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Sammanfattning 

 

Titel: Strategiskt arbete mot hållbar leverantörshantering  

- Hur drivkrafter till förändring och arbete med leverantörsbasen genererar hållbar 

leverantörshantering av konfliktmineraler 

Författare: Louisa Johnson och Hanna Strömbäck  

Handledare: Birgitta Sköld  

Bakgrund: I maj 2017 beslutades det att EU-reglering 2017/821 om konfliktmineraler kommer träda 

i kraft den 1a januari 2021. Regleringen kräver att företag inom EU kan försäkra sig om att tenn, 

volfram, tantal och guld (3TG) endast importeras från ansvarsfulla och konfliktfria källor. Inom 

litteraturen presenteras en problematik kring försörjningskedjors komplexitet och svårigheterna att 

spåra konfliktmineraler. Studien avser därför att skapa ökad förståelse för leverantörshantering 

avseende konfliktmineraler och praktiska implikationer för bolag som önskar ökad förståelse inför 

införandet av EU-reglering 2017/821. 

Syfte: Syftet är att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som 

kan uppstå under detta förändringsarbete. 

Metod: Studien har ett realistiskt perspektiv samt ett induktivt angreppssätt med abduktiva inslag. 

Kvalitativ data har inhämtats genom sex semistrukturerade intervjuer med representanter från Atlas 

Copcos inköpsfunktioner, från två affärsområden, som arbetar med alternativt är bekanta med Atlas 

Copcos upprättade process för leverantörshantering avseende konfliktmineraler.  

Slutsats: Studieförfattarna finner att strategiskt arbete mot hållbarhet genom leverantörshantering 

avseende konfliktmineraler kan delas upp i tre övergripande områden; identifiering av prioriterade 

intressenter, utveckling av förändringsarbetesstrategier samt strategiska partnerskaps bidrag till 

synlighet inom leverantörskedjan. Dessa tre aspekter bidrar tillsammans till identifieringen och 

arbetet med möjligheter respektive utmaningar inför fortsatt hållbarhetsarbete med 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, vilket kan sammanfattas genom fortsatt utveckling 

av intern dialog samt värdet av att arbeta med Supplier Relationship Management. 

Kunskapsbidrag: Studiens teoretiska kunskapsbidrag är att skapa ökad förståelse för hur 

drivkrafter för implementering av hållbarhetsarbete, förändringsarbete samt arbete med 

försörjningskedjan kan bearbetas inom kontexten för leverantörshantering vid hållbarhetsarbete, 

samt hur dessa aspekter inverkar på varandra. 

Nyckelord: Hållbarhet, försörjningskedja, förändringsarbete, intressenter, leverantörshantering, 

leverantörsrelationer, konfliktmineraler 
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Abstract 

 

Title: Strategic Work towards Sustainable Supplier Management  

- How drivers for change and work with the supplier base generates sustainable supplier 

management regarding conflict minerals 

Authors: Louisa Johnson and Hanna Strömbäck  

Supervisor: Birgitta Sköld 

Problem discussion: In May 2017, it was determined that EU-regulation 2017/821 will enter into 

force the 1st of January 2021. The regulation requires that companies within the EU are able to 

assure that tin, tungsten, tantalum and gold (3TG) merely is imported from responsible and conflict 

free sources. Within literature, issues regarding supply chain complexity and difficulties with 

tracking conflict minerals are presented. This study therefore aims to create increased understanding 

for supplier management regarding conflict minerals and practical implications for other companies 

that aim for increased understanding before the introduction of EU-regulation 2017/821. 

Aim: The aim is to create increased understanding for how companies strategically work towards 

sustainability through supplier management regarding conflict minerals, and which opportunities 

respective challenges that may occur during the process of change. 

Method: This study has a realistic perspective and an inductive approach with abductive features. 

Qualitative data has been obtained through six semi structured interviews with representatives from 

Atlas Copco’s sourcing functions, from two business areas, who work with or are familiar with Atlas 

Copco’s constructed process for supplier management regarding conflict minerals. 

Results: The authors of this study find that strategic work towards sustainability regarding conflict 

minerals can be divided into three overall subjects; the identification of prioritized stakeholders, 

development of change management strategies and strategic partnerships contribution to visibility 

within the upstream part of the supply chain. These three aspects contribute to the identification and 

work with possibilities and challenges regarding continued sustainability efforts with supplier 

management concerning conflict minerals, which can be summarized through continued development 

of internal communication and the value of working with supplier relationship management. 

Science contributions: The study’s theoretical science contribution is to create increased 

understanding for how drivers for implementation of sustainability efforts, change management and 

work with the supply chain can be processed within the context of supplier management concerning 

sustainability work, and how these aspects affect each other.  

Key words: Sustainability, Supply Chain Management, Change Management, Stakeholders, Supplier 

Management, Supplier Relationship Management, Conflict Minerals  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Global Witness har exponerat korrelationer mellan våld och handeln av tenn, volfram, tantal och guld 

(3TG) bland annat i Centralafrikanska republiken, Myanmar, Afghanistan och Demokratiska 

republiken Kongo (Global Witness, 2017). Utvinnandet av dessa mineraler kan bidra till finansiering 

av beväpnade grupper, tvångsarbete, kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och pengatvätt 

ifall de riskerar att komma från politiskt instabila områden och går då under benämningen 

konfliktmineraler (Europeiska kommissionen, 2017). Mineralerna, som utgör centrala komponenter 

för produktionen av vardagliga produkter såsom mobiltelefoner, elektronik och bilar, kan också 

relateras till komplexa verkstadsindustribolag. Detta uppmärksammades bland annat av Chasan & 

Murphy (2014) då företagen Caterpillar Inc. och ABB Ltd behövde kontrollera 38,700 respektive 

30,000 leverantörer i samband med införandet av avsnitt 1502 i “The Dodd-Frank Wall Street Reform 

and Consumer Protection act” (fortsättningsvis nämnd Dodd-Frank) gällande konfliktmineraler. 

Dodd-Frank, en bankregleringslag som infördes 2010 till följd av finanskrisen, introducerade 

regleringar för samtliga företag som är börsnoterade på den amerikanska marknaden. Detta var för 

att tvinga bolag att redovisa användande utav konfliktmineraler i de fall som mineralerna är 

nödvändiga för produkternas funktion eller i dess produktion (Ernst & Young, 2012).  

 

I maj 2017 beslutades det att en ny reglering, EU-reglering 2017/821 om konfliktmineraler, kommer 

träda i kraft den 1a januari 2021; en lag som direkt påverkar EU-importörer av 3TG 

(Europaparlamentet, 2017). Regleringen kräver att företag inom EU kan försäkra sig om att 

mineralerna, 3TG, endast importeras från ansvarsfulla och konfliktfria källor (Europeiska 

kommissionen, 2017). Detta innebär att liknande krav som återfinns inom Dodd-Frank kommer att 

ställas på företag med verksamhet inom EU. En av de större skillnaderna mellan regelverken är dock 

att EU-reglering 2017/821 inte är begränsad till den Demokratiska republiken Kongo och angränsande 

länder (KPMG, 2016). 

 

Spårandet av konfliktmineraler längs försörjningskedjor är dock ett komplext problem. Kim och Davis 

(2016) lyfter hur vertikalt integrerade företag som dominerade den globala marknaden under 1900-

talet har ersatts av upplösta globala försörjningskedjor som konsekvens av de kostnadsfördelar som 

dagens informations- och kommunikationsteknologier samt möjligheter till lågkostnadsfrakter 

medför. Denna desintegration av försörjningskedjor som Kim och Davis (2016) adresserar begränsar 

vidare möjligheten att direkt kontrollera och övervaka leverantörer och materialens ursprung, en 
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slutsats som Kim och Davis (2016) nådde då 80 procent av 1300 undersökta företag ej kunde fastställa 

ursprungslandet av mineraler i sina försörjningskedjor. Kim och Davis (2016) fastställer vidare att 

komplexitet begränsar transparensen i försörjningskedjor, då internationella, diversifierade bolag 

med stora och skingrade försörjningskedjor var mindre sannolika att redovisa konfliktfria produkter. 

Epstein och Yuthas (2011) argumenterar vidare för att företag bör utveckla och etablera en 

övervaknings- och verifikationsprocess inom försörjningskedjan som är pålitlig nog för att kunna 

adressera den växande problematiken relaterad till konfliktmineraler. Genom att arbeta 

riskförebyggande med att utveckla nämnda övervaknings- och verifikationsprocesser underlättas 

företags arbete med att spåra konfliktmineraler i dess försörjningskedja (Epstein & Yuthas, 2011; 

Schnietz & Epstein, 2005). 

 

Utmaningen att arbeta med leverantörshantering avseende konfliktmineraler i leverantörskedjan, är 

en problematik som studieförfattarna identifierar för de bolag som direkt eller indirekt blir påverkade 

av EU-reglering 2017/821. Detta med tanke på de investeringar inom leverantörsgranskning som 

Chasan och Murphy (2014) beskriver i samband med införandet av Dodd-Frank samt komplexiteten i 

försörjningskedjor som Kim och Davis (2016) adresserar. Det studieförfattarna har noterat efter att 

ha genomfört en initial litteraturgenomgång kring leverantörshantering avseende konfliktmineraler 

är avsaknaden av hur leverantörshanteringen sker i praktiken samt hur problematiken kring 

försörjningskedjors komplexitet (Chasan & Murphy, 2014; Kim & Davis, 2016) och svårigheterna att 

spåra konfliktmineraler (Epstein & Yuthas, 2011) hanteras i ett svenskt verkstadsindustribolag. 

Studien avser därför att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som 

kan uppstå under detta förändringsarbete.  

 

I denna studie har två affärsområden inom Atlas Copco som aktivt arbetar med leverantörshantering 

avseende konfliktmineraler utgjort det undersökta fallet. Atlas Copco har en upprättad process för 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler (Atlas Copco, 2018a) och utifrån detta är det 

relevant för andra företag som är i en liknande situation eller bransch som Atlas Copco att ta lärdom 

kring det förändringsarbete som bedrivits inom de två undersökta affärsområdena. Studieförfattarna 

avser att belysa såväl möjligheter som utmaningar med processen som Atlas Copco har etablerat inom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler för att utifrån detta identifiera potentiell 

utvecklingspotential inom de ramar som studien sträcker sig. Genom detta avser studien att bidra till 

att skapa förståelse för leverantörshantering avseende konfliktmineraler och praktiska 

tillvägagångssätt för andra bolag som finner sig i liknande situationer inför införandet av EU-reglering 

2017/821. 
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1.2 Problemdiskussion 

Med tanke på att Atlas Copco redan arbetar med leverantörshantering avseende konfliktmineraler är 

det av intresse att undersöka vilka drivkrafter som har initierat detta arbete. Roberts (2003) har 

sammanställt ett antal drivkrafter samt framgångsfaktorer för etiska inköp; externa påtryckningar/oro 

över rykte, potentiella affärsfördelar eller risker samt företagspolicy eller förmågor. Tidigare forskning 

lyfter intressenter som en drivkraft bakom arbete mot en hållbar försörjningskedja (Busse m.fl., 2017; 

New, 2010) då företag enklare exponeras för kritik idag när de ej lever upp till etiska förväntningar 

som samhället har på dem (Svensson, 2009). Friedman och Miles (2002) lyfter i sin forskning hur 

olika intressenter har olika stor inverkan på företag och hur relationen mellan företag och dess 

intressenter kan utvecklas över tid. Studieförfattarna finner därför det relevant att undersöka vilka 

intressenter som primärt inverkar på de processer för leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler som har implementerats inom Atlas Copco, samt hur dessa intressenter har inverkat  

på leverantörshanteringen under förändringsarbetets gång. 

 

Vidare identifierar Roberts (2003) huruvida hållbarhetsinitiativ har stöd från nyckelpersoner inom 

organisationen och andra medlemmar inom leverantörsnätverket samt hur inköpsavdelningen 

arbetar, om inköpspersonalen ligger i framkant och besitter rätt kompetens, som framgångsfaktorer 

till etiska inköp. Relaterat till implementeringen av en leverantörshanteringsprocess avseende 

konfliktmineraler är det även relevant att undersöka vilken typ av förändringsarbete som 

organisationen står inför och hur förändringsarbetet kan genomföras. 

 

Både Kotter (1995) samt Epstein och Rejc Buhovac (2014) har utvecklat praxismodeller kring 

implementering av förändringsarbeten där Kotters (1995) prisbelönta modell fokuserar på ett allmänt 

förändringsarbete och Epstein och Rejc Buhovac (2014) förändringsarbetesmodell är inriktad mot 

hållbarhet. Det studieförfattarna däremot ifrågasätter vid den initiala litteraturgenomgången är 

möjligheten att utnyttja förändringsarbetesramverk som är baserade på ”best practise” med 

leverantörskedjas komplexitet i åtanke (Kim & Davis, 2016). Studieförfattarna har därför valt att även 

inkludera Dunphy och Staces (1993) verk som snarare argumenterar för att förändring är 

situationsbaserat och därav kräver olika form av hantering beroende på hur brådskande förändringen 

är samt dess omfattning. 

 

En fråga som väcks hos studieförfattarna är dock hur respektive affärsområde arbetar med 

leverantörsbasen i form av leverantörskedjan samt leverantörsrelationer för att förstå hur dessa 

aspekter och förutsättningar inverkar på arbetet som sker gällande leverantörshanteringen avseende 

konfliktmineraler. Liker och Choi (2004) belyser hur partnerskap är ”/…/ the supply chain’s lifeblood” 
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(Liker & Choi, 2004, s. 104), vidare lyfter Marconi m.fl. (2017) hur aktiva samarbeten mellan aktörer 

inom produktionsnätverken, som måste vara villiga att dela intern information med andra aktörer 

inom försörjningskedjan, krävs för att optimera intern och extern spårbarhet (Marconi, m.fl., 2017). 

Inom litteraturen för försörjningskedjor lyfts det att företag bör inkludera samtliga parter av sina 

produktionsnätverk för att generera spårbarhet (Marconi, m.fl., 2017), samt hur vertikal koordination 

över försörjningskedjan och horisontell koordination över nätverk skapar transparens (Carter, 2008). 

Med försörjningskedjans begränsade synlighet i åtanke (Carter, m.fl., 2015) är det i linje med studiens 

ramar att undersöka hur synlighet inom leverantörskedjan kan förbättras. Studieförfattarna är dock 

kritiska till möjligheten att inkludera samtliga parter av produktionsnätverken med 

försörjningskedjans komplexitet i åtanke (Kim & Davis, 2016).  

 

När spårbarheten och transparensen i försörjningskedjan är begränsad lyfter Roth m.fl. (2008) att 

tillit är vitalt. Roth m.fl. (2008) adresserar vidare att problematiken av att nå tillit med begränsad 

transparens och spårbarhet kan åtgärdas genom investeringar i uppbyggnaden av långvariga 

affärsrelationer. Här kan dock ännu en problematik identifieras, då nivån av tillit, hängivenhet och 

informationsdelning mellan parter ej kan uppnås med en stor leverantörsbas där leverantörer endast 

konkurrerar med pris (Spekman, 1988). Studieförfattarna anser att detta motiverar varför 

leverantörsbasen och leverantörsrelationer i försörjningskedjan är en intressant aspekt att ta hänsyn 

till i studien. 

 

Efter den initiala litteraturgenomgången har studieförfattarna identifierat en kunskapslucka bland 

befintliga teorier då det saknas tidigare forskning som identifierat hur förändringsarbetet initierats 

samt utvecklats för hållbar leverantörshantering specifikt avseende konfliktmineraler.  

 

Utvecklingen av förändringsarbetet avser, i denna studie, perioden från identifiering av vilka 

drivkrafter som initierar förändringsarbete till vilka strategiska åtgärder som implementeras för 

hållbar leverantörshantering längs leverantörskedjan för att slutligen hamna i de framtida möjligheter 

och utmaningar som finns gällande hållbar leverantörshantering. Studiens teoretiska kunskapsbidrag 

är att skapa ökad förståelse för hur drivkrafter för implementering av hållbarhetsarbete, 

förändringsarbete samt arbete med försörjningskedjan kan bearbetas inom kontexten för 

leverantörshantering vid hållbarhetsarbete, samt hur dessa aspekter inverkar på varandra.  
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1.3 Syfte 

Syftet är att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som 

kan uppstå under detta förändringsarbete. 

 

1.4 Frågeställningar 

- Vilka drivkrafter har initierat leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler inom 

respektive affärsområde? 

 

- Hur har leverantörshantering avseende konfliktmineraler inom respektive affärsområde 

utvecklats över tid? 

 

- Hur strävar respektive affärsområde efter att skapa hållbarhet genom leverantörsrelationer? 

 

- Vilka möjligheter respektive utmaningar finns inför det fortsatta hållbarhetsarbetet med 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler? 

 

1.5 Avgränsningar  

Studieförfattarna har valt att avgränsa studien till ett svenskt företag, detta för att underlätta studien 

med avsikt på tillgänglighet, informationstillgång samt kommunikation men även då införandet av 

EU-reglering 2017/821 kommer påverka svenska företag. Studien avgränsas ytterligare genom att 

enbart undersöka inköpsfunktionerna inom respektive affärsområde inom Atlas Copco. Detta då det 

framkom vid initial kontakt att det var inköpsfunktionerna inom fallföretaget som utför det 

operationella arbetet med leverantörshanteringen. 

 

Vidare avgränsar sig studien från övriga hållbarhetsfrågor och due diligence frågor som 

inköpsfunktionerna arbetar med och ser specifikt på leverantörshanteringen av konfliktmineraler och 

det arbete som har skett, samt kommande arbete. Detta för att möjliggöra att gå djupare i studien kring 

specifika drivkrafter och processer som drivit de två affärsområdena inom fallföretaget framåt i dess 

arbete. I och med denna avgränsning har även en tidsram för studien skapats och studien fokuserar 

på det arbete som utförts inom de respektive affärsområdena från det att arbetet inleddes inför Dodd-

Frank till det fortsatta arbete som nu sker inför införandet av EU-reglering 2017/821. 
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Slutligen fokuserar studien främst på uppströmsflödet och i de respektive affärsområdenas 

försörjningskedjor, alltså mot leverantörer och dess underleverantörer som studieförfattarna kommer 

hänvisa till som leverantörskedjan. Detta då uppströmsflödet främst berörs av processerna i 

leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler och det är även uppströmsflödet som studiens 

intervjusubjekt har refererat till. Vid referering till hela flödet från råvara till slutkund används 

benämningen försörjningskedja. 

 

1.6 Målgrupp 

Studien riktar sig till flera olika målgrupper; akademiker, företag som ämnar införa processer för 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler eller liknande regleringar samt övriga intressenter 

som antingen är en direkt eller indirekt del utav en hanteringsprocess gällande konfliktmineraler.  

 

För akademiker inom företagsekonomi avser studien att bidra med ökad kunskap kring för hur 

drivkrafter för implementering av hållbarhetsarbete, förändringsarbete samt arbete med 

försörjningskedjan kan bearbetas inom kontexten för hållbarhetsarbete vid leverantörshantering, 

samt hur dessa aspekter inverkar på varandra. 

 

För företag och övriga intressenter som ska implementera en process för leverantörshantering 

avseende konfliktmineraler, alternativt är involverade i en, avser studien att konkretisera och bidra till 

att skapa förståelse för leverantörshantering avseende konfliktmineraler och praktiska 

tillvägagångssätt. Genom att föra en diskussion kring olika aspekter av implementeringen avser 

studien att bidra med förståelse och riktlinjer kring hur dessa processer kan upprättas, genom att se 

denna studie som ett förslag på genomförande av leverantörshantering för andra företag som står inför 

denna utmaning i samband med införandet av EU-reglering 2017/821. Detta anses vara speciellt 

relevant av studieförfattarna då det införs alltfler hållbarhetsregleringar (Bartels, m.fl., 2016). 
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2. Metod  
2.1 En realistisk studie med induktiv ansats 

Då studieförfattarna önskar att återge en objektiv och neutral bild av det studerade fenomenet kommer 

ett realistiskt perspektiv appliceras genom studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Studieförfattarna 

anser att det är i linje med studiens syfte att studera hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet 

genom leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt identifiera möjligheter respektive 

utmaningar som kan uppstå under detta förändringsarbete, med ett så objektivt förhållningssätt som 

möjligt. Detta för att lägga så lite värdering vid insamlingen av data som möjligt för att förmedla hur 

just de två undersökta affärsområdena inom Atlas Copco arbetar med leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler. Att syftet vidare bygger på en hur-fråga kräver uppföljning i form av redogörelse 

och analys för att mynna ut i värdering och rekommenderande av olika åtgärder (Rienecker, m.fl., 

2014), vilket ligger inom ramarna för studiens avsedda teoretiska kunskapsbidrag och praktiska 

implikationer. 

 

Vidare får kontexten speciellt viktig betydelse inom ramarna för en realistisk studie då observationer 

av empiriskt material alltid kommer vara begränsat, vilket innebär att korrekt kunskap genereras 

genom att undersöka hur kontexten inverkar på studieobjektet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Inom 

denna studie utgörs kontexten av det hållbarhetsrelaterade förändringsarbete som har bedrivits samt 

hur detta har inverkat, och inverkar, på leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler.  

 

May (2013) presenterar vidare två sätt att binda ihop teori och forskning; via deduktion och via 

induktion. Vid ett deduktivt angreppssätt ligger utgångspunkten i teoretiserandet, för att sedan finna 

empiriska belägg för att stödja alternativt motbevisa teorierna. Induktion bygger däremot på att 

forskningen härleder teori och ämnar till att generera teoretiska påståenden med hjälp av empiriska 

data. Enligt Bryman & Bell (2011) är det deduktiva arbetssättet den vanligaste ansatsen inom 

samhällsvetenskap, May (2013) presenterar vidare hur den induktiva ansatsen är starkt 

traditionsrelaterad till vetenskapsteorin. Det finns dock inslag av de båda ansatserna inom varandra 

(Bryman & Bell, 2011), men då studieförfattarna kommer utgå från initiala frågeställningar och 

observationer för att vidare relatera empiriska data till teorier inom området anses en induktiv ansats 

vara bäst lämpad.  

 

Forskningsprocessen har däremot abduktiva inslag då litteraturgenomgången och viss 

teorigenomgång har utförts både innan och under insamlingen av empiriska data. Detta då 

studieförfattarna ansåg att viss förståelse kring berörda teman inom studien såsom förståelse för 

försörjningskedjans komplexitet i samband med leverantörshantering (Chasan & Murphy, 2014; Kim 
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& Davis, 2016) möjliggjorde att utforma viss specifikation i de semistrukturerade frågor som ställdes 

till intervjusubjekten. De abduktiva inslagen återfinns även kring hur referensramen och de initiala 

frågeställningarna har modifierats under forskningsprocessens gång.  

 

2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

En studie kan ha en kvantitativ eller kvalitativ forskningsstrategi, alternativt en kombination av de 

båda forskningsstrategierna (Bryman & Bell, 2011; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvantitativa studier 

avser ofta producera numeriska data och att nyttja mätningar vilket gör det möjligt att utföra 

kvantifierbara analyser. Kvantitativa studier fokuserar ofta på mätningar, kausala samband, 

generalisering samt att se till att det är möjligt att replikera studien (Bryman & Bell, 2011). I denna 

studie är viss generalisering åtråvärd, då studien avser att bidra till att skapa förståelse för 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler och praktiska tillvägagångssätt för andra bolag som 

står inför denna problematik inför införandet av EU-reglering 2017/821.  

 

Kvalitativa studier ämnar däremot främst till att beskriva studiens fenomen i dess kontext genom att 

framföra en tolkning och därigenom bidra till en större och djupare förståelse av fenomenet (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Kvalitativa studier fokuserar ofta på kontexten och beskrivningar, att se 

processers utveckling och förändring över tid samt försöka se och tolka världen från det studerade 

objektets ögon (Bryman & Bell, 2011). Studieförfattarna anser därav att en kvalitativ forskningsstrategi 

är bättre lämpad, då studien ämnar skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot 

hållbarhet genom leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive 

utmaningar som kan uppstå under detta förändringsarbete. 

 

2.3 Fallstudie  

Med studiens syfte i åtanke är det relevant att undersöka fenomenet ur ett detaljerat och djupgående 

perspektiv. Studien avser att undersöka en unik kontext snarare än det generella, där den unika 

kontexten utgörs av förändringsarbetet med leverantörshantering avseende konfliktmineraler som 

bedrivits inom de två affärsområdena. Med den unika kontexten i åtanke är därmed passande att 

genomföra en fallstudie (Thomas, 2011), studieförfattarna vill dock belysa hur viss generalisering inom 

den unika kontexten är åtråvärd med studiens praktiska implikationer i åtanke. Detta kommer vidare 

adresseras inom avsnitt 2.6 kvalitetssäkring. 

 

En fallstudie karaktäriseras av att ett enskilt fall undersöks, där data samlas in och analyseras baserat 

på kännetecken relaterade till fallet (Yin, 2014). Yin (2014) adresserar vidare hur fallstudiens 

omfattning ofta undersöker ett nutida fenomen inom en realistisk-kontext, vilket motiverar studiens 
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fallstudiekaraktär ytterligare. I denna studie utgörs fallet av Atlas Copcos framarbetade process för 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, där studieförfattarna avser att skapa ökad förståelse 

för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som kan uppstå under detta 

förändringsarbete.  

 

I linje med det Thomas (2011) presenterar om att fallstudier syftar till att undersöka relationer och 

processer samt ofta innefattar många olika källor av data kommer två kombinerbara metoder 

appliceras genom fallstudien; intervjuer samt dokumentstudier. Detta kan vidare bekräfta studiens 

kvalitativa karaktär då Bryman och Bell (2011) nämner intervjuer och dokumentstudier som några av 

de vanligaste forskningsmetoderna inom kvalitativa studier. 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Litteraturgenomgång 

Studieförfattarna inledde datainsamlingen genom att utföra en initial litteratursökning runt 

konfliktmineraler, hållbarhet och Supply Chain Management genom Linköpings Universitets 

biblioteksdatabas, där databaserna Scopus och Google Scholar främst nyttjades. I en litteratursökning 

är målet att finna material med samband till det valda ämnet, vilket följs av en litteraturgenomgång 

där materialet analyseras mer djupgående (David & Sutton, 2016). Sökträffarna varierade mellan 

sökorden, där konfliktmineraler hade markant färre träffar än hållbarhet respektive Supply Chain 

Management. Studieförfattarna fortsatte litteratursökningen genom att kombinera sökorden med 

varandra och utökade även sökningarna med området Change Management. 

Litteraturgenomsökningen var främst fokuserad kring tidskriftsartiklar men även rapporter, specifikt 

för att utöka kunskapen kring konfliktmineraler då tidskriftsartiklarna kring ämnet var begränsade.  

 

Efter den initiala litteratursökningen övergick studieförfattarna till en djupare litteraturgenomgång 

och tillämpade kedjesökning. Enligt Rienecker m.fl. (2014) innebär kedjesökning att en lämplig artikel 

leder till en annan genom dess referenser, som i sin tur leder till nästa. Styrkan med detta är att arbete 

med att följa argumentens utveckling underlättas, svagheten ligger dock i att det är lätt att missa andra 

perspektiv och forskare som har en annan ståndpunkt (Rienecker, m.fl., 2014). Studieförfattarna sökte 

initialt framför allt i översiktsverk för att få en inblick över vilka verk som har haft en stor inverkan 

inom de respektive fälten (Rienecker, m.fl., 2014). Detta gjordes även för att få en överblick kring vad 

som har lyfts inom hållbarhet, Supply Chain Management och Change Management. Översiktsverken 

var det som initierade kedjesökningen inom de respektive teoretiska fälten och kompletterades i 

efterhand med litteratur som tog en mer kritisk ståndpunkt eller ett annat synsätt. 
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2.4.2 Urval 

För att finna studieobjekt till studien användes Avanzas lista över industrivaror (Avanza, 2018) för att 

bilda en uppfattning av vilka företag som är störst inom svensk verkstadsindustri. Studieförfattarna 

valde sedan att kontakta sju utav dessa företag angående intervjumöjligheter. På grund av låg 

svarsfrekvens, men god respons från Atlas Copcos HR-avdelning, bidrog detta till goda 

intervjumöjligheter vid företaget med inköpschefer från två utav fem affärsområden. Detta riktade in 

studien på att adressera leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler mellan två 

affärsområden. För att nå den djupare förståelsen studien eftersträvar användes ett ”snöbollsurval” 

där de två första intervjusubjekten ledde studieförfattarna vidare till andra relevanta och lämpliga 

intervjusubjekt inom organisationen. Enligt Bryman och Bell (2011) lämpar sig ett snöbollsurval för 

kvalitativa studier där extern validitet och generaliserbarhet ej är av lika stor vikt som i studier med 

en kvantitativ forskningsstrategi. 

 

De två första intervjuerna inom affärsområde A respektive affärsområde B utfördes med informant 1A 

respektive informant 1B. Dessa intervjuer exekverades genom personliga möten och gav 

studieförfattarna en god grundläggande inblick i det arbetet som har bedrivits samt hur respektive 

affärsområde arbetar med leverantörshantering avseende konfliktmineraler i dagsläget. Då informant 

1A och informant 1B sitter på högt uppsatta positioner inom respektive affärsområdes inköpsfunktion 

önskade studieförfattarna komma i kontakt med medarbetare som arbetade mer operationellt med 

strategiska inköp. Studieförfattarna kom på så vis i kontakt med informant 2A samt 2B. Vidare arbetar 

informant 3A, som informant 2A ofta refererade till, specifikt med leverantörsgranskningen och audits 

vilket ansågs vara relevant och givande för studiens syfte. 

 

Informanter Typ av intervju Datum Tid 

Informant 1A Personlig intervju 2018-02-20 75 min 

Informant 2A Telefonintervju 2018-04-03 55 min 

Informant 3A Telefonintervju 2018-04-09 50 min 

Informant 1B Personlig intervju + 

Telefonintervju 

2018-02-28 

2018-04-06 

75 min + 50 min 

Informant 2B Telefonintervju 2018-04-09 55 min 

Tabell 1: Tabell över intervjuinformation med informanter från affärsområde A respektive 

affärsområde B. 

 

Som framgått i tabell 1 utfärdades två intervjutillfällen med informant 1B. Detta var för att komplettera 

och validera information som erhållits under första intervjutillfället över en andra intervju. 
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2.4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Då studien avser att nå djupare information och förståelse för fenomenet, snarare än att nå en bredd, 

kan detta uppnås bäst med hjälp av intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna har utformats 

semistrukturerat för att hålla dem jämförbara och öppna för följdfrågor till intervjusubjekten 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Studieförfattarna har innan intervjuerna förberett en intervjuguide 

med följande tre övergripande teman: 

- Hantering av konfliktmineraler inom affärsområdet 

- Leverantörsrelationer 

- Förändringsarbete/processer 

 

Studieförfattarnas övergripande teman och huvudfrågor relaterade till områdena tillåter en viss 

struktur under intervjun, med utrymme för avvikelser i beaktning, likt det Justesen och Mik-Meyer 

(2011) nämner om semi-strukturerade intervjuer. Bortsett från de tre valda övergripande områdena 

har en initial fas av intervjuerna avsatts till att fråga inledande om respektive affärsområde och 

intervjusubjektets roll inom företaget för att bilda grundläggande bakgrundsinformation. Detta kan 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) vara relevant vid analyser relaterade till jämförandet mellan 

intervjuer i efterhand. 

 

2.4.4 Dokument 

Dokument som kommer behandlas i denna studie innefattar årsredovisningar och publicerade 

dokument om leverantörsgranskning samt konfliktmineraler från Atlas Copcos hemsida samt 

dokument om konfliktmineraler som publicerats av organisationer som OECD, Responsible Minerals 

Initiative (vidare refererat till som RMI) m.m. Enligt Yin (2014) spelar dokument en stor roll gällande 

insamlingen av data på grund av dess övergripande värde. Dokumentens viktigaste funktion inom 

fallstudier är enligt Yin (2014) att förstärka bevis från andra källor. Information som exempelvis 

kommit fram under en intervju kan förstärkas och klargöras genom dokument, såsom bekräftelse av 

ett intervjusubjekts uttalanden genom företagets årsredovisning. 

 

Yin (2014) adresserar dock hur dokument som insamlingsmetod har fått mycket kritik med risk för 

alltför stort beroende. Det bör finnas en medvetenhet kring att informationen som publicerats i 

dokumentet har författats för ett annat syfte och en annan målgrupp än den studien behandlar, vilket 

kräver hög objektivitet och medvetenhet gällande urvalet av dokument. 
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2.5 Forskningsetik 

Då studien kommer innehålla mänskliga subjekt, personerna som har intervjuas i samband med 

datainsamlingen, är det av stor vikt att inkludera etiska aspekter i studien relaterade till hur 

studiesubjekten kommer att skyddas i fallstudien (Yin, 2014).  

 

National Research Council (2003, s. 23-28) lyfter fem punkter som Yin (2014, s. 78) adresserar i 

samband med att skydda mänskliga subjekt i fallstudier. Den första punkten syftar till att införskaffa 

informerat medgivande från samtliga deltagande i fallstudien. Subjekten bör vara informerade 

angående studiens syfte och vad studien avser att behandla, samt ge sina formella medgivanden till att 

frivilligt delta i studien. Punkt två avser att skydda de deltagande subjekten från skada, bland annat 

genom att undvika vilseledning och bedrägeri. Den tredje punkten avser att skydda intervjusubjektet 

ur ett konfidentiellt- och privat-perspektiv. Detta är för att undvika att deltagande i studien försätter 

intervjusubjekten i icke åtråvärda situationer, och därmed är det studieförfattarnas ansvar att skydda 

intervjusubjektens identitet i de fall detta önskas. Den fjärde punkten avser att ta extra 

försiktighetsåtgärder i de fall särskilt utsatta grupper är intervjusubjekt för studien, exempelvis barn. 

Avslutningsvis lyfter National Research Council (2003) hur urvalet bör göras på ett opartiskt vis, så 

att det inte finns grupper som blir orättvist inkluderade eller exkluderade från studien (Yin, 2014, s. 

78). 

 

Med dessa kriterier i åtanke har studieförfattarna tagit särskild hänsyn till intervjusubjektens 

medgivande i studien, önskan till att vara konfidentiella, möjlighet till att avbryta intervjun när som 

helst under intervjutiden samt hänsyn till ifall ljudupptagning får tillåtas under intervjun. 

Intervjusubjekten har kontaktats med ett initialt mail gällande studiens syfte, förfrågan till att bidra 

och förfrågan kring inspelning av eventuellt intervjumaterial. Dessa aspekter validerades vidare i 

början av varje intervju. I början av varje intervju har studieförfattarna presenterat sig själva och syftet 

med studien för att ännu en gång informera intervjusubjekten om vad studien avser att behandla. 

Detta för att undvika vilseledning och garantera att studiesubjekten är helt medvetna om vad de har 

tackat ja till att bidra till. 
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2.6 Metoddiskussion  

Kritik som vanligtvis riktas mot kvalitativa studier innefattar risk för hög subjektivitet, svår 

replikerbarhet, brist på transparens samt svårigheter med att uppnå generaliserbarhet (Bryman & 

Bell, 2011). Det finns dock olika vedertagna kvalitetskriterier för att öka trovärdigheten på en studie, 

vanligtvis utgår forskare från reliabilitet, validitet, objektivitet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 

2011; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vissa forskare anser dock att dessa kvalitetskriterier passar bäst i 

kvantitativa studier och att kvalitativa studier bör bedömas annorlunda, någonting som lyfts av 

Lincoln och Guba (1985). I denna studie avser studieförfattarna att använda de kvalitetskriterier som 

Lincoln och Guba (1985) föreslår för kvalitativa studier, kvalitetskriterier som alla grundas i 

trovärdighet. De fyra kriterierna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

Tillförlitlighet syftar till att resultaten är giltiga och troliga, vilket kan uppnås genom att låta 

intervjusubjekten konfirmera informationen som sammanställts för att säkerställa att den är korrekt 

uppfattad och uttryckt. I denna studie tar tillförlitligheten form genom att det empiriska materialet för 

respektive affärsområde har skickats ut till samtliga intervjusubjekt, inom tillhörande affärsområden, 

för att konfirmera att informationen som sammanställts av studieförfattarna överensstämmer med 

intervjusubjektens uppfattning.  

 

Då kvalitativa studier ofta innefattar intensiva, djupare studier av en mindre eller specifik grupp, 

framför att nå den bredd som kvantitativa studier ofta eftersträvar, blir resultaten ofta inriktade mot 

den unika kontext som studeras. Kriteriet överförbarhet blir därav av väsentlig betydelse, då kriteriet 

syftar till att resultaten från studien även ska kunna tillämpas i andra kontexter. I denna studie är 

kriteriet överförbarhet av vikt då studiens praktiska implikationer syftar till att skapa förståelse för 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler och praktiska tillvägagångssätt för andra bolag som 

behöver arbeta med detta inför införandet av EU-reglering 2017/821. Studieförfattarna har 

presenterat det empiriska materialet på ett transparent och tydligt sätt vilket Bryman och Bell (2011) 

menar ökar överförbarheten. I denna studie presenteras data från flera informanter samt två 

affärsområden som bidrar med olika perspektiv, detta för att ge läsaren tillräcklig data för att dra egna 

slutsatser kring huruvida studien är överförbar till andra kontexter (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Det tredje kriteriet är pålitlighet som avser att likartade resultat bör kunna uppnås vid ett annat 

undersökningstillfälle eller utav en annan forskare, vilket kan jämföras med reliabilitetskriteriet som 

nämndes tidigare (Bryman & Bell, 2011). Pålitlighetskriteriet har i denna studie tagits hänsyn till 

genom att samtliga intervjuer transkriberats och dokument om bearbetning av empiriskt material har 
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sparats under arbetets gång. Materialet hanteras dock med hög sekretess och kommer inte ges ut i 

samband med publiceringen av studien på grund av sekretessönskemål.  

 

Det sista kvalitetskriteriet är konfirmering till vilket paralleller kan dras till objektivitetskravet. 

Kriteriet handlar om att säkerställa att studien gjorts i god tro, då total objektivitet är svåruppnått 

inom företagsekonomiska studier. Lincoln och Guba (1985) beskriver att studien bör genomföras så 

att det är tydligt att personliga värderingar och bias ej orsakat skevheter eller kan speglas i studiens 

resultat (Bryman & Bell, 2011; Lincoln & Guba, 1985). Detta har eftersträvats genom studiens metod 

genom att utforma objektiva intervjufrågor i linje med studiens realistiska karaktär.  
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3. Referensram  
3.1 Drivkrafter till initiering av hållbarhetsarbete 

Avsnittet kommer att beröra vilka drivkrafter som kan ligga bakom ett förändringsarbete med hjälp 

av teorier från Roberts (2003) samt Weiner (2009). Detta för att ge djupare förståelse kring varför 

förändringsarbetet för implementeringen av en process för leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler initierades inom respektive affärsområde, samt därigenom analysera studiens 

första frågeställning. 

 

Dagens konkurrensutsatta och dynamiska marknadsomgivning kräver att företag kan arbeta 

framgångsrikt med förändringsarbete (Todnem, 2005). Todnem (2005) nämner dock att det är svårt 

att förutse när förändringsarbete kommer vara nödvändigt, vilket leder till att förändringsarbete ofta 

genomförs på ett reaktiv basis för ett specifikt ändamål som triggats av någon form av organisatorisk 

kris (Todnem, 2005). Studieförfattarna finner med grund i detta att det är av intresse att få en insikt 

kring vad som initierade det förändringsarbete som skett inom ramarna för leverantörshanteringen 

avseende konfliktmineraler. 

 

Önskan att undvika risken av ett skadat företagsrykte är enligt Roberts (2003) en av 

nyckeldrivkrafterna vad gäller implementering av hållbarhetsinitiativ. Enligt Roberts (2003) finner 

alltfler företag att deras kostnader, dåliga miljömässiga och sociala förhållanden längs dess 

leverantörsnätverk kan utgöra allvarliga risker mot företagets rykte och image. Roberts (2003) har 

sammanställt ett antal drivkrafter samt framgångsfaktorer för etiska inköp. Drivkrafterna är externa 

påtryckningar/oro över rykte, potentiella affärsfördelar eller risker samt företagspolicy eller förmågor. 

För att besvara denna studies första frågeställning kring vilka drivkrafter som initierat 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler inom de respektive affärsområdena finner 

studieförfattarna att det är av intresse att undersöka om dessa drivkrafter stämmer överens med de 

drivkrafter Roberts (2003) identifierat. Studieförfattarna anser även att det är relevant huruvida 

någon av dessa drivkrafter har haft en starkare inverkan än övriga eller om det funnits drivkrafter 

under Atlas Copco förändringsarbete som ej identifierats i Roberts (2003) forskning.  

 

De framgångsfaktorer Roberts (2003) sammanställer är huruvida initiativen har stöd från 

nyckelpersoner inom organisationen och andra medlemmar inom leverantörsnätverket samt hur 

inköpsavdelningen arbetar, om inköpspersonalen ligger i framkant och besitter rätt kompetens. De tre 

drivkrafterna och framgångsfaktorer som Roberts (2003) nämner kan kopplas till Weiners (2009) 

slutsatser i sin rapport ”A theory of organizational readiness for change”. Weiner (2009) 

argumenterar för att ju mer medlemmar i organisationen värderar förändring, desto mer engagerade 
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kommer de att vara vid åtgärder som införs i och med implementeringen av förändringsarbete. Weiner 

(2009) fortsätter med att beskriva olika anledningar till varför medlemmar i organisationer kan 

komma att värdera förändringsprocessen. 

 

Externa påtryckningar och oro över rykte 

Den första drivkraften Roberts (2003) nämner är externa påtryckningar och oro över företagets rykte. 

Enligt författaren indikerar forskning inom etiska inköp att desto mer tryck och oro som externa 

intressenter har på företags kärnverksamhet och strategi, desto mer troligt är det att företag kommer 

implementera åtgärder för att motverka detta. Implementering av åtgärder är även mer troliga när det 

går att identifiera fördelar från agerande eller risker från att vara passiva. De beslut som tas gällande 

inköpta varor och tjänster har en direkt inverkan på slutkunders uppfattning av det värde företaget 

genererar, och därmed kan det leda till konkurrensfördelar på företagets aktuella marknad (Eltantawy, 

m.fl., 2009). Detta kan i studiens kontext relateras till externa intressenter och påtryckningar som har 

en inverkan på företags leverantörshantering avseende konfliktmineraler, men även införandet av 

regleringar som direkt tvingar bolag att arbeta aktivt med hanteringen. 

 

Potentiella affärsfördelar eller risker  

Nästa drivkraft, potentiella affärsfördelar eller risker, syftar enligt Roberts (2003) på att det är mer 

troligt att företag implementerar initiativ för etiska inköp om det leder till direkta fördelar som 

minskade kostnader eller produkt- och marknadsdifferentiering. Den andra delen av denna drivkraft 

är möjlighet till att minska risken för försämrat företagsrykte som i sin tur kan leda till minskade 

marknadsandelar på grund av missnöje hos intressenter vilket till stor del går in i föregående drivkraft, 

oro för företagets rykte. Detta kan relateras till Weiners (2009) första anledning till varför anställda 

kan värdera en förändring, nämligen då anställda finner att det finns ett angeläget behov för just 

förändring, exempelvis att anställda finner att förändring är en effektiv lösning på ett väsentligt 

organisatoriskt problem (Weiner, 2009). 

 

Företagspolicy eller förmågor 

Slutligen beskriver Roberts (2003) hur företagspolicys och företagsförmågor skapar värde för 

företaget och även det kan leda till konkurrensfördelar. Eltantawy m.fl. (2009) nämner hur allt fler 

inköpschefer finner att etiskt hållbara policys och arbetssätt leder till affärsfördelar, vilket kan kopplas 

till Weiner (2009) som adresserar fördelarna som en förändring förutses kunna ge organisationen och 

dess medlemmar samt att företagsledning, opinionsledare och jämlikar stödjer förändringsarbetet kan 

bidra till att ett förändringsinitiativ värderas inom organisationer. 
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3.2 Intressenter- vilka har störst inflytande, och varför?  

I detta avsnitt kommer Friedman och Miles (2002) vidareutveckling av Freemans (2010) 

intressentmodell att presenteras. Modellen är speciellt relevant för studiens första och sista 

frågeställning då modellen syftar till att klargöra varför olika intressenter har olika inflytande på 

organisationen samt hur förhållandet mellan organisationer och intressenter ändras över tid. 

Modellen ämnar användas för att svara på vilka intressenter som har starkast inflytande på de två 

affärsområdena, huruvida dessa intressenter har varit drivkrafter vid initiering av befintliga 

processer för leverantörshantering avseende konfliktmineraler och om det finns 

utvecklingspotential baserat på möjligheter och utmaningar som relationer med intressenter skapar 

inför framtida hållbarhetsarbete i form av leverantörshantering avseende konfliktmineraler.  

 

Intressentmodellen introducerades först 1984 av R. Edward Freeman och syftar till att försöka 

adressera vilka som påverkar företaget respektive mot vilka företaget har ett ansvar (Crane & Matten, 

2016). Intressentmodellen argumenterar för att det finns flertalet intressenter som är involverade och 

skapar värde för organisationer, exempelvis; kunder, aktieägare, anställda, leverantörer, investerare, 

samhället, regeringar och statliga organisationer, politiska grupper, Non-Governmental Organizations 

(NGOs) och fackföreningar (Freeman, m.fl., 2010). 

 

Intressentmodellen i sig är enkel att förstå, modellens enkelhet och bredd är dock vad mycket av dess 

kritik mynnar ut i (Phillips, m.fl., 2003). Studieförfattarna finner att Friedman och Miles (2002) 

utveckling av intressentmodellen är mer relevant för studiens syfte framför Freeman m.fl. (2010) 

intressentmodell. Studieförfattarna ämnar undersöka huruvida det finns kopplingar mellan Roberts 

(2003) drivkrafter och de intressenter som enligt Friedman och Miles (2002) modell identifieras ha 

störst inflytande på de två affärsområdenas respektive leverantörshantering. Friedman och Miles 

(2002) argumenterar för att just underspecificeringen av relationen mellan organisationen och 

intressenterna är intressentmodellens största svaghet. Friedman och Miles (2002) modell syftar till 

att klargöra varför olika intressenter influerar organisationer på olika vis, varför vissa intressenter har 

mer inflytande på organisationer än andra, varför endast en del intressenter ses som legitima av 

organisationer och slutligen hur och varför relationen mellan organisationer och intressenter ändras 

över tid. Studieförfattarna finner även aspekten kring varför relationen mellan organisationer och 

intressenter ändras över tid relevant i avseende att undersöka hur olika relationer har ändrats från det 

att arbete med konfliktmineraler initierades till dagens hantering inför EU-reglering 2017/821.  
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Friedman och Miles (2002) har vidareutvecklat Archers realistiska teori om social differentiering 

(Archer, 1995; se Friedman & Miles, 2002, s.7) och modellens fyra strukturella konfigurationer; 

nödvändig kompatibel, betingad kompatibel, betingad inkompatibel samt nödvändig inkompatibel. 

Friedman och Miles (2002) föreslår olika kontraktsformer mellan organisationen och intressenter 

associerade med varje konfiguration. Författarna definierar dessa kontrakt som relationer som 

parterna går in i med viss grad frihet och i samstämmighet med minst några av parternas intressen 

(Friedman & Miles, 2002, s. 7). Här näst följer en kort beskrivning av de fyra konfigurationerna av 

intressenter från Friedman och Miles (2002) studie. 

 

Nödvändig kompatibel (A) 

Inom denna konfiguration finns det både implicita och explicita kontrakt beroende på vilken 

intressent det handlar om. Intressenter i denna kvadrant tenderar att vara mer inflytelserika än 

intressenter i andra kvadranter då deras relation till organisationen båda är nödvändig samt 

kompatibel. Båda parter förlorar om relationen inte fungerar smidigt och vice versa (Friedman & 

Miles, 2002), vilket studieförfattarna kan relatera till arbete med etiska inköp. Detta då delat beroende 

genererar en mening av gemensamt syfte och en vilja från båda parter att arbeta riskminimerande (Tse 

& Tan, 2012).  

 

Betingad kompatibel (B) 

Denna konfiguration täcker de relationer där det inte finns några formella kontrakt eller någon direkt 

relation mellan organisationen och intressenten, det finns dock gemensamma kompatibla intressen. 

Kvadrant B representerar relationer där det finns en kongruens av intressen mellan potentiella parter 

i en organisation/intressent-relation (Friedman & Miles, 2002). 

 

Betingad inkompatibel (C) 

Relationer mellan intressenter och organisationer inom denna konfiguration involverar inga kontrakt 

överhuvudtaget, och intressenternas inverkan på företaget är lågt. Friedman och Miles (2002) 

kategoriserar intressenter i denna konfiguration som relationer där intressen mellan parter är så pass 

inkompatibla och sköra att även normala sociala regler upphör. Intressenter faller in under denna 

konfiguration när ingen av parterna i relationen behöver den andra och parternas intressen är vida 

inkompatibla (Friedman & Miles, 2002).  
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Nödvändig inkompatibel (D) 

Dessa relationer mynnar ut i att organisationen uppmuntras till att svara på den kritik och de 

påståenden som görs av intressenter oavsett att parternas intressen är inkompatibla (Friedman & 

Miles, 2002). Intressenterna tar upp diverse problem, meningsskiljaktigheter eller önskemål där 

organisationen kompromissar för att möta intressenten. Kostnaden över att lämna relationen är större 

än kostnaden för att kompromissa kring intressenternas önskemål. Relationerna mellan 

organisationen och de intressenter i kvadrant D handlar ofta om resurser och fokus är på att 

intressenterna önskar att organisationen ska vidta åtgärder som de i sin tur finner olönsamma 

(Friedman & Miles, 2002). 

 

Figur 1: Omarbetad och förenklad figur av Friedman och Miles intressentkonfigurationer och associerade 
intressenttyper (Friedman & Miles, 2002, s. 12) 
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3.3 Förändringsarbete 

Avsnittet kommer att baseras på Epstein och Rejc Buhovac (2014) vars modell fokuserar på hur 

organisationer kan implementera hållbarhet. Studieförfattarna kommer även inkludera delar av 

Kotter (1995) vars prisbelönta modell fokuserar på ett allmänt förändringsarbete och de fällor som 

bör undvikas. Studieförfattarna har valt att studera utvalda dimensioner från dessa 

förändringsarbetesmodeller tillsammans med Dunphy och Staces (1993) förändringsmatris. 

Dunphy och Stace (1993) inkluderas då deras förändringsmatris är en situationsbaserad modell 

vilket studieförfattarna anser kompletterar de utvalda dimensionerna av de två tidigare ”best 

practice”-modellerna. De tre modellerna kommer att användas som verktyg för att möjliggöra 

diskussion kring studiens andra frågeställning om hur leverantörshanteringen avseende 

konfliktmineraler inom respektive affärsområde utvecklats över tid. Avsnittet avser vidare att skapa 

teoretiskt diskussionsunderlag för studiens fjärde frågeställning om möjligheter och utmaningar 

inför fortsatt hållbarhetsarbete med leverantörshantering avseende konfliktmineraler. 

 

3.3.1 Två modeller för förändringsarbete 

Enligt Moran och Brightman kan förändringsarbete definieras likt följande:  

 

“/…/ the process of continually renewing an organization’s direction, structure, and 

capabilities to serve the ever‐changing needs of external and internal customers.”  

(Moran & Brightman, 2001, s. 111) 

 

Epstein och Rejc Buhovac (2014) har tagit fram en modell för hur stora, komplexa globala företag kan 

implementera hållbarhet i sina organisationer. Modellen inkluderas i studien då förändringsarbete vid 

implementeringen av hållbarhet går i linje med studiens syfte och frågeställningar. Studieförfattarna 

har vidare valt att inkludera Kotters (1995) modell för förändringsarbete, då Kotter (1995) anses vara 

en av författarna inom det teoretiska fältet av förändringsarbete som erbjuder en praktisk vägledning 

till organisationer gällande implementeringen av ett lyckat förändringsarbete (Todnem, 2005). Med 

studiens kunskapsbidrag kring praktiska implikationer för leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler i åtanke är det relevant att ha med dimensioner av litteratur med praktiska 

tillvägagångssätt för förändringsarbeten, vilket även återfinns inom Epstein och Rejc Buhovacs (2014) 

modell. 

 

För att en organisation ska kunna hantera hållbarhet menar Epstein och Rejc Buhovac (2014) att värde 

för intressenter är avgörande, vilket går i linje med Roberts (2003) första drivkraft: externa 

påtryckningar/oro över rykte. Kotter (1995) uppmärksammade vidare att alla fundamentala ändringar 
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inom företag gjordes med syfte att bättre kunna hantera de alltmer utmanande marknadsmiljöerna 

och företagsklimatet, vilket i denna studie kan relateras till införandet av hållbarhetsregleringar. 

Enligt Kotter (1995) är det första steget för en framgångsrik förändringsprocess att skapa en känsla 

för att förändring är en nödvändighet. Kotter (1995) lyfter hur företag behöver granska aktuella 

marknader, undersöka företagets konkurrenssituation, marknadsposition och trender för att på så vis 

identifiera kommande kriser vilket i denna studie kan relateras till att genom uppsikt ha koll på 

kommande hållbarhetsregleringar. Kotter (1995) belyser att många förändringsinitiativ inte lyckas 

förrän tillräckligt många seniora ledare ställer sig bakom initiativet. Detta då en förändringsprocess 

kräver att ett nytt system skapas, vilket i sin tur kräver ledarskap. Detta går i samma linje som Weiners 

(2009) slutsatser om att företagsledare, opinionsledare och liknande behöver stödja ett 

förändringsinitiativ. 

 

Epstein och Rejc Buhovacs (2014) hållbarhetsmodell börjar med fyra olika inputs; bredare extern 

kontext, intern kontext, humana och finansiella resurser samt affärskontext. Detta följs av processer, 

vidare outputs i form av hållbarhetsarbete och intressenters reaktioner. Med tanke på denna studies 

syfte och frågeställningar kommer långsiktiga finansiella resultat, som illustreras i figur 2 nedan, inte 

att adresseras. 

 

Figur 2: Förenklad tolkning av Epstein och Rejc Buhovacs (2014, s. 30) hållbarhetsmodell för komplexa globala 
företag 
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Med bredare extern kontext syftar författarna Epstein och Rejc Buhovac (2014) till att det lokala och 

globala externa sammanhanget påverkar de beslut företag tar gällande utformning och 

implementering av hållbarhetsåtgärder. Regeringar och stater sätter tryck på företag genom 

förordningar och regleringar med minimumkrav på hållbarhetsarbete som måste följas. 

 

Interna kontexten omfattar mission, vision, strategier, strukturer och system på företags- och 

affärsområdesnivå. Epstein och Rejc Buhovac (2014) menar att det är genom vidareutveckling av dessa 

som ett företag uppnår hållbara resultat. Företag måste undersöka om och hur olika 

hållbarhetselement i deras strategier påverkar olika hållbarhetsfrågor som exempelvis arbetsmiljö och 

anställdas rättigheter, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. 

 

Epstein och Rejc Buhovac (2014) tar vidare upp humana resurser och finansiella resurser vilka 

hanterar ett företags resursbegränsningar. För att ett företag ska kunna investera i att utveckla en 

hållbar och ansvarstagande organisation krävs finansiella resurser. Dessutom krävs utbildade och 

mottagliga individer inom organisationen för att både driva hållbarhetsprogram samt för att föra 

hållbarhetsfrågor vidare inom organisationen. Även Kotter (1995) adresserar vikten av att skapa en 

inflytelserik vägledande allians i form av en mindre grupp personer som initierar ett 

förändringsprogram. För att initiativet ska bli framgångsrikt behöver gruppen växa successivt över tid 

till att bli en vägledande allians som kan leda resten av organisationen genom förändringsprocessen. 

Epstein och Rejc Buhovac (2014) adresserar vidare att andelen finansiella och humana resurser 

dedikerade till hållbarhetsprogram påverkar väsentligt implementeringen av hållbarhetsinitiativ inom 

en organisation.  

 

Slutligen relaterar affärskontext till företags omgivning, så som dess bransch, dess diverse olika 

geografiska marknader samt vilken typ av kunder och produkter företaget har. Ett företags 

affärskontext påverkar vart ett företag prioriterar dess hållbarhetssatsningar, ett oljeföretag 

prioriterar troligt miljö- och säkerhetsfrågor medan ett sjukhus troligt prioriterar mänskliga 

rättigheter, integritetsfrågor samt säkerhet (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). Då dessa inputs har 

utvärderats tillsammans med dess troliga effekt på hållbarhetsarbete samt de finansiella resultaten 

kan ledningen börja utveckla lämpliga processer för att förbättra hållbarhetsarbetet inom 

organisationen (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). 

 

De processer Epstein och Rejc Buhovac (2014) tar upp i sin modell är ledarskap, hållbarhetsstrategi, 

hållbarhetsstruktur samt hållbara system, program och handlingar. Epstein och Rejc Buhovac (2014) 

trycker på att de mest effektiva hållbarhetsstrategier ofta sker ”top-down” där högsta ledningen visar 

ett tydligt engagemang till strategin. I de fall där ledningen eller andra ledarpositioner inom företaget 
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ej har tillräcklig kunskap inom hållbarhet är det stor risk för att en implementering av ett 

hållbarhetsinitiativ kommer misslyckas. Ledare lyckas då inte motivera sina anställda till den grad att 

strategier, policys, strukturer med mera efterlevs eller så saknar ledare kunskapen för att introducera 

de nödvändiga program och system som krävs för en framgångsrik implementering. Ledarskap är 

därav av yttersta vikt för att framgångsrikt lyckas skapa ett mer hållbart företag och det är högsta 

ledningens ansvar enligt Epstein och Rejc Buhovac (2014) att skapa en företagsmiljö som uppmuntrar 

till hållbarhet. Epstein och Rejc Buhovac (2014) nämner sex kärnprinciper som kan underlätta arbetet 

med att formulera strategier i allmänhet men specifikt för att förbättra hållbarhet; ledarskap, 

engagemang, inriktning/synergier, mångfald, utvärdering och slutligen ansvar. Kotter (1995) lyfter 

vikten av att skapa en vision för vart förändringsinitiativet ska föra organisationen som är lätt att 

kommunicera och tilltalande för företagets intressenter. Denna vision avser att leda 

förändringsarbetet och hela organisationen i rätt riktning. Utan en vision saknar ofta företagen och 

dess anställda riktning vilket kan leda till intern förvirring (Kotter, 1995). En förändringsprocess 

kräver att en betydande del av organisationen är villiga att bidra och utveckla visionen. Vidare 

adresseras hur anställda bör uppmuntras till att agera enligt visionen, pröva nya tillvägagångssätt och 

nya idéer så länge handlingarna faller under visionens ramar (Kotter, 1995).  

 

Epstein och Rejc Buhovac (2014) beskriver även hur de företag som lyckats bäst med att implementera 

hållbarhet har haft koherenta hållbarhetsstrategier samt ligger i framkant kring compliance-frågor och 

gör mer än att endast följa de minimikrav som ställs av regeringar och industristandarder. Epstein och 

Rejc Buhovac (2014) ser även att företag som enbart ser hållbarhet som exempelvis ett lagkrav, ett HR 

problem eller något rent operationellt blir ofta reaktiva framför att vara proaktiva inom hållbarhet. 

Dessa företag missar därmed möjligheterna som finns genom att istället integrera hållbarhet genom 

hela organisationen och i dess affärsmetoder. Detta leder till den fjärde processen vilket är att ett 

företag behöver ha system och program för att kunna driva igenom en hållbarhetsstrategi genom 

organisationen. Företag behöver även utföra åtgärder och handlingar för att föra organisationen 

framåt mot att bli mer hållbar. Både interna handlingar, som audits för samhälls- och miljöfrågor eller 

utbildning av sin personal, men också externa handlingar som leverantörscertifieringar eller offentlig 

rapportering av hållbarhetsarbete (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). De åtgärder i form av processer 

och handlingar ledningen väljer att göra leder sedan till olika outputs beroende på de beslut och 

åtgärder som utförts (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). 

 

Outputs är uppdelade i två delar: hållbarhetsarbete och intressenters reaktioner. Hållbarhetsarbete 

inkluderar all intressentpåverkan, både positiv som negativ, relaterat till hållbarhetsfrågor. Epstein 

och Rejc Buhovac (2014) föreslår åtgärder som organisatoriskt lärande, att designa om produkter och 

processer, omvärdera marknader, livscykelanalys, integrera hållbarhet genom hela försörjningskedjan 
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samt intern rapportering. Den andra output som författarna tar upp är reaktioner från intressenter; 

företag bör öppet kommunicera till både interna som externa intressenter och implementera system 

för att kunna ta upp och lyssna till intressenternas specifika frågor (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). 

Författarna beskriver att företag som identifierar vilka intressenter som är deras primära drivkraft för 

att driva deras strategi framåt, vinner bestående fördelar genom relationerna till deras intressenter 

(Epstein & Rejc Buhovac, 2014).  

 

3.3.2 Kritik mot Best Practice inom förändringsarbete  

Dunphy och Stace (1993) motiverar hur en situationsbaserad modell för att arbeta med 

förändringsarbete är nödvändig. Författarna är kritiska till så kallade universellt applicerbara 

modeller som framarbetats inom ramen för förändringsarbete med tanke på den turbulenta 

marknadsomgivningen (Dunphy & Stace, 1993). Detta var en aspekt som studieförfattarna fann 

speciellt intressant i kontexten för leverantörshantering avseende hållbarhet då det uppdagats hur 

komplex leverantörskedjan är inom litteratur för konfliktmineralshantering inom försörjningskedjor 

(Chasan & Murphy, 2014; Kim & Davis, 2016). Dunphy och Staces (1993) verk argumenterar för att 

förändring är situationsbaserat och kräver därav olika form av hantering beroende på hur brådskande 

förändringen är samt dess omfattning.  

 

Författarna presenterar ett ramverk som indikerar hur förändringsarbetesstrategier kan variera för att 

uppnå en optimal fit med en föränderlig omgivning (Dunphy & Stace, 1993). Det situationsbaserade 

förändringsarbetet bygger på att organisationens struktur och prestation är ett resultat av 

situationsbaserade variabler. Detta leder till att organisationsbaserade olikheter, sett till struktur och 

prestation, kan förklaras av situationsbaserade variabler (Dunphy & Stace, 1993). 

 

Dunphy och Stace (1993) har tagit fram ett ramverk med två kritiska dimensioner- skalan på 

förändringsarbetet som behövs för att få organisationen att matcha med sin omgivning samt 

ledarskapsstilen som behövs för att implementera förändringen. Detta innebär att olika 

kombinationer av de två nämnda dimensionerna resulterar i olika förändringsstrategier. 
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Figur 3: Omarbetad modell baserad på "Fig. 1. The Dunphy/Stace change matrix" (Dunphy & Stace, s. 908, 1993) 
samt “Figure 2 A Typology of Change Strategies and Conditions for their Use" (Dunphy & Stace, s. 331, 1988) 

På figur 3:s y-axel framgår de olika formerna av ledarskap som kan ta form under ett 

förändringsarbete. Den samarbetsvilliga stilen baseras på högt deltagande från anställda relaterade 

till viktiga beslut angående organisationens framtid och förändringsarbete. Den konsultativa stilen 

innebär att anställda konsulteras innan förändring implementeras genom att lätt involvera dem i 

målsättningen relaterat till de anställdas expertisområden. Den direktiva stilen innebär att anställda 

involveras på ett minimumplan inom beslutsfattandet inför förändring och baseras i kontrast på 

auktoritärt beslutsfattande. Den tvingande stilen implementerar förändring på nyckelgrupper inom 

organisationen med hjälp av utomstående parter eller företagsledare/managers (Dunphy & Stace, 

1993). 

 

På x-axeln presenterar modellen de olika skalorna på förändring vilket i Dunphy och Stace (1988) 

framgår som stegvisa förändringar respektive transformativa förändringar. Modellen som 

vidareutvecklats i Dunphy och Stace (1993) adderar finjusteringen som ett steg innan stegvis 

förändring, där finjusteringen och den stegvisa förändringen både genomsyras av att det finns tid för 

att anpassa organisationen till omgivningen (Dunphy & Stace, 1988; Dunphy & Stace, 1993). 

Finjusteringen kan relateras till att finjustera policyers, metoder och procedurer och används främst 

på avdelnings- och divisionsnivå. Den stegvisa förändringen kan ta form likt en tydlig förändring till 

strukturer, processer eller strategier inom eller emellan divisionsnivåer.  
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Modulförändringen är ett steg som vidareutvecklats som ett steg mellan den stegvisa förändringen och 

den transformativa förändringen, där både modulförändringen och den transformativa förändringen 

genomsyras av brist alternativt saknad av tid (Dunphy & Stace, 1988; Dunphy & Stace, 1993). 

Modulförändringen riktar sig främst mot en större omstrukturering i en eller flera avdelningar och 

eller divisioner, och fokuserar på dessa snarare än hela organisationen. Ett exempel som författarna 

lyfter är betydelsefulla nya processer (Dunphy & Stace, 1993). Slutligen finns den transformativa 

förändringen, som omfattar hela organisationen och exempelvis berör omformulering av 

organisationens kärnuppdrag, stora systemförändringar över organisationen, införandet av nya 

processer och skiften gällande beslutsfattning inom organisationen. 

 

Kombinationer av de olika ledarskapsstilarna och olika skalor på förändringsarbetet resulterar 

därmed i det situationsbaserade förändringsramverket, där de fyra olika varianterna är delaktig 

evolution, tvingade evolution, karismatisk transformation samt diktatorisk transformation (Dunphy 

& Stace, 1988; Dunphy & Stace, 1993). 

 

3.4 Försörjningskedjor 

Nedan presenteras ett avsnitt om försörjningskedjor som avser att ge läsaren större förståelse för 

komplexitet, hållbarhetsarbete och synlighet över försörjningskedjan. Studieförfattarna ämnar lyfta 

de utmaningar som uppkommer med arbete för att skapa en hållbar försörjningskedja och framför 

allt komplexiteten av att skapa en holistisk synlighet och koordination över leverantörskedjan. 

Avsnittet avser att ge teoretisk förståelse för hur studiens tredje frågeställning avseende hållbarhet 

genom leverantörsrelationer kan analyseras samt initiera tankar kring studiens fjärde 

frågeställning, avsett vilka möjligheter respektive utmaningar som finns inför det fortsatta 

hållbarhetsarbetet med leverantörshantering avseende konfliktmineraler. 

 

3.4.1 Definition av försörjningskedja 

För att skapa en grundläggande förståelse för försörjningskedjor inför kommande delavsnitt inleds 

detta avsnitt med definitioner och beskrivningar kring försörjningskedjor, dess uppbyggnad samt 

olika typer av försörjningskedjor. En typisk försörjningskedja kan definieras som ett nätverk 

bestående av material, information och tjänster som hanterar länkar som karaktäriseras av utbud, 

transformation och efterfrågan (Chen & Paulraj, 2004, s. 119). Chen och Paulraj (2004) skiljer på 

intern och extern försörjningskedja, där den interna försörjningskedjan består av inköp, produktion 

och distribution medan den externa refererar till flödet gentemot kunder respektive leverantörer. 
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Mentzer m.fl. (2001) definierar en försörjningskedja som ett set av tre eller fler enheter, organisationer 

eller individer, som har direkt koppling (uppströms och nedströms) till ett flöde av produkter, tjänster, 

information och eller finans från en källa till kund. Författarna presenterar med denna definition tre 

försörjningskedjor med varierande komplexitet: ”direct supply chain”, ”extended supply chain” och 

”ultimate supply chain” (Mentzer, m.fl., 2001, s. 4). 

 

En direkt försörjningskedja består av ett företag, dess leverantörer och kunder som har direkt koppling 

(uppströms och nedströms) till ett flöde av produkter, tjänster, information och eller finans. En 

förlängd försörjningskedja bygger på en vidareutveckling av den direkta försörjningskedjan och 

omfattar även leverantörernas förstahandsleverantörer samt kundernas förstahandskunder. Sett till 

en ultimat försörjningskedja inkluderar den samtliga organisationer som är involverade i alla flöden 

(Mentzer, m.fl., 2001). 

 

3.4.2 Arbete mot en hållbar försörjningskedja 

Idag finns en tilltagande press på företag att bedriva verksamhet på ett hållbart vis, en press som 

genereras av intressenter såsom kunder, aktieägare, ledningar, anställda, regeringar och NGO:s (Lee, 

2010). I Förenta Nationernas Global Compact (Förenta Nationerna, 2018) och OECD:s (2013) 

rekommendationer finns exempelvis principer som arbetar med att förebygga en ohållbar utveckling. 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag berör företagens hantering av mänskliga rättigheter i 

arbetslivet (OECD, 2013) vilket är starkt relaterat till konceptet av Corporate Social Responsibility, 

även känt som CSR. 

 

Det har blivit allt svårare och mer riskabelt för företag att hålla missgärningar hemligt (Carter, 2008), 

och problem som företag möter gällande hållbarhet relateras ofta till underleverantörer (Wilhelm, 

m.fl., 2016), vilket motiverar varför det är relevant för studien att undersöka hur arbete mot hållbarhet 

genom leverantörshantering kan uppnås. Wilhelm m.fl. (2016) lyfter hur ett aktivt arbete med 

hållbarhet inom försörjningskedjan är någonting som företag måste uppmärksamma bättre då diverse 

företagsintressenter kan hålla företag skyldiga för handlingar som anses vara icke-hållbara. 

 

Avseende leverantörshantering har det identifierats stora risker till att endast förlita sig på 

förstahandsleverantörer i företagets försörjningskedja (Choi & Linton, 2011), och hanteringen av 

underleverantörer, sett ur ett hållbarhetsperspektiv, är snarare ett undantag än en regel (Wilhelm, 

m.fl., 2016). Företag har de senaste 25 åren reducerat antalet leverantörer de har direkta 

leverantörsgranskningsskyldigheter gentemot för att spendera mindre tid ägnad åt granskning av 

underleverantörer och ägna mer tid åt kärnkompetens. En fara som identifierats i samband med detta 

är risken av minskad kontroll gällande hållbarhet (Choi & Linton, 2011). Vidare avgör faktorer som 
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komplexitet i försörjningskedjor, förstahandsleverantörers förmåga att arbeta med hållbarhet samt 

sortens hållbarhetsarbete (exempelvis miljörelaterat- eller socialt hållbarhetsarbete) när och hur bolag 

förlänger sina hållbarhetsstrategier till underleverantörer (Wilhelm, m.fl., 2016). Då forskning tyder 

på att leverantörskedjans komplexitet och finnandet av mervärde inom andra aktiviteter än 

granskningen av underleverantörer är styrande aspekter för företags arbete med leverantörshantering 

avseende hållbarhet är dessa moment värda att ha i åtanke. Detta avsnitt kommer därav byggas vidare 

på hur synlighet inom försörjningskedjan kan skapas och under avsnitt 3.5 Leverantörsrelationer 

kommer genererandet av mervärde avseende leverantörshantering adresseras. 

 

3.4.3 Synlighet inom försörjningskedjan 

Det finns en växande press från företags intressenter att arbeta med en hållbar försörjningskedja, men 

på grund av att företag ofta har låg synlighet inom försörjningskedjan är det svårt att möta de 

hållbarhetsaspekter som intressenter ofta efterfrågar (Busse, m.fl., 2017). Synlighet inom 

försörjningskedjan kan åta en definition likt ”/…/ traceability and transparency of supply chain 

process” (Tse & Tan, 2012, s. 51), och avsnittet kommer därmed byggas på koncepten av transparens 

och spårbarhet inom företags försörjningskedja. 

 

Carter m.fl. (2015) hävdar att synligheten alltid kommer vara begränsad inom företagets 

försörjningskedja, både uppströms och nedströms. Det är därav av intresse för studieförfattarna att 

undersöka vad som begränsar denna synlighet, sett från perspektiven transparens och spårbarhet 

inom försörjningskedjan. Detta för att bygga en djupare teoretisk förståelse för komplexiteten 

relaterad till holistisk synlighet inom leverantörskedjan för att underlätta hållbarhetsarbete i form av 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler.  

 

3.4.3.1 Transparens inom försörjningskedjan 

Företag exponeras enklare för kritik idag när de ej lever upp till etiska förväntningar marknaden och 

samhället har på dem, vilket motiverar varför transparens inom försörjningskedjan är en aktuell 

aspekt att undersöka (Svensson, 2009).  

 

Enligt Carter (2008) inkluderar transparens att dels rapportera till diverse intressenter, men även att 

på ett aktivt vis inkludera intressenter för att genom deras feedback kunna förbättra processer inom 

försörjningskedjan. Intressenternas roll inom transparens kan vidare intygas av definitionen: 

 

“/…/the extent to which information about sources, processes, and relationships is readily 

accessible to counterparties in an exchange and to outside observers” 

(Skilton & Robinson, 2009, s. 41) 
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Vidare belyser Busse m.fl. (2017) intressenters roll i skapandet av transparens, vars studie undersöker 

hur företag kan använda sig av sina nätverk av intressenter för att identifiera de mest relevanta 

riskerna relaterade till hållbarhet inom företags försörjningskedja. 

 

Att ha en spridd försörjningskedja kan vara ett hinder vid implementering av hållbarhetspolicys på 

grund av svårigheter relaterade till att skapa transparens. Inom forskning, och även sett till praktiken, 

finns det en enighet kring att transparensen relaterad till förstahands-leverantörer blir bättre, men att 

det kan finnas svårigheter med att identifiera underleverantörer längre ner i företagets 

försörjningskedja (Kim & Davis, 2016). Detta är även en problematik som New (2010) lyfter, då 

författaren syftar till att assurans genom företagets hela försörjningskedja har vacklat på grund av 

logistiska och finansiella barriärer relaterade till förmåga att se längre än företagets 

förstahandsleverantörer. 

 

Kim & Davis (2016) fastställer att komplexitet begränsar transparensen i försörjningskedjan, då 

internationella, diversifierade bolag med stora och skingrade försörjningskedjor är mindre sannolika 

att redovisa konfliktfria produkter. Carter (2008) belyser vidare hur transparensen kan förbättras 

genom vertikal koordination över företagets försörjningskedja och horisontell koordination över 

nätverk. Då denna studie avser att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot 

hållbarhet genom leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive 

utmaningar som kan uppstå under detta förändringsarbete, är det av intresse för studieförfattarna att 

se hur arbete med vertikal och horisontell koordination kan inverka leverantörshanteringen avseende 

konflikmineraler. Studieförfattarna anser att speciellt vertikal koordination är en relevant aspekt att 

undersöka vidare för att besvara studiens tredje frågeställning relaterad till hur de respektive 

affärsområdena strävar efter att skapa hållbarhet genom leverantörsrelationer.  

  

3.4.3.2 Spårbarhet inom försörjningskedjan 

Intressenter såsom kunder och regeringar, men även företagen själva, kräver i allt större utsträckning 

information relaterad till produkt- och materialursprung. Anledningar till detta kan identifieras som 

orosmoment kring kvalitet, säkerhet, etiska aspekter och miljömässig verkan (New, 2010). Inom 

forskningen kan två typer av spårbarhet inom försörjningskedjan identifieras: framåtsträvande 

spårbarhet som syftar till att lokalisera produkten när den förflyttar sig närmre slutkunden i 

försörjningskedjan, och bakåtsträvande spårbarhet som syftar till förmågan att lokalisera produktens 

eller komponenters ursprung i försörjningskedjan (Kelepouris, m.fl., 2007). 
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För företag som har en lång försörjningskedja är det nästintill omöjligt att hantera synlighet när det 

finns en generellt låg spårbarhet av materialens ursprung (Lyles, m.fl., 2008). Spårbarhet av 

materialursprung har vidare identifierats som en av de största utmaningarna gällande problematiken 

med konfliktmineraler (Kim & Davis, 2016). Detta kan styrkas av Timmer och Kaufmann (2017) som 

identifierar att styrningsmekanismer inom ett företag, relaterade till konfliktmineraler, är den faktorn 

som väger tyngst gällande företags kapacitet att möta regleringar gällande spårbarhet av mineraler. 

 

Likt förslag på hur transparens inom försörjningskedjor kan uppnås genom vertikal koordination över 

försörjningskedjan och horisontell koordination över nätverk (Carter, 2008) påstår Marconi m.fl. 

(2017) att företag bör inkludera samtliga parter av sina produktionsnätverk för att försäkra sig om att 

sina produkter är fullt spårbara. Detta kräver aktiva samarbeten mellan aktörer inom 

produktionsnätverken som måste vara villiga att dela intern information med andra aktörer inom 

försörjningskedjan för att optimera intern och extern spårbarhet och hållbarhetsarbetet (Marconi, 

m.fl., 2017). Studieförfattarna finner att informationsdelning för att optimera intern och extern 

spårbarhet kommer vara av intresse att undersöka för studiens fjärde frågeställning kring vilka 

möjligheter och utmaningar som finns inför det fortsatta hållbarhetsarbetet med 

leverantörshantering. Studieförfattarna anser även att det är av intresse för studiens syfte att se hur 

koordination över nätverk och försörjningskedjan bidrar till att utveckla processerna för 

leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler inom de respektive affärsområdena. 

 

3.5 Leverantörsrelationer  

Avsnittet kommer grundas på ”The Supplier-Partnering Hierarchy” av Liker och Choi (2004). Inom 

respektive steg kommer kompletterande litteratur som berör centrala aspekter av steget omnämnas 

för att bidra till djupare förståelse för långsiktiga leverantörsrelationers betydelse inom ramarna 

för hållbarhetsarbete. Studieförfattarna avser att nyttja detta avsnitt för att diskutera och analysera 

studiens tredje samt fjärde frågeställning, hur respektive affärsområde strävar efter att skapa 

hållbarhet genom leverantörsrelationer samt möjligheter respektive utmaningar som finns inför det 

fortsatta hållbarhetsarbetet med leverantörshantering avseende konfliktmineraler. 

Studieförfattarna har valt att använda sig av ”The Supplier-Partnering Hierarchy” av Liker och 

Choi (2004) då litteraturgenomgången inom avsnittet för försörjningskedjan initierade en 

tankeprocess kring arbetet med leverantörsrelationer. Då verket av Liker och Choi (2004) är ett väl 

citerat ramverk byggt på stegvisa handlingar utgör ramverket en god bas för att se 

utvecklingspotential gentemot affärsområdenas leverantörer mot strategiska partnerskap. 

 



 31 

“No corporation needs to be convinced that in today´s scale-driven, technology-intensive global 

economy, partnerships are the supply chain’s lifeblood” 

(Liker & Choi, 2004, s. 104) 

 

Liker och Choi (2004) presenterar ett stegorienterat ramverk för hur goda leverantörsrelationer byggs, 

baserat på observationer hos Toyota- & Hondas hantering av leverantörsrelationer. Båda företagen är 

japanska och arbetar nära med sina leverantörer (Liker & Choi, 2004), vidare anses den japanska 

modellen för köp-och-sälj-relationer vara ett koncept som ger bäst förståelse för strategiska och 

långsiktiga partnerskap (Spekman, 1988). Då ramverket av Liker och Choi (2004) är baserat på ”best 

practice” från Toyota och Honda ställer sig studieförfattarna något kritiska till huruvida ramverket är 

applicerbart på studiens fallföretag med leverantörskedjans komplexitet avseende 

konfliktmineralshantering i åtanke (Chasan & Murphy, 2014; Kim & Davis, 2016). Då ramverket är 

byggt på ”best practice” har studieförfattarna kompletterat de olika stegen med diverse litteratur för 

att göra ramverket mer relaterbart till leverantörshantering avseende hållbarhet. Detta för att skapa 

applicerbarhet, trovärdighet och tillförlitlighet till att använda ramverket för att analysera hur de 

respektive affärsområdena strävar efter att skapa hållbarhet genom leverantörsrelationer. 

Originalramverket är byggt likt en hierarki, bestående av sex steg. 

 

Förståelse för hur leverantörer arbetar 

Den första punkten som Liker och Choi (2004) belyser är skapandet av förståelse för hur leverantörer 

arbetar. Författarna tar upp hur företag med lyckade leverantörsrelationer skickar medarbetare från 

olika hierarkiska nivåer till leverantörer för att observera och skapa förståelse för dess arbetssätt och 

affärsmannaskap. Vidare bör det inköpande företaget respektera sina leverantörers kapacitet och 

hänge sig till delad framgång snarare än att pressa ut leverantörer (Liker & Choi, 2004). 

 

Delad framgång och samarbete med leverantörer bygger på tvåsidigt beroende mellan parterna och 

att en maktsymmetri återfinns, trots eventuella storlekskillnader mellan organisationerna. Samarbete 

bygger vidare på att båda parter reducerar osäkerheter som medförs vid handelsrelationer (Spekman, 

1988). Dessa aspekter lyfts även av Tse och Tan (2012) som lyfter att utvecklingen av en relation som 

baseras på delat beroende även genererar en mening av gemensamt syfte. Risker som identifieras i 

samband med ohållbara försörjningskedjor kan därmed påverka både inköpsföretaget och 

underleverantörer, vilket leder till att en hälsosam maktbalans gynnar etiska inköp (Tse & Tan, 2012).  

 

Att vända konkurrens mellan leverantörer till möjligheter 

Liker och Choi (2004) anger i sitt ramverk att inköp av komponenter och råmaterial bör göras från två 

till tre leverantörer. Att ha så ”få” leverantörer är någonting som även identifieras som nödvändigt för 
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att dela långsiktig information med leverantörer. Detta då nivån av tillit, hängivenhet och 

informationsdelning som leder till delad produktivitet och teknologisk vinning mellan parter ej kan 

uppnås med en stor leverantörsbas där leverantörer endast konkurrerar med pris (Spekman, 1988).  

 

Liker och Choi lyfter vidare hur kompatibla produktionssystem och filosofier bör utvecklas. Ett 

exempel som nämns av författarna är när ett inköpsföretag uppmanar och hjälper leverantörer att 

omstrukturera tillgångar för att öka produktiviteten i befintliga lokaler. På så vis applicerar 

inköpsföretag sina egna produktionssystem och filosofier gentemot underleverantören för att 

implementera ett tänk om att använda system som ständigt arbetar med kvalitetsförbättringar och 

kostnadsreduceringar. Vidare identifieras ett arbetssätt av att skapa joint ventures med befintliga 

leverantörer för att gynna kunskapsöverföring mellan parter och upprätthålla kontroll. På detta vis 

kan konkurrensen mellan leverantörer vändas till möjligheter (Liker & Choi, 2004). 

 

Granskning av leverantörer 

Det tredje steget som identifieras av Liker och Choi (2004) är granskningen av leverantörer. 

Författarna lyfter som exempel hur rapporter skickas till leverantörers ledning varje månad (ibland 

även gentemot andrahands- och tredjehandsleverantörer) bestående av områden som kvalitet, 

leverans, leveranskvantitet, historisk prestation och kommentarer. Kommentarsfunktionen utgör en 

plattform för direkt och konstant feedback. Vidare identifieras hur personer på seniora positioner 

inom inköpsföretaget, och hos underleverantörsföretagen, aktivt bör involvera sig på en operativ nivå 

när problem uppstår (Liker & Choi, 2004). 

 

Det finns dock litteratur som argumenterar för att formell kontroll kan ha en negativ inverkan på tillit, 

då strikta regler begränsar autonoma beslut och en atmosfär av misstro skapas (Das & Teng, 2001). 

Tillit identifieras av Lyles m.fl. (2008) som en viktig komponent inom relationer inom 

försörjningskedjan, och att tillit ofta bygger på delade värderingar mellan parter. Med detta i åtanke 

konstaterar Lyles m.fl. (2008) att tillit är ett kritiskt moment inom industrier där det är svårt eller 

nästintill omöjligt att uppnå transparens och spårbarhet. Detta kan bekräftas av Roth m.fl. (2008) som 

lyfter att tillit är en viktig komponent när spårbarhet och transparensen i försörjningskedjan är 

begränsad. Roth m.fl. (2008) lyfter vidare att problematiken av att nå tillit med begränsad transparens 

och spårbarhet kan åtgärdas genom investeringar i uppbyggnaden av långvariga affärsrelationer.  

 

Utveckla kompatibla tekniska förmågor 

Det fjärde steget, att utveckla leverantörers tekniska förmågor, baseras mycket på investeringar av 

inköpsföretaget i leverantörer och gällande produktutvecklingsförmågor. Steensma och Lyles (2000) 

konstaterar att det inom försörjningskedjor generellt finns ett positivt samband mellan att 
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inköpsföretagets resursstöd och leverantörernas förmåga att lära sig och ta efter förmågor (Steensma 

& Lyles, 2000). Liker & Choi (2004) belyser vidare hur utvecklingen av leverantörers tekniska 

förmågor även bygger på en tillit i leverantörers kapacitet att leverera vad som efterfrågas utan exakta 

och utförliga specifikationer. Vidare kräver inköpsföretagen som studerats av Liker & Choi (2004) 

detaljerad information från underleverantörers utrustningskapacitet för att anpassa exempelvis 

produktdesignen efter detta. Den höga integrationen som uppstår mellan parterna gällande de 

tekniska förmågorna resulterar därmed i att underleverantörer blir mer värdefulla för inköpsföretaget 

än alternativa lösningar, såsom att köpa in komponenter från lågprisalternativ (Steensma & Lyles, 

2000).  

 

Informationsdelning 

Integrationsmomentet mellan inköpsföretaget och leverantörer fortsätter i steg fem. 

Informationsdelningen bygger på att selektivt och strukturerat dela information med leverantörer 

genom möten där strategiska framtidsplaner diskuteras. Informationsdelningen sker på detta vis då 

företagen anser att för stor informationsdelning leder till förvirring kring informationens 

användningsområden. Denna aspekt kan bekräftas av (Kembro, m.fl., 2017) som i sin studie bland 

annat identifierade att information som saknade korrekt format, lämplighet och tillförlitlighet har lågt 

kvalitetsvärde och därmed är en faktor som måste adresseras för lyckad tvåsidig informationsdelning 

i försörjningskedjan. Liker och Choi (2004) fastställer vidare att det bör finnas stabila format för hur 

information bör delas, specifika tider, platser och agendor för möten samt korrekt datainsamling. 

 

Förvalta gemensamma förbättringsaktiviteter 

Det sjätte steget, förvaltningen av gemensamma förbättringsaktiviteter, bygger på att utbyta "best 

practice" med leverantörer samt att erbjuda utbildningar eller studiegrupper. Författarna avslutar 

artikeln med att principen som artikeln bygger på mynnar ut i stark vägledning från inköpsföretaget, 

partnerskap mellan inköpsföretaget och dess leverantörer, en kultur byggd på ständig förbättring samt 

gemensamt lärande mellan företag i leverantörsnätverket (Liker & Choi, 2004). 
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3.6 Teoretisk syntes 

För att skapa teoretisk förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar 

som kan uppstå under detta förändringsarbete, har den teoretiska syntesen delats upp i tre 

övergripande teman; drivkrafter, förändringsarbete och leverantörsbasen. 

 

Drivkrafter  

Drivkrafter för etiska inköp samt initiering av förändringsarbete adresseras i 3.1 med grund i Roberts 

(2003) samt Weiner (2009). I 3.2 presenteras Friedman och Miles (2002) modell som avses att 

användas som verktyg för att förstå drivkrafter i form av olika intressenters inflytande över initiering 

av förändringsarbete samt hur detta kan förändras över tid relaterat till initiering av 

leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler som skett inom de studerade affärsområdena. 

Genom dessa två avsnitt avser studieförfattarna att ge läsaren en inblick i hur internationell forskning 

ser på drivkrafter till initieringar till förändringsarbete för att grunda teoretisk förståelse inför studiens 

första frågeställning; vilka drivkrafter har initierat leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler 

inom respektive affärsområde. Genom Friedman och Miles (2002) modell kommer studieförfattarna 

analysera vart diverse intressenter som identifierats i det empiriska materialet kan placeras idag, samt 

hur relationerna mellan de respektive affärsområdena och dess intressenter utvecklas under 

förändringsarbetets gång. Tillsammans med drivkrafterna för etiska inköpsinitiativ och 

förändringsarbete från Roberts (2003) respektive Weiner (2009) avser detta att besvara studiens 

första frågeställning.  

  

Förändringsarbete  

Avsnitt 3.3 om förändringsarbete kommer i studien användas för att besvara studiens andra 

frågeställning hur leverantörshantering avseende konfliktmineraler inom respektive affärsområde 

utvecklats över tid. Dimensioner ur Epstein och Rejc Buhovacs (2014) hållbarhetsmodell kommer 

utgöra basen, studieförfattarna tar även stöd i Kotters (1995) välciterade modell för förändringsarbete. 

Med leverantörskedjors komplexitet (Chasan & Murphy, 2014; Kim & Davis, 2016) i åtanke valde 

studieförfattarna att komplettera de två tidigare förändringsarbetesmodeller med Dunphy och Staces 

(1993) förändringsmatris som är en situationsbaserad modell för ytterligare tillförlitlighet inför analys 

av det empiriska materialet. Då denna studie avser skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt 

arbetar mot hållbarhet genom leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka 

möjligheter respektive utmaningar som kan uppstå under detta förändringsarbete, argumenterar 

studieförfattarna för att litteraturen i detta avsnitt är av särskilt intresse för att besvara studiens syfte 

samt praktiska implikationer. Den litteratur som återfinns inom avsnitt 3.3 kommer att utgöra 
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teoretiskt diskussionsunderlag för de respektive affärsområdenas implementerade processer och dess 

utveckling samt det förändringsarbete som skett. Efter analys av empiriska materialet med hjälp av 

verktygen från litteraturen i detta avsnitt avser studieförfattarna att se hur dessa processer och 

åtgärder under förändringsarbetet inverkar på leverantörsbasen i form av försörjningskedjan och 

leverantörsrelationer.  

 

Leverantörsbasen 

Det material som presenteras i avsnitt 3.4 försörjningskedjor samt 3.5 leverantörsrelationer avses att 

användas för att besvara studiens tredje frågeställning om hur respektive affärsområde strävar efter 

att skapa hållbarhet genom leverantörsrelationer. Med de svårigheter som uppmärksammats med att 

spåra konfliktmineraler i åtanke (Epstein & Yuthas, 2011; Kim & Davis, 2016) argumenterar 

studieförfattarna för att leverantörsrelationer utgör en central aspekt för studien då tillit är ett kritiskt 

moment när transparens och spårbarhet är svårt att uppnå (Lyles, m.fl., 2008; Roth, m.fl., 2008). 

Genom att då undersöka hur respektive affärsområde arbetar med leverantörsbasen i form av 

skapandet av synlighet samt leverantörsrelationer avser studieförfattarna att skapa förståelse för 

leverantörsrelationers roll i skapandet av hållbarhet genom leverantörskedjan.  

 

Figur 4: Teoretisk syntesmodell för hur teorier i referensramen ämnas nyttjas för att bearbeta empiriska materialet 
i analysen 
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Figur 4 illustrerar den teoretiska syntesmodell studieförfattarna har tagit fram för att tydligare visa 

hur de tre teman kopplas till varandra och hur frågeställningar avses besvaras med stöd av litteraturen 

i de respektive avsnitten. Studiens fjärde frågeställning om att identifiera möjligheter respektive 

utmaningar inom ramarna för det fortsatta hållbarhetsarbetet med leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler avses att besvaras genomgående inom respektive tema. Modellen ämnar visa 

studiens teoretiska kunskapsbidrag genom att visualisera hur drivkrafter initierar förändringsarbete, 

som i sin tur inverkar leverantörsbasen genom arbete med försörjningskedjan och 

leverantörsrelationer, för att slutligen resultera i hållbar leverantörshantering. Tillsammans avser de 

tre teman bygga teoretisk grund för att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot 

hållbarhet genom leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive 

utmaningar som kan uppstå under detta förändringsarbete. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras i 4.1 en kort företags- och verktygsbeskrivning för att ge läsaren 

förståelse för de riktlinjer, verktyg och processer som används på ett övergripande plan inom Atlas 

Copco gällande leverantörshantering avseende konfliktmineraler. Vidare presenteras det 

bearbetade materialet som genererats av genomförda intervjuer för ökad förståelse avseende de 

drivkrafter som initierat förändringsarbetet, förändringsarbetets utveckling samt hur arbete med 

leverantörsbasen inverkat leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler. Det empiriska 

materialet har vidare sammanfattats i 4.4 som utgör studiens empiriska syntes.  

 

4.1 Företags- och verktygsbeskrivning 

4.1.1 Företagsbeskrivning – Atlas Copco 

 

First in Mind – First in Choice 

(Atlas Copco, 2018a, s. 6) 

 

Ovan presenteras Atlas Copcos vision. Uppdraget Atlas Copco har satt för sig själva är att ”uppnå en 

hållbar, lönsam utveckling” (Atlas Copco, 2018a, s. 6), där de specificerar hur hållbarhet spelar en 

väsentlig roll i Atlas Copcos vision samt uppdrag. Atlas Copco har utvecklat en strategi för hur deras 

uppdrag om hållbar lönsam tillväxt ska uppnås och de har gjort detta genom att identifiera följande 

fem pelare: närvaro, innovation, service, effektivitet och medarbetare (Atlas Copco, 2018a, s. 6). Atlas 

Copco har vidare rådfrågat sina primära intressenter för att hitta kompletterande prioriteringar som 

de värdesätter till de strategiska pelare som sammanställts. De prioriteringar som de primära 

intressenterna lyfte var: etik, säkerhet & leverans, innovation, kompetens och resurser (Atlas Copco, 

2018a, s. 6-7). Atlas Copcos har även identifierat kärnvärden i form av samverkan, innovation och 

engagemang samt Atlas Copcos interna policydokument vilket utgör deras affärskod, (Business Code 

of Practice, BCoP), som berör affärsetik, sociala och miljömässiga frågor. BCoP är en policy som alla 

medarbetare inom Atlas Copco samt deras affärspartners förväntas efterleva (Atlas Copco, 2018a). 
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“Our Business Code of Practice 

The Atlas Copco Business Code of Practice is our guide to doing business ethically and optimizing 

the social and environmental impact of our operations. 

Laws, environmental standards and social conditions vary greatly in the countries where we 

operate. The Business Code of Practice is designed to overcome these challenges and make sure that 

we always act with the highest ethical standards and integrity. In cases where the Business Code of 

Practice is stronger than local laws and regulations, we insist on following our own policies. And 

we expect our business partners to do the same.” (Atlas Copco, 2018b) 

 

Atlas Copco grundades 1873 och är idag verksamma i mer än 90 länder, med en närvaro i över 180 

länder. Produktion och utveckling av produkter sker i ungefär 20 olika länder och företagets 

tillverkning är centrerad kring Belgien, Sverige, Tyskland, USA, Indien och Kina (Atlas Copco, 2018c). 

 

Strukturen är uppbyggd på fem affärsområden och koncernfunktioner som sedan bedrivs av 

produktbolag, distributionscenter och marknadsbolag. Affärsområdena ansvarar själva för att 

utveckla sina respektive verksamheter genom att utveckla och följa upp strategier och mål som går i 

linje med Atlas Copcos uppdrag om en hållbar, lönsam utveckling. Under respektive affärsområde 

ligger diverse divisioner som är separata operativa enheter. Dessa ansvarar i sin tur för att leverera 

resultat genom de strategier och mål som sätts inom affärsområdet. Varje division har vidare ett 

globalt ansvar för ett specifikt service- eller produkterbjudande (Atlas Copco, 2018a). 

 

4.1.2 RMI - Responsible Minerals Initiative 

Responsible Minerals Initiative, RMI, grundades 2008 av medlemmar från Responsible Business 

Alliance och Global e-Sustainability Initiative. RMI har idag över 350 medlemsorganisationer och är 

ett utav de mest använda och respekterade resurstillgångar för organisationer inom olika industrier 

som adresserar ansvarsfull utvinning och inköp av mineraler (RMI, 2018). RMIs mission är följande: 

 

“Provide companies with tools and resources to make sourcing decisions that improve regulatory 

compliance and support responsible sourcing from conflict-affected and high-risk areas”  

(RMI, 2018) 

 

Deras främsta resurser är Responsible Minerals Assurance Process(RMAP) och Conflict Minerals 

Reporting Template (CMRT). RMAP erbjuder organisationer fristående tredjeparts audits som 

identifierar och verifierar vilka smältverk och raffinaderier som lever upp till de globala standarderna 

och har system för att på ett ansvarsfullt vis utvinna mineraler (RMI, 2018). 
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4.1.3 CMRT – Conflict Minerals Reporting Template 

CMRT är en standardiserad mall som är fritt tillgänglig från RMIs hemsida för organisationer som ett 

hjälpmedel för att underlätta kommunikation och informationsflödet längs försörjningskedjan. 

Mallen används för att visa vilka smältverk och raffinaderier som nyttjas i försörjningskedjan samt 

från vilket land mineralerna utvinns (RMI, 2018). I mallen finns även möjlighet att identifiera nya 

smältverk eller raffinaderier för potentiell auditering och bli verifierade enligt RMAP. CMRT är i 

huvudsak uppbyggd på en deklaration och en lista över smältverk. Det finns även en checklista inlagd 

i mallen för att lättare se vilka åtgärder som gjorts och vilka som fortfarande återstår, ytterligare ett 

verktyg är en lista över certifierade smältverk (RMI, 2017). 

 

Deklarationsdelen av CMRT är uppbyggd på kortfrågor som inleds med allmän företagsinformation, 

för att gå vidare till frågor som exempelvis berör huruvida 3TG används avsiktligt i något av företagets 

produkter eller produktion, hur många procent av relevanta leverantörer som har svarat på 

försörjningskedjeenkäten och om företaget har en policy angående konfliktmineraler (RMI, 2017). 

 

Smältverkslistan är vidare en lista där företaget skriftligen ska dokumentera alla smältverk och 

raffinaderier som finns längs med försörjningskedjan genom att ange dess namn, 

identifikationsnummer, land, med mera (RMI, 2017). 

 

4.1.4 Atlas Copcos ramverk för konfliktmineralsidentifiering i leverantörskedjan 

Atlas Copco anger i sin senaste årsredovisning hur konfliktmineraler identifieras som en risk i 

leverantörskedjan. En problematik som lyfts är hur användandet av en stor leverantörsbas ökar risken 

för inköp av icke-hållbart producerade produktkomponenter (Atlas Copco, 2018a). Arbete som anges 

för att motverka detta är följande: 

 

- Välja och utvärdera affärspartner utifrån objektiva faktorer såsom kvalitet, leverans, pris 

och tillförlitlighet samt miljömässigt och socialt ansvar och engagemang. 

- Fortsätta arbetet med att undersöka och undanröja förekomsten av konfliktmineraler i 

värdekedjan. 

- Etablering av ett globalt nätverk av underleverantörer för att minska beroendet av enskilda 

leverantörer. 

- Affärspartner undertecknar ett brev om efterlevnad av Affärskoden. 

- Elektronisk utbildning för affärspartner för att öka kännedomen om Atlas Copcos affärskod. 

(Atlas Copco, 2018a, s. 54) 
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Även om Atlas Copco ej direkt påverkas själva av Dodd-Frank eller kommande EU-regleringar då de 

inte är direktimportörer av 3TG så påverkas många av deras kunder. Atlas Copco anger vidare hur 

”Ansvarsfulla inköp av mineraler är en viktig fråga för Atlas Copco” (Atlas Copco, 2018a, s. 141) 

och att undersökning av användandet av konfliktmineraler i leverantörskedjan görs med mallen 

CMRT (Atlas Copco, 2018a, s. 141). 

 

Informant 1A anger att det finns ett fåtal gemensamma nyckeltal inom Atlas Copco gruppen1 där 

arbetet med konfliktmineraler tas upp. Detta innebär att arbetet med konfliktmineraler är en av de 

fåtal områden där samtliga affärsområden har ett standardiserat och gemensamt arbetssätt 

(informant 1A). Atlas Copco har utvecklat en grundprocess för hur verksamheten ska hantera 

konfliktmineraler i leverantörskedjan. Denna process fungerar som riktlinje och respektive 

affärsområde som undersöks i studien har sedan arbetat med denna process ytterligare och gjort den 

mer anpassad utifrån sina förutsättningar (informant 1A, informant 1B). Båda affärsområdena 

använder sig utav standardmallen CMRT som RMI har utformat, denna mall används även som 

industristandard (informant 1A, informant 3A, informant 1B, informant 2B). Processen som Atlas 

Copco har utvecklat ser ut som följer: 

 

1. Alla divisioner inom respektive affärsområde initierar arbetet med att identifiera relevanta 

komponenter för att veta vilka komponenter i deras produkter som riskerar att innehålla 3TG. 

2. Nästa steg i processen är att identifiera relevanta leverantörer som säljer 3TG eller produkter 

med någon av dessa mineraler i. 

3. Steg tre i processen är att skicka ut ett brev till relevanta leverantörer där affärsområdena 

startar upp processen, även detta brev är en standardiserad mall men från Atlas Copco. Brevet 

skickas tillsammans med CMRT-mallen. Leverantören ombes fylla i sin deklaration enligt 

mallen genom att svara på frågorna, men även skicka in alla smältverk som leverantören 

använder i sin leverantörskedja. 

4. Steg fyra baseras på att validera och sammanställa dessa svar. De olika affärsområdena har 

sedan sina egna metoder och processer för hur detta arbete genomförs vilket beskrivs under 

respektive affärsområde. 

5. Det femte steget som utförs i processen är att konsolidera all data, och det är då viktigt att bra 

underlag har erhållits från leverantörerna. De ser även till att smältverken behöver vara 

korrekt identifierade. Alla svaren från leverantörerna konsolideras sedan på respektive 

division och alla smältverk i en egen CMRT-mall. Det arbetet görs först per division, för att 

sedan sammanställas per affärsområde och slutligen på företagsnivå för hela Atlas Copco. 

                                                           
1 Med ”gruppen” avses ledningen från Atlas Copco då informanterna refererade aktivt till ”gruppen”.  
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6. Det finns även ett sjätte steg som hanterar svar ut mot kund, detta är dock inte 

inköpsavdelningar ansvariga för utan det ligger på marknadssidan. I grundprocessen är dock 

även det konsoliderade svaret för hela Atlas Copco inlagt. 

(Informant 1B) 

 

4.2 Affärsområde A 

4.2.1 Råd-strukturens syfte att skapa synergier inom affärsområdet  

Affärsområde A består av olika divisioner, inom dessa divisioner finns produktbolag och vidare 

kundcenter. Informant 1A berättar hur det finns råd-strukturer inom affärsområdet, samt att 

resultatansvaret ligger i respektive division. Inköpsteamet är ansvariga för att utveckla 

leverantörsbasen och få den att följa uttalade strategier, mål och uppdrag som finns inom divisionen, 

och på så sätt kopplas inköpsfunktionen ihop med divisionens mål. Vidare har råd-strukturen skapats 

för att hitta synergier och ökad effektivitet, vars syfte är att sammanföra kunskap på ett strukturerat 

sätt med ett tydligt uppdrag (informant 1A). Ett exempel som lyfts på råd-strukturen av informant 1A 

är affärsområdets Sourcing Council, vidare refererat till som inköpsrådet, vars syfte är att skapa 

transparens, gemensam riktning och samarbete mellan Atlas Copcos inköpsfunktioner inom 

divisionerna och produktbolagen. Detta för att möjliggöra kostnadsbesparingar och effektiviseringar 

(informant 1A). 

 

4.2.2 Den inledande fasen av leverantörshantering avseende konfliktmineraler 

Informant 3A berättar om hur det inledande förändringsarbetet med konfliktmineraler och drivkrafter 

bakom det kommer från krav från kunder som påverkades av införandet av Dodd-Frank. Informant 

1A påpekar att arbetet med Dodd-Frank i början var väldigt tungt, dels på av de följdfrågor som 

leverantörer ställde men även på grund av en intern debatt angående vem som skulle driva arbetet 

med konfliktmineraler. Enligt informant 1A stod det mellan att arbetet skulle bedrivas av inköpsrådet 

eller SHE-rådet (Safety, Health, Environmental). Detta valideras av informant 3A som berättar hur 

ansvaret för granskningen lades på inköpsrådet vars uppgift blev att driva igenom arbetet och ta fram 

processer kring granskningsarbetet (informant 3A). 

 

“[Vi] Började ställa frågorna och vi fick ju massvis med frågor tillbaka, i början var det ju 

jättetungt /…/ så var det en debatt angående vem som skulle driva det här, om det var sourcing 

council eller SHE-council, så det var en jättedebatt internt. Tillslut kom de fram till att det här ska 

drivas av sourcing council för det är vi som har kontakt med leverantörerna, och de [sourcing 

council] hävdade att vi förstår ju inte, någon måste tolka det här och hjälpa oss med regleringen 

annars kanske vi blir utkastade härifrån.” - Informant 1A 
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Informant 3A lyfter hur den första informationen gällande granskningen av konfliktmineraler kom 

som ett mail med en sammanställning angående vad Dodd-Frank var och vad det innebar. Informant 

3A uttrycker att hen inte tror att någon som arbetade inom inköpsfunktionen visste vad 

konfliktmineraler stod för eller betydde innan införandet av Dodd-Frank, vilket bidrog till att det tog 

tid för de som initialt utsågs att hantera det att förstå vad konfliktmineraler var, hur det bör hanteras 

och hur följsamhet hos leverantörer kunde säkerställas. Detta kan bekräftas av informant 1A som 

berättar om hur processen kring införandet av Dodd-Frank var väldigt stökig. Hen beskriver hur det 

internt inom Atlas Copcos inköpsråd fanns en jätteutmaning i att förstå Dodd-Frank och vad det 

innebar.  

 

Informant 3A fortsätter med att berätta om hur de första utskicken till leverantörer bestod av 

information gällande konfliktmineraler. Informant 3A är osäker kring ifall det skickades ut någon 

speciell form av dokument i samband med informationsutskicken, men att de som ansvaret föll på 

initialt gjorde första utskicket till samtliga leverantörer där leverantörerna ombads svara på ifall de 

hade konfliktmineraler i sin leverantörskedja eller i sina produkter. Vidare togs det fram ett Excelark 

som informant 1A refererar till som väldigt komplext och rörigt. Lösningen blev att hyra in ett externt 

företag för ringa runt till leverantörer och sköta det administrativa arbetet (informant 1A). 

 

”Vi hade inte koll själva och det fanns dåliga regleringar, och det här excelarket som togs fram var 

ju väldigt komplext och det var ju jätterörigt. Vi sa det att vi har ju så många leverantörer inom 

gruppen- hur ska vi kunna nå dem här för att svara på det här?” - Informant 1A 

 

Informant 3A berättar att det behövs en dedikerad person för att arbeta med dessa typer av införanden 

eftersom det initialt fanns en tung problematik och kunskapsbrist i att förstå vad konfliktmineraler 

var, hur det bör hanteras samt hur säkerställning angående att leverantörer följer upprättade 

processer skulle inrättas. Informant 2A beskriver att det uppdagades hur komplex affärsområdets 

leverantörskedja faktiskt var i samband med införandet av Dodd-Frank och att det fanns en förvirring 

kring alla led inom affärsområdets leverantörskedja.  

 

Informant 2A beskriver och problematiserar vidare hur de själva designar produkter men använder 

sig av kontrakttillverkare som tillverkar en del av deras produkter. Tillverkarna köper vidare på 

specifikationer de tilldelas, och dessa tillverkare kan vara väldigt små spelare när de går vidare till 

komponenttillverkare som ofta är stora jättar. Detta kan vidare leda till en problematik i bristande 

möjlighet att ställa krav högre upp i leverantörskedjan (informant 2A). 
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Informant 3A berättar att utskicken (steg 3 i avsnitt 4.1.4) i början gjordes till samtliga leverantörer 

och senare till strax över 100 leverantörer. I samband med detta lyfts även en problematik i att 

leverantörerna inte förstod vad de hade mottagit vid första utskicket samt att hindret att få in 

informationen återstod när utskicken reducerades till strax över 100 leverantörer. Informant 3A 

fortsätter dock med att svar från det senaste utskicket som gjordes till 45 identifierade riskleverantörer 

(av de 320 direktmaterialsleverantörer som affärsområdet har idag), visar en svarsfrekvens på 100 

procent. 

 

Informant 1A berättar på ett övergripande plan om hur mjukare aspekter först kan adresseras när 

inköpsfunktionen har stabilitet i det operativa samt att det är otroligt svårt att ta sig an CSR-frågor 

ifall det är en omogen organisation. 

 

”/…/ är du mogen och får jobba strategiskt, då kan du ta dig an nya regleringar och sådant där. Så 

just idag känner jag att vi är lite stressade då det kommer så himla mycket så snabbt nu, inom CSR 

och SHE aspekter/…/ Men också såhär, om du kan jobba mer avancerat, då kan du spänna bågen 

lite mer och vara lite mer ambitiös. Även om lagen säger såhär så kan vi hitta ytterligare en policy 

där vi säger att vi vill göra det lite bättre där vi känner ett större ansvar för det här som bolag. 

Atlas är ju väldigt bra på det sättet att vi försöker ta ett samhällsansvar, men när vi nu 

bombarderas med olika regleringar och du har ju prohibited & restricted list, konfliktmineraler, 

BCoP och sådant där, trade compliance, tull-regleringar, hur mycket får du ladda ett batteri med 

när du… Ja, vart ska man börja? Grunden är lag, lagen är det första.” - Informant 1A 

 

4.2.3 Dagens hantering 

4.2.3.1 Datainsamling, kravställanden och stöttning gentemot leverantörer 

Informant 3A beskriver hur valet av utskick baseras på en överblick över hela leverantörsbasen. 

Leverantörer som anses ligga i riskzonen, benämnda som riskleverantörer, identifieras och följs då 

upp. Detta görs med hjälp av en analys där riskleverantörer identifieras utifrån en 

produktundersökning. Informant 3A berättar hur de har följt upp att dessa 45 leverantörer faktiskt 

har fått in information eftersom dessa 45 leverantörer i sin tur så sällan köper in av smältverken. 

 

Informant 3A berättar hur utskicken och indriven av svaren under de senaste två åren tas emot och 

sammanställs till en rapport av en resurs i Ungern. Trots att det är resursen i Ungern som arbetar med 

insamlingen av data ligger leverantörshanteringen även med i affärsområdets audits för att säkerställa 

att leverantörerna internt har inhämtat informationen korrekt. 
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Informant 1A berättar om hur de agerar som tydliga kravställare med två alternativ ifall svar inte 

återhålls från utskicken. Det ena alternativet är att byta ut leverantören, det andra alternativet är att 

göra dem ”complient” (informant 1a). Detta bekräftas av informant 3A som berättar att handlingar 

utfärdas mot leverantörer ifall det behövs utifrån vad de har svarat, vilket syns i en sammanställning i 

Excel.  

 

”Det [kravställandet] är egentligen om vi ser att det är någon leverantör som inte kan svara till 

100 % att man är konfliktmineralsfri så kommer vi att kravställa dem att de ska komma i mål och 

ha koll på det. Det tror jag är olika beroende på vilken leverantör det är, vi har faktiskt ingen 

leverantör som har sagt att “nej men vi kan inte ens möta det här alls” utan alla leverantörer har 

ju i stort sett koll på allting dem monterar in i våra produkter.” - Informant 3A  

 

Informant 1A fortsätter med att de små leverantörerna kan ha en utmaning att göra sig själva 

konfliktmineralsfria på grund av brist på kunskap och tillsyn, och hur en bedömning för att hjälpa dem 

då initieras. Informant 1A lyfter även vikten av att följa leverantörens process kring 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler och att de har möjlighet att gå in och stödja 

leverantörer när det behövs. Däremot lyfter informant 1A att det möjligtvis kan vara en kompetensbrist 

de har då de har möjlighet att vara bra kravställare när det kommer till de regler som finns och som 

de förstår, men föreslår att organisatoriskt bygga och stärka SHE-funktionen för att bättre kunna 

bemöta regleringar där brist på förståelse och tillvägagångssätt finns. 

 

Även informant 2A berör kravställandet, informant 2A berättar hur relationsskapandet och kontroller 

i leverantörskedjan kan nå olika djupt. Hen berättar om att de generellt ställer krav på att deras 

leverantörer ska hantera leverantörskedjan och göra audits samt utvärderingar på sina 

underleverantörer, oavsett vem som har specificerat dem. Informant 2A berättar vidare hur det finns 

fall där underleverantörer även är direktleverantörer, vilket adderar komplexitet till arbetet. 

 

Gällande införandet av EU-regleringen 2017/821 förmedlar informant 1A ett lugn då 

konfliktmineraler i affärsområde A har processats några gånger i olika cykler. Informant 1A fortsätter 

med att affärsområdet därmed har koll på vilka som är orosleverantörer. Affärsområdet tar sällan in 

nya leverantörer, men när det görs tas hanteringen av konfliktmineraler med i bedömningen. 

Informant 1A nämner dock att en utmaning med införandet av EU-reglering 2017/821 är att nå hela 

vägen ut i leverantörsleden och att verkligen uppnå kvalitet i siffrorna och informationen som 

leverantören rapporterar. Det finns även en utmaning i att hantera risker kring eventualiteten att 

leverantörer inte kommer ha möjlighet att uppfylla vissa krav relaterade till införandet av reglering 
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2017/821. Informant 1A fortsätter med risken i att missa någonting i leverantörskedjan, och hur det 

anses vara problematiskt att mycket av ansvaret att driva granskningen ligger på divisionerna. 

 

4.2.3.2 Digital informationsdelning för effektivisering av hållbarhetsarbete inom leverantörskedjan 

Inom affärsområdet finns det en leverantörsportal där största delen av leverantörerna som informant 

1As produktbolag har relationer till är inkopplade online. Informant 2A lyfter hur leverantörsportalen 

fungerar som en plattform som förenklar informationsdelning mellan affärsområdets enheter och 

leverantörer. Informant 1A berättar hur detta tillåter produktbolaget att följa leveransinformation och 

hur en funktion för tillfället arbetar mot att lägga till BCoP inom Leverantörsportalen, vilket kommer 

tillåta leverantörer att logga in och godkänna BCoP online. 

 

Informant 1A berättar hur ett fullt integrerat system mellan exempelvis produktbolagen och 

leverantörerna hade underlättat för skapandet av bättre transparens i försörjningskedjan, så att 

leverantörer själva har möjlighet att fylla i uppgifter relaterade till ämnet. Detta då mycket jobb går åt 

att arbeta med CMRT och de framarbetade Excelarken, utskicken och sammanställningarna relaterade 

till konfliktmineraler. 

 

Informant 1A påpekar att de inte är så långt ifrån att slippa hantera administrativa aspekter relaterat 

till leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler, såsom att göra stora utskick av CMRT. 

Leverantörer ska inom snar framtid ha tillgång till både instruktioner, uppfyllelsekrav och möjlighet 

att själva klicka i de krav som uppfylls online (där BCoP är det som främst nämns av informant 1A). 

 

Gällande denna aspekt belyser informant 3A att denna form av informationsdelning via ett integrerat 

system kommer göra det tydligare för leverantörer vilka krav som Atlas Copco ställer på dem samt att 

det skulle underlätta deras arbete då kommunikation gällande BCoP idag sker via mail (som sedan 

måste sammanställas). Informant 3A lyfter dock att detta inte per automatik kommer säkerställa att 

leverantörerna kommer följa de listor som skickas ut bättre, utan att detta bygger på tillit och 

uppföljning via granskning. 

 

”Men med konfliktmineraler det är ju, om man bara ska hålla sig till det, alltid en diskussion kring 

hur mycket ska vi lita på våra leverantörer och hur mycket vi måste verifiera. Vi har ju lagt väldigt 

mycket på att vi litar på leverantörerna, vi skickar ju ut dokumentation som de ska fylla i och 

svara på frågor, vilka smältverk de använder, och sen så verifierar vi det.” - Informant 3A  
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4.2.3.3 Intern problematik kring ansvarsfördelning och kunskapsbrist 

Trots att informant 1A berättar att arbetet idag sker betydligt mer strukturerat, och att ämnet är 

någonting som inköpsrådet förstår att de aktivt måste arbeta med att granska. Trots detta återstår viss 

problematik gällande vilken resurs arbetet bör ligga under. 

 

”Men just nu är vi lite i limbo här, vi adderar det här på befintliga resurser som försöker bli 

experter/…/ Vi kan inte vara experter på allt, vi behöver ha folk som kan nya regleringar och lagar 

och så. Det är det som är utmaningen” - Informant 1A 

 

Informant 1A identifierar resursfrågor som det största hindret med införandet av EU-reglering 

2017/821 och belyser att inköpsrådet i dagsläget får ta ställning till saker som de själva anser att de 

inte har mest kunskap kring. Det finns enligt informant 1A fortfarande otydligheter relaterade till vem 

som äger arbetet, då inköpsrådet konsulterar med SHE-rådet som sköter rapporteringen. Informant 

1A avslutar med att föreslå hur ett stärkt arbete med SHE-rådet och CSR för att tolka kommande regler 

och lagar hade bidragit till möjligheter att arbeta mer proaktivt med förberedelser relaterade till 

införanden av hållbarhetsregleringar. 

 

4.2.4 Leverantörsrelationer 

4.2.4.1 Skapandet av ett strategiskt arbetssätt för att hantera leverantörsbasen 

Affärsområdet har på senare år genomgått ett större förändringsarbete som initierades av 

inköpsfunktionen som har inverkat deras hantering av leverantörsbasen. I slutet av 90-talet 

producerade affärsområde A allt i egen fabrik, sedan dess har 70 procent av värdeförädlingen flyttats 

till leverantörsledet. Affärsområde A lade ut mer och mer av sin verksamhet hos adderade leverantörer 

samtidigt som forskning- och utvecklingsavdelningen (FoU) adderade leverantörer. Situationen 

beskrivs av informant 1A som ohållbar vid slutet av 2008. 

 

Med en leverantörsbas på cirka 1100 direktmaterialsleverantörer år 2008 blev det allt svårare för 

affärsområdet att överblicka hur leverantörer valdes, vilka leverantörerna var samt leverantörernas 

prestationer. Informant 1A beskriver hur det saknades ett strategiskt arbetssätt att hantera 

leverantörsbasen, samtidigt som strategiska och kritiska funktioner flyttades till leverantörsledet 

istället för att affärsområdet själva arbetade med dessa funktioner. Funktionerna innefattade kritiska 

områden där affärsområdet hade patent och därav behövde ha kontroll, sortiment som var känsliga, 

exempelvis IP-mässigt, och affärsområdet började genom detta skapa risker för sig själva. 

 

Leverantörsbasen hade vuxit sig otroligt komplex och oöverskådlig på grund av antalet leverantörer 

spridda över olika länder och det fanns inom affärsområdet begränsad möjlighet att följa upp en 
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leverantörs prestationsförmåga och förmåga att uppfylla sitt åtagande (informant 1A). Informant 3A 

bekräftar att det växte fram en insikt gällande bristande hantering av leverantörsbasen, och lägger vikt 

vid att inköpsfunktionen var liten på under 15 personer i förhållande till leverantörsbasen. 

 

”Allt ifrån auditar till att skriva avtal till att följa upp konfliktmineraler och sådana saker som 

kommer in- det var inte görbart när man har över 1 000 leverantörer. Samtidigt är det svårt att få 

kontroll på hela affären när affären är så utspridd” - Informant 3A 

 

Med detta som grund, i kombination med att affärsområdet inte hade möjlighet att växa på det sättet 

som var åtråvärt, initierades 2008 ett globalt förändringsarbete inom inköpsavdelningen som 

baserades på kategoristyrt inköp (informant 1A). Initiativet drevs av representanter från 

affärsområdets inköpsavdelning och var ingenting som initierades på grund av direktiv från ledningen 

(informant 1A). 

  

Enligt informant 2A handlar resan mot att implementera ett kategoristyrt inköp om att strukturera 

upp och göra aktiva val mellan leverantörer. Informant 3A uppger hur inköpsorganisationen har 

förbättrats på ett flertal områden i och med detta förändringsarbete. Genererade fördelar som tas upp 

av informant 3a är bättre kostnadsbild, bättre kvalitetsutfall och bättre leveransutfall.  

 

Affärsområdets stora förändringsarbete grundar sig i principen att gå från att vara ett affärsområde 

styrt och genomsyrat av leverantörsansvar till ett grundat på principen av kategoriägandeansvar. 

Informant 1A belyser hur första steget, kategorisering, bör baseras på en logik för att effektivt kunna 

kategorisera allt som köps in. Utifrån detta bör beslut fattas gällande antalet leverantörer, följt av 

mätning av leverantörernas prestation. Detta kan valideras av informant 3A som berättar hur en 

inledande fas av arbetet initierades med att identifiera och kartlägga samtliga leverantörer för att se 

vilka som är nödvändiga för framtiden. Utifrån det sållades leverantörer ut och affärer flyttades i syfte 

att minska leverantörsbasen (informant 3A). Informant 1A belyser att de utifrån kartläggningen av 

leverantörer får en bra överblick gällande hur ens totala spendering ser ut. 

 

Informant 1A belyser vidare att det inte fanns någon kommunikation mellan inköpare som satt på 

olika funktioner men som köpte in samma typ av material när affärsområdet arbetade utifrån ett 

decentraliserat leverantörsansvar. Idag arbetar affärsområdet istället med globala kategoriteam där 

en Lead Buyer är ansvarig för att koordinera hela affären inom kategorin. Vidare belyser informant 1A 

vid ett flertal tillfällen vikten av att ge individerna som arbetar med kategoristyrt inköp rätt mätnings- 

och uppföljningsverktyg. Informant 3A nämner även att arbetssättet för mätning och uppföljning 

standardiserades i samband med att leverantörsbasen minskade samt att detta är oerhört svårt att 
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hantera när leverantörsbasen är för stor i förhållande till storleken på inköpsorganisationen. 

Inköparna försågs med en verktygslåda som syftade till att mäta och följa upp den implementerade 

strategin. Informant 1A belyste hur en central del av implementeringen handlade om att bygga upp 

självförtroendet hos inköpsteamen och ge dem möjligheten att få driva sin affär och göra aktiva 

leverantörsval. Informant 1A belyser vidare hur det först är vid uppbyggnad av detta område som det 

är möjligt att gå in på mer kritiska och komplexa områden, såsom att proaktivt arbeta mot att skapa 

hållbarhet genom leverantörskedjan. 

 

”Vad som är trevligt här är att när du börjar få stabilitet i det operativa, då kan du börja fokusera 

på de mjuka faktorerna. BCoP började redan här, men det var först 2011 när jag fokuserade på det 

och fick stabilitet som jag kunde lyfta det” - Informant 1A  

 

Informant 1A berättar slutligen hur det är viktigt att följa upp resultat och att inköparen samt Lead 

Buyer i inköpsteamen har ett forum där de har möjlighet att diskutera sin strategi och sitt tänk. Ett 

forum som lyfts är Lead Buyer Council (råd). Vidare finns det en portal där lagar och förordningar som 

måste följas visas. I portalen finns även verktygslådan som affärsområdet använder sig av tillsammans 

med inköpsprocessen som visar hur affärsområdet väljer leverantörer samt mäter dem. 

 

Enligt informant 1A möjliggör kategoristyrningen att affärsområdet kan optimera leverantörsbasen på 

ett effektivare sätt, i jämförelse med att arbeta med decentraliserat leverantörsbaserat inköp, eftersom 

det skapas en större förståelse för synergier och att liknande produkter kan ha liknande leverantörer. 

Informant 1A berättar om hur kategoristyrningen bidrar till att skapa större förståelse kring sitt 

sortiment och utifrån det väljer inköparna leverantörer, upphandlar leverantörer och sluter avtal. 

Detta kan styrkas av informant 2A som berättar hur nedskärningen av leverantörsbasen som har gjorts 

handlar mycket om att göra medvetna val mellan leverantörer. 

 

4.2.4.2 Långsiktiga leverantörsrelationer och Supplier Relationship Management  

Reduceringen av leverantörsbasen har bidragit till god översyn gentemot de direkta leverantörerna 

som finns kvar idag (informant 1A). Detta valideras av informant 2A som även belyser hur en mindre 

leverantörsbas leder till att ett fokuserat arbete kan bedrivas med de leverantörerna som finns. Detta 

möjliggör även att kunna arbeta på ett djupare plan med leverantörer (informant 2A). Informant 1A 

påpekar hur bra och hanterbara relationer finns med alla leverantörer som är kvar, och hur 

affärsområdet har haft ett stort inflytande över leverantörernas geografiska positioner. Historiskt sett 

har många av leverantörerna haft huvudkontor i norra Europa, Tyskland eller Polen, men har sedan 

uppmanats av affärsområdet att flytta till lågkostnadsland. Informant 1A berättar vidare hur detta har 
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bidragit till att de tillsammans har skapat leverantörsbasen, då leverantörernas underleverantörer är 

mycket mer beroende av asiatiska komponentleverantörer. 

 

Enligt informant 1A råder det ingen tvekan om att affärsområdet strävar efter att skapa långsiktiga 

relationer med sina leverantörer. Denna aspekt kan även valideras av informant 2A och 3A. 

Affärsområdet har även skapat en partnerskapsmodell, Supplier Relationship Management, 

hädanefter refererat till som SRM, i syfte att återfå kontroll över kritiska funktioner som hade 

outsourcats och bibehålla långsiktiga leverantörsrelationer. En process för partnerskap utvecklades 

och består idag av ett kvartalsmöte med leverantören (informant 1A). Informant 1A berättar att hen 

deltar på dessa möten en gång om året för att diskutera och stämma av frågor som berör kvalitet, 

leverans, kommersiella frågor eller industrialiseringsprojekt. Informant 1A tar vidare upp som 

exempel att avstämningar gällande frågor inom CSR och hanteringen av konfliktmineraler kan vara 

en punkt som diskuteras, där överenskommelser görs gällande rapportering. Informant 3A berättar 

hur SRM-möten sker med 15 leverantörer i dagsläget och betonar hur förbättringspotential drivs 

under dessa möten inom alla områden. 

 

"Man följer upp dem tightare, och där har man då med kanske topp 15 leverantörerna, de har 

sådana här SRM möten. Och där driver man då förbättringspotential inom alla områden så det är 

både kvalitet, hälsa, säkerhet och sätter KPIer då så gott det går inom de områdena." - Informant 

3A 

 

Informant 3A fortsätter med att just SRM-möten tar väldigt mycket tid och energi från båda parters 

sida då olika funktioner såsom inköpare, projektinköpare, FoU, kvalitets- och logistiskroller samt 

produktägare involveras i dessa möten. Då dessa SRM-möten utfärdas med 15 leverantörer i dagsläget 

angavs avgörande kriterier som framtidspotential och storlek i form av orderstorlekar, men även 

riskleverantörer som väldigt kritiska komponenter köps in från där få alternativa leverantörer finns. 

Informant 3A belyser vidare hur dessa situationer kräver att det finns en närmre dialog och kontakt 

mellan parterna för att arbeta riskförebyggande med kritiska leverantörer. Informant 3A berättar dock 

om hur SRM-möten avtar under tid, hur de i början hålls ungefär en gång i kvartalet, vilket informant 

1A även refererade till, men att de fasas ut med tiden. Anledningar till varför anges av informant 3A 

vara att frekvent uppföljning inte behövs i samma utsträckning när det finns ”action på plats” 

(informant 3A) utan att det snarare då handlar om att följa upp leverantörernas prestation.  

 

4.2.4.2 Arbete med den befintliga leverantörsbasen över intagandet av nya leverantörer  

I dagsläget använder sig affärsområdet mycket av den befintliga leverantörsbasen. Detta då det är ett 

stort projekt att ta in en ny leverantör och att det finns en bevisbörda i att finna så pass mycket fördelar 
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med en ny leverantör att det blir lönsamt att gå igenom hela processen. Affärsområdet arbetar istället 

med att i förstahand utveckla befintliga leverantörsrelationer till ett typ av partnerskap (informant 

2A). Informant 1A beskriver hur valet av leverantörer har skiftats över tid på grund av både interna 

och externa faktorer. Under tidigt 2000-tal fanns det ett tydligt prisfokus inom affärsområdet, 

någonting som informant 1A refererar till som ”Go for China”.  

 

”Och det [Go for China] är samma sak som att säga gå för lägsta pris. Så du kan egentligen 

urholka kvalitet, risken är att du urholkar kvalitet och leverans och tillgänglighet och sånt där för 

att du vill nå ett bra pris. Och det är ganska omoget, idag känns det lite såhär, vem gör så 

egentligen?” - Informant 1A  

 

Informant 1A fortsätter med hur prisfokuset beskrivs som ”lite tidens anda” (informant 1A) och 

någonting som var utbrett inom just verkstadsindustrin. Vändpunkten kom dock när affärsområdet 

insåg att de började skapa risker för sig själva genom Go for China-fokuset. Risker som identifierades 

var dels stora finansiella risker som grundades i att affärsområdet hade svaga leverantörer som de 

ansåg sig vara väldigt beroende utav. Informant 1A påstår att detta dels kan förklaras av brist på 

investering i en hållbar försörjningskedjestrategi då inköpspriset alltid var det viktigaste. 

 

”Så fram till 2015 hade vi skapat stabilitet på kvalitet, leverans, och vi levererade fortfarande på 

kost, vi nådda våra mål. Det var tack vare att vi gjorde kvalitet först, desto stabilare och 

förutsägbarare det blir, desto bättre kan du upphandla. Fokuserar du bara på pris och skiter i 

resten, då kostar det skjortan.” – Informant 1A 

 

Informant 1A fortsätter att berätta om aspekter som har styrt leverantörsvalen och inleder med 

kategoristrategin och förmågan att förstå vad affärsområdet eller divisionen vill köpa in. Vidare nämns 

tillväxten i sortimentet och förståelse för hur det kommer förändras, vilket leder till initierandet av en 

kategorianalys. Detta kan styrkas av informant 3A som beskriver hur kodning sker av alla leverantörer. 

Denna kodning baseras enkelt förklarat på leverantörer det finns ett intresse för att ha kvar inför 

framtiden, leverantörer som är nödvändiga och leverantörer som affärsområdet vill fasa ut inför 

framtiden. Informant 3A fortsätter med hur leverantörer som är intressanta för framtida verksamhet 

granskas i form av att de ser över leverantören i stort och identifierar potentiella förbättringsområden 

som drivs mot leverantören. 
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4.3 Affärsområde B 

4.3.1 Råd-struktur för att gynna synergier inom affärsområdet 

Affärsområde Bs inköpsfunktion har likt Affärsområde A en råd-struktur, och som nämnt tidigare i 

empirimaterialet finns det ett inköpsråd på gruppnivå över de fem olika affärsområdena, där en 

representant per affärsområde medverkar och diskuterar de frågor som är övergripande och synergier 

skapas mellan affärsområdena (informant 1B). Informant 1B lyfter även SHE-rådet som finns både 

inom varje respektive division men även på gruppnivå där samarbeten och diskussioner över 

affärsområdena sker.  

 

Inom Affärsområde B finns det olika divisioner, där alla divisioner ansvar för sin separata 

inköpsorganisation. Inom affärsområdet finns det produktbolag, säljbolag och distributionscenter. 

Informant 1B beskriver att affärsområdet har skapat ett gemensamt inköpsråd där de fattar beslut om 

hur de ska arbeta inom inköpsorganisationerna för att skapa synergier och arbeta för att strategier ska 

gå i linje med varandra. Det är även i det gemensamma inköpsrådet som beslut tas om generella frågor 

kring hur de olika inköpsfunktionerna inom affärsområde B ska arbeta, vilka gemensamma verktyg 

ska nyttjas, samt gemensamma system som leverantörsportalen. 

 

4.3.2 Den inledande fasen av leverantörshantering avseende konfliktmineraler 

4.3.2.1 Initiala kundkrav samt ökade krav från samhället initierade arbetet med leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler 

 

”Vi hade kundkrav ganska tidigt på det, men vi vill vara i framkant vad det gäller sustainability 

och ser att det är en viktig fråga så satte igång med det väldigt snabbt /…/” – Informant 1B 

 

Enligt informant 1B började affärsområde B arbeta aktivt med konfliktmineraler runt 2013. Atlas 

Copco är inte börsnoterade på Nasdaq, så de påverkas inte direkt av Dodd-Frank, men de påverkas 

indirekt då de har kunder som är börsnoterade på amerikanska marknaden. Både informant 1B och 

2B poängterar att Atlas Copco ser konfliktmineraler som en viktig fråga då de har ett ansvar som kund 

att göra ansvarsfulla inköp. Hen beskriver att det även märks att samhället kräver att företag ska 

leverera mer hållbara produkter och att det leder till att företag inte kommer undan med saker utan 

måste arbeta mer hållbart. Informant 2B fortsätter med att beskriva att det märks genom att olika nya 

regler och lagar relaterade till hållbarhetsfrågor införts. 
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”Kunder vill inte köpa produkter som inte är tillverkade på ett schysst sätt. Så jag tror det har 

skapats en mycket större medvetenhet bland kunder vad dem köper. /…/ samhället överlag tror 

jag har blivit mycket mer medvetna kring hållbarhet /…/” - Informant 2B 

 

4.3.2.2 Informations-, resurs- och tidsbrist skapade osäkerheter kring hur kraven från Dodd-Frank skulle 

hanteras 

Informant 1B berättar att Dodd-Frank inte helt hade kommit i effekt då de inledde arbetet, så de var 

redan i förberedelsefasen då regleringen togs i kraft. Atlas Copco hade en person på gruppnivå som 

tolkade Dodd-Frank och de nya krav som skulle införas, men detta var övergripande och gick inte in i 

processen i detalj eller hur arbetet praktiskt skulle genomföras. När denna process utvecklades på 

gruppnivå fanns ingen utbredd dialog med funktionerna som skulle utföra det operationella arbetet. 

Informant 1B uttrycker även att hen upplevde en brist på stöd från gruppen. 

 

”Så vi fick en instruktion med såhär ska ni göra och det var väldigt väldigt övergripande. Så det 

var väldigt svårt för oss att förstå hur vi skulle gå vidare utifrån dem kraven som hade ställts, för 

det var i princip bara en kravlista. Och det var ganska dålig support från gruppnivå, utifrån 

förväntningar och bolla hur vi ska lösa det.” - Informant 1B 

 

Arbetet inleddes inom affärsområde B med att en projektgrupp sattes ihop med en representant från 

varje division för att förstå vad som skulle göras och översätta de krav som kom från Atlas Copco och 

hur det kunde göras så effektivt som möjligt. Informant 1B upplevde att de inte var så mogna i arbetet 

med Dodd-Frank då det påbörjades, det var en lång process bara i att förstå lagkraven och hur arbetet 

praktiskt skulle genomföras. Informant 1B fortsätter dock med att poängtera att hen tror att det var 

otydligt för ledningen på gruppnivå vad som krävdes enligt Dodd-Frank. 

 

4.3.3 Dagens hantering 

4.3.3.1 Vidareutveckling av grundprocessen för bättre och effektivare analys av leverantörers svar från CMRT 

och potentiella åtgärder 

Utskicken av CMRT gjordes i år, 2018, till 319 signifikanta leverantörer som har identifierats som 

riskleverantörer utifrån leverantörskategori samt hur de har svarat tidigare år. Detta är samma urval 

som gjordes föregående år, för två år sedan skickade de däremot ut CMRT till samtliga signifikanta 

leverantörer. Affärsområde B har 800 signifikanta leverantörer av 2300 direktmaterialsleverantörer 

(informant 1B). Informant 1B berättar att steg 1 i processen som beskrivs i 4.1.4, som påverkar valet 

av utskick till leverantörer i steg 2, inte fungerar så bra idag och att det kunde vara mer precist. Detta 

då de får information från FoU-avdelningen vilka typer av produkter som är i riskzonen för att 
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innehålla konfliktmineraler vilket framför allt är elektronik, någonting som är genomgående för hela 

Atlas Copco (informant 1B). 

 

Affärsområde B har vidareutvecklat grundprocessen för att ha ett standardiserat sätt att analysera, 

validera och sammanställa svaren från CMRT som leverantörerna skickar tillbaka. Affärsområdet har 

utvecklat en processkarta inom steg 4 i processen som leder till olika eskaleringsflaggor beroende på 

hur leverantörerna svarar på frågorna i CMRT-mallen. Denna processkarta är inbyggd i analysen på 

det vis att de strategiska inköparna anger svaren från CMRT och får automatiskt ut vilka flaggor 

leverantören får eller om de är helt godkända (informant 1B). Varje flagga har sedan en 

bakgrundsbeskrivning som förklarar vad de olika flaggorna betyder och vad respektive inköpsstrateg 

då behöver göra.  

 

Hela denna process kräver enligt informant 1B mycket arbete då de befinner sig högt upp i 

leverantörskedjan och har en så stor leverantörsbas. Informant 2B instämmer med att det är ett 

komplext arbete både för Atlas Copco och deras leverantörer. Det affärsområde B fokuserar på är 

huruvida deras leverantörer förbättrar sig år till år, att leverantören får in en högre andel svar till nästa 

år. Arbetet med att identifiera ursprunget längs hela leverantörskedjan tar lång tid för många utav 

affärsområde Bs leverantörer. Affärsområdet försöker då stötta och ställa krav på dessa leverantörer 

år efter år men måste prioritera de leverantörer vars svar inte är tillräckliga eller helt har uteblivit 

(informant 1B). 

 

4.3.3.2 Hur bristande kommunikation medför att befintliga resurser för leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler ej utnyttjas 

En problematik som informant 2B upplever är att hen inte har tillräcklig kunskap kring 

konfliktmineraler utan är mer som en informationsförmedlare, och att någon som är mer kunnig kring 

dessa frågor i allmänhet skulle kunna utföra arbetet mer effektivt. Informant 2B berättar att det känns 

som att arbetet med leverantörshantering avseende konfliktmineraler lagts på inköpsfunktionerna då 

det är de strategiska inköparna som har den huvudsakliga kommunikationen med leverantörer. 

Informant 2B instämmer att det är de strategiska inköparna som har närmast kontakt med 

leverantörer men adresserar hur ansvaret för arbetet med konfliktmineraler hade krävt en bättre 

uppbackning vid eventuella frågor kring leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler. 

Informant 2B ser även en alternativ lösning i att ha en dedikerad grupp eller person inom 

inköpsfunktionen som är utbildad inom konfliktmineraler och har kunskap kring hur arbetet och 

frågor ska mötas, och som då kan stötta de övriga strategiska inköparna i arbetet. 
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”/…/ det kommer in ganska mycket följdfrågor tillbaka till mig. Ska vi göra det här? Hur ska vi 

fylla i den? Vad är det för någonting? Det är den feedbacken som man får tillbaka som man känner 

att det här är inte mitt område, jag kan inte det här så pass noga. Jag är bara som en 

informationsförmedlare.” – Informant 2B 

 

Informant 1B adresserar dock att det finns en dedikerad person inom divisionen och att detta 

informerats om på flera möten. Hen fortsätter med att det sker enskilda möten med de strategiska 

inköparna där de informeras kring hur leverantörernas svar samt vilka aktiviteter och bemötanden 

som bör prioriteras. Informant 1B fortsätter dock med att lyfta att denna information uppenbarligen 

inte nått fram tillräckligt. 

 

Informant 2B adresserar att hen nyligen varit på en väldigt bra föreläsning kring konfliktmineraler 

som hölls av gruppen, men hade önskat att informationen hade kommit tidigare, innan arbetet med 

utskicken av CMRT. Informant 2B fortsätter med att informationen kring att gruppen har en ansvarig 

person som har en större kunskap kring konfliktmineraler, vars kompetens kan nyttjas för att 

diskutera tankar och funderingar som uppkommer under arbetet med konfliktmineraler, nådde hen 

först under sagd föreläsning. Hen fortsätter med att beskriva hur övriga som var på sagd föreläsning 

hade haft en liknande känsla och påpekat just att informationen skulle givits tidigare för att ge 

möjlighet till att få in en större andel svar på utskicken. Informant 2B fortsätter med att beskriva hur 

det borde finnas ett strukturerat sätt, eller en process, att följa för att arbeta med de lösa trådar och 

frågor som uppkommer kring konfliktmineraler. Detta då hen som nämnt främst känner sig som en 

informationsbärare och upplever att arbetet blir ganska ineffektivt och inte skapar något direkt värde. 

Informant 1B förtydligar att det funnits en person på Atlas Copco som har ansvarat för processen sen 

den initierades men att den personen idag är mer aktiv inom frågan än tidigare. Informant B fortsätter 

beskriva att det finns en process kring hur frågor kring konfliktmineraler ska hanteras som är en 

central del i utbildningar, samt att alla strategiska inköpare årligen blir inbjudna till utbildning om 

konfliktmineraler. 

 

/…/ man kan inte bara acceptera att folk inte uppger vilka smältverk dem har eller vilka 

konfliktmineraler dem har utan nu måste man verkligen ta reda på det, och då märker man att 

man måste ha hjälp med det.” – Informant 2B 

 

4.3.3.3 Den implementerade processen underlättar för kunder och leverantörer men är tids- och resurskrävande  

Det förändringsarbete som affärsområde B har genomgått i form av att implementera dessa processer 

för att hantera konfliktmineraler skiljer sig från andra compliance-frågor. Enligt informant 1B är 

processen relativt unik vilket betyder att processen inte direkt hjälper dem vid införande av andra 
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regleringar. Genom CMRT-mallen använder de sig utav industristandard, detta är för att underlätta 

för affärsområdets kunder och leverantörer. Enligt informant 1B är processen unik då arbetet görs 

årligen samt att information tas in från hela leverantörskedjan. Detta resulterar i att arbetet är en 

relativt tung arbetsbörda för affärsområde Bs leverantörer men även för dem själva. Tidsbristen och 

arbetsbördan dessa processer mynnar ut i är vad informant 1B ser som de största hindren genom det 

förändringsarbete som gjorts. Samarbetet med leverantörerna för att få deras svar kvalitativa tar 

mycket tid och är arbete som återkommer årligen, vilket informant 1B ser som en stor utmaning med 

både tidigare och kommande arbete med konfliktmineraler. Informant 1B uttrycker även att det hade 

varit intressant att arbeta mer med nästa steg i leverantörskedjan för att få bättre uppsikt, detta då det 

nuvarande arbetet enbart sker gentemot förstahandsleverantörer. Detta resulterar i att de får förlita 

sig på de svar de får från förstahandsleverantörerna. 

 

”/…/ vi lär ju inte känna leverantörerna mer genom att skicka ut dem här templates och ta 

emot svaren, vi får inte mer information av vår leverantörskedja” – Informant 1B 

 

Informant 1B menar att det hade kunnat vara en möjlighet att bättra på sina leverantörsrelationer och 

lära känna dem bättre, vilket informant 2B även styrker. Så som processen och ramverket idag är 

uppbyggt får de egentligen bara information om vilka smältverk affärsområdet är i kontakt med och 

hur långt bort i leverantörskedjan smältverket ligger, vilket är information som inte är användbar i 

andra processer än konfliktmineralsprocessen (informant 1B). En möjlighet som förändringsarbetet 

dock bidragit med är möjligheten att visa kunder att de ligger i framkant gällande hållbarhetsfrågor 

samt kunna svara på frågor som deras kunder har angående affärsområdets arbete med 

konfliktmineraler i leverantörskedjan. 

 

Processen som beskrivs i 4.1.4 har tagits fram och utvecklats över tid och informant 1B uttrycker att 

en nära diskussion har förts med gruppen kring hur arbetet ska utföras samt hur problematiken ska 

hanteras. Informant 1B adresserar att det har blivit väldigt stor skillnad sedan processen initierades, 

idag genomförs gemensamma workshops mellan affärsområden där gruppen bjudit in representanter 

från alla affärsområden och de delar arbetssätt och god praxis. Hen fortsätter med att uttrycka att även 

instruktionerna från gruppnivå har blivit tydligare och mer detaljerade, samt att det ges ett bättre stöd 

i hur arbetet med konfliktmineraler ska genomföras.  

 

4.3.3.4 Affärsområde Bs uppföljning av processen för att skapa en hållbar leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler 

Affärsområde B följer upp leverantörernas arbete med konfliktmineraler genom audits och 

självutvärderingar tillsammans med de möten inköpare har med utvalda leverantörer. 
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Leverantörsaudits utförs var tredje år på affärsområdets signifikanta leverantörer med syfte att 

säkerställa en bra kvalitet på de produkter som köps in. Vidare genomgås även till säkerhets-, hälso- 

och miljöfrågor vid dessa granskningar (informant 1B). Den dagliga kontakt som de strategiska 

inköparna har med leverantörerna i dess leverantörsportfölj och de möten som sker mellan inköparna 

och leverantörerna bidrar även till uppföljningen (informant 1B, informant 2B). 

Utöver audits sker även en uppföljning av BCoP som görs var femte år då de bland annat ser till att 

leverantören efterlever kraven som ställs. I och med denna uppföljning skickas även en 

självutvärdering ut till leverantörerna.  

4.3.3.5 Kontinuerlig utveckling och förbättring av leverantörshantering genom branschforum och intern 

samverkan 

Informant 1B förklarar att det är väldigt få utav deras leverantörer som är helt ”godkända” sett till 

CMRT-mallen, och det är främst de leverantörer som ligger närmast råvarukällan. Affärsområde B har 

arbetat med att förbättra processerna utifrån det tidigare arbetet och vidareutvecklat dessa baserat på 

inputs från olika branschforum. Affärsområdet för diskussioner och samarbetar med andra företag 

inom branschen, både internationellt och nationellt, där Teknikföretaget lyfts som ett exempel 

(informant 1B). 

 

Informant 1B beskriver att nya lärdomar tas in i processen och att forumen även ger uppfattning kring 

hur de ligger till med sitt arbete för att hantera konfliktmineraler i leverantörskedjan. Varje år 

diskuterar Affärsområde B vad som har fungerat bra med processen och vad som kan förbättras till 

följande år, för att hela tiden arbeta aktivt och hitta en så bra lösning som möjligt. 

 

Under 2017 valde affärsområde B att ta hjälp av kollegor i Indien som hjälpt till att skicka ut breven 

till leverantörer samt ringt samtal för att samla in data med svaren, vilket har lättat inköpsstrategernas 

arbetsbörda (informant 1B, informant 2B). Kollegorna i Indien lämnar sedan över data till de 

strategiska inköparna som tar över och analyserar svaren och fortsätter arbetet med de prioriterade 

leverantörer som ännu ej svarat, har specifika frågor eller som fått hög prioritering genom 

eskaleringsflaggorna (informant 1B, informant 2B). Informant 1B beskriver även hur hen tror att de 

ligger bra till inför EU-reglering 2017/821 då processerna kring att kartlägga leverantörer och de som 

köper direkt från smältverk redan är uppstartade. Informant 1B tillägger dock att det är förutsatt att 

den nya EU-regleringen kommer ställa samma krav på certifiering på smältverken som Dodd-Frank.  
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4.3.4 Leverantörsrelationer 

4.3.4.1 Affärsområde Bs befintliga leverantörsbas samt kategoristyrda inköps fördelar inom identifiering av 

riskleverantörer 

Informant 2B nämner att en anledning till att hen tror att affärsområde Bs leverantörsbas har byggts 

upp under åren är just att de har divisioner som opererar på eftermarknaden. 

 

”/…/ vi har som filosofi att är det någon kund ute i världen som står med någon maskin så ska vi 

kunna hjälpa den med reservdelar. Vi har en tidsram som säger att inom 10 år så ska vi kunna 

tillgodose alla reservdelar, men även om vi har en maskin som står från 60- eller 70-talet så säger 

vi liksom aldrig nej utan vi försöker alltid lösa situationen och hjälpa kunden efter bästa 

förmåga.”- Informant 2B 

 

Hela affärsområdet har idag 2300 direktmaterialsleverantörer varav 800 av dem har klassificerats 

som signifikanta (informant 1B). Informant 1B tar även upp faktumet att affärsområde B har gjort 

diverse förvärv och för varje förvärv ökar antalet leverantörer. Informant 2B berättar vidare om hur 

produktionssiterna över tid har gått över till ett mer modulbaserat inköp, de köper in på en mer 

komplett nivå med en mer komplett artikel.  

 

”/…/ i en större komponent så kanske det ligger bakom fyra-fem leverantörer som levererar in till 

modulleverantören som sedan levererar in till produktion. Det är dem som vi bryter ner så att från 

en modulleverantör så kan vi kanske få ut fem-tio enskilda leverantörer/…/ och det är det som har 

gjort att man byggt upp den här basen.” - Informant 2B 

 

Affärsområde B arbetar likt affärsområde A med kategoristyrda inköp för att kunna ”klumpa ihop” 

leverantörer som har liknande karaktär och potentiella förbättringsområden. Inom varje 

inköpsfunktion finns det kategoriägare som är lokalt ansvariga för sin kategori och inom divisionen 

som denna studie undersökt har de även kategoriägare som är globalt ansvariga för de kategorier som 

divisionen anser vara viktigast. Kategoristyrda inköp underlättar även överskådligheten över 

leverantörsbasen enligt informant 1B. Hen fortsätter med att adressera att det även underlättar vid 

riskhantering. Affärsområde B ser till att göra riskmatriser även över kategorierna då detta underlättar 

att se vilka kategorier som utgör en risk samt vilka leverantörer inom kategorierna som är 

riskleverantörer. Informant 1B adresserar att detta möjliggör att de kan upptäcka riskleverantörer 

inom en kategori som i sig inte klassas som en riskkategori och vice versa. Hen fortsätter med att 

beskriva hur kategoristyrda inköp underlättar arbetet med konfliktmineraler då de inte får risk per 

artikelnummer från FoU utan de ser till de kategorier som utgör störst risk och kan då göra en 

riskmatris inom dessa kategorier. 
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4.3.4.2 Utveckling av strategiska partnerskap och relationsskapande med Supplier Relationship Management 

Enligt informant 1B är affärsområde Bs process vid val av nya leverantörer relativt enkel; den är 

baserad på ABC- Availability (tillgänglighet), Branding, Cost (kostnad) samt Compliance. Compliance 

är enligt informant 1B det första de ser till är uppfyllt och ett krav för att kvalificera som leverantör till 

affärsområde B. Compliance syftar då till att leverantören skriver under Atlas Copcos Business Code 

of Practice samt kriterier för att bli en affärspartner (informant 1B, informant 2B). Detta följs upp med 

att en audit görs och att leverantören signerar att de följer de tio kriterier som listas. Informant 2B ser 

även hur hållbarhet blir allt viktigare speciellt då en ny leverantör väljs, hen nämner även att de har 

affärer som inte riktigt är hållbara idag men att de strategiska inköparna2 då ställer krav för att 

leverantören ska nå hela vägen fram till att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. 

 

Affärsområde B fokuserar på att skapa en långsiktig relation med sina leverantörer. De använder sig 

utav Kraljic3-matrisen för att klassificera leverantörerna (informant 1B, informant 2B). Informant 1B 

beskriver att affärsområdet arbetar väldigt hårt för att skapa en långsiktig relation med de leverantörer 

som faller under strategiska partners enligt Kraljic-matrisen, speciellt då dessa leverantörer ofta är 

enskilda leverantörer av en viss produkt eller tjänst. Informant 2B fortsätter med att beskriva hur 

strategiska inköpare sätter upp möten med de signifikanta och mer strategiska leverantörerna två till 

fyra gånger per år, de har även börjat arbeta mer med SRM.  

 

Dessa möten kan ha olika syften enligt både informant 1B och informant 2B men vid de mer strategiska 

SRM mötena som sker en gång per år går de igenom hur de gemensamt kan utveckla affären, förstå 

varandras verksamheter och växa tillsammans. Informant 2B trycker just på vikten av att de vill att 

leverantören ska kunna växa så att de kan bidra till utveckling av artiklar. Hen fortsätter med att det 

är leverantören som har bäst kunskap om produkterna de säljer och belyser vikten av att som 

strategisk inköpare inte enbart gå efter lägsta pris utan att kunna se helheten i en affär och dess 

utvecklingspotential vilket intygas av informant 1B. Hen fortsätter beskriva hur förståelsen och 

insynen i leverantörernas arbete är en viktig del då de utför audits men även vid leverantörsbesöken. 

Vid leverantörsbesöken är det dock mindre strukturerat än vid formella audits (informant 1B). På 

SRM-möten strävas det efter att inkludera så många som möjligt av de som är involverade i affären 

vilket exempelvis innefattar leverantörens Key Account Managers (KAM), försäljningschef, 

                                                           
2 Strategiska inköpare har ett leverantörsansvar, och ansvarar för de artiklar som ligger i deras 
leverantörsportfölj och underhåller volymer av dessa artiklar (informant 2B). 
3 Kraljic-matrisen är en modell av Peter Kraljic som publicerades 1983 för att segmentera och klassificera 
leverantörer i inköpsportföljen (Caniëls & Gelderman, 2005). Leverantörer kartläggs enligt två 
dimensioner: risk och lönsamhet. Dessa två dimensioner sätts sedan samman på var sin axel och skapar en 
matris med fyra olika typer av relationer mellan inköpare och leverantörer som var och en har en specifik 
inköpsstrategi. De fyra typerna i matrisen är: Hävstångsartiklar, strategiska artiklar, icke-kritiska artiklar 
samt flaskhalsartiklar (Caniëls & Gelderman, 2005).  
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marknadschef, en teknikresurs, orderplanerare och orderhanterare från båda sidor och eventuellt den 

strategiska inköparens chef (informant 2B). Under de mer kontinuerliga mindre mötena följs främst 

nyckeltal upp, och på dessa möten medverkar sällan chefspositioner. Både informant 1B och informant 

2B poängterar att det finns daglig kontakt mellan de strategiska inköparna och de leverantörer som 

ligger under deras ansvarsområde, specifikt de signifikanta leverantörerna.  

 

”Så följer vi upp KPIer och öppnar upp projekt och punkter med aktiviteter, då är det ju inte bara 

compliance bitarna. Är det någon punkt relaterad till compliance som fortfarande är öppen så är 

det någonting som man följer upp också under leverantörsmöten, men det är mest fokus på 

KPIer.”- Informant 1B 

 

Gällande maktbalansen mellan leverantörer och affärsområde B varierar det beroende på sortiment 

och produkt enligt informant 1B. För att definiera maktbalansen och förhandlingskraften använder de 

även här Kraljic-matrisen, men även en riskkartläggning över leverantören. Affärsområde B har 

leverantörsrelationer där leverantören är enskild leverantör av en viss produkt vilket ställer 

Affärsområde B i en beroendesituation. Detta innebär att det skulle ta längre tid för affärsområdet att 

hitta en alternativ leverantör om något skulle gå fel i den befintliga relationen. Informant 1B ser det 

däremot som att Atlas Copco agerar som tydliga kravställare och inte tvärtom. 

 

”Vi klassificerar leverantörer utefter Kraljic-matrisen och framför allt dem som är strategiska 

partners jobbar vi väldigt hårt med för att ha en långsiktig relation med. Och där har vi ofta en 

single-source och är ganska känsliga för om relationen inte skulle fungera.” - Informant 1B 

 

Informant 1B förklarar dock att beslutprocessen angående att fasa ut en leverantör är lång. Innan 

beslutet försöker de i den mån det går stötta leverantören genom att vara stöttande, erbjuda hjälp och 

svara på frågor. Affärsområde B går däremot inte in och hjälper till att definiera en ny policy eller 

formulera en handlingsplan, leverantörerna måste själva göra arbetet, affärsområdet finns dock där 

som hjälp och stöd för att leverantören ska komma vidare i sitt arbete. 

 

4.3.4.3 Informationsdelning genom leverantörskedjan för hållbara långsiktiga relationer 

Informationsutbytet med leverantörer sker på olika sätt, affärsområde B skickar dels allmän 

information en gång i kvartalet om diverse större projekt som pågår och information som berör 

leverantörer. Informant 2B adresserar att vissa leverantörer delvis är integrerade i affärsområde Bs 

system, de har dock inte tillgång till alla system eller fullständig information (informant 1B, informant 

2B). Alla leverantörer har tillgång till leverantörsportalen, som är ett web-baserat externt system som 

leverantörerna loggar in på. Leverantörsportalen nyttjas för att dela information som är mer personlig 
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mellan affärsområde B och leverantören där exempelvis offertförfrågningar, självutvärderingar, 

nyckeltal, statistik och prognoser delas (informant 1B, informant 2B). I leverantörsportalen kan 

leverantörerna gå in och följa upp sitt pågående och kommande arbete (informant 1B, informant 2B) 

vilket enligt informant 2B underlättar arbetet för båda parter. 

 

4.3.4.4 Förbättrad överskådlighet över leverantörskedjan genom kontinuerlig reducering av leverantörsbasen 

Informant 1B upplever att överskådligheten över de signifikanta leverantörerna är bra men att den 

skulle kunna förbättras genom att minska leverantörsbasen. Informant 2B har totalt 270 leverantörer 

i sin portfölj och upplever en problematik kring överskådligheten över den totala 

leverantörsportföljen. Hen upplever inte att det är möjligt att upprätthålla en nära relation med så 

många leverantörer. 

 

”/…/ den [överskådligheten] är ganska dålig faktiskt, vi har alldeles för många leverantörer. Men 

vi har också inte tid och sitta med att prioritera det för det dyker alltid upp andra frågor och det 

krävs ganska mycket jobb för att reducera leverantörerna.” - Informant 2B 

 

Informant 2B uppskattar att 20-40 leverantörer per inköpare skulle vara rimligt för att kunna arbeta 

strategiskt med leverantörerna. Detta skulle ge tid till leverantörerna och bidra till en god 

överskådlighet för att ha koll på allt som köps in genom leverantörskedjan. Informant 1B berättar att 

leverantörsbasen kan minskas genom att konsolidera volymer till de leverantörer som inköparna väljer 

strategiskt, då hen fortsätter med att beskriva att affärsområde B har ett ganska stort antal leverantörer 

som de köper väldigt låga volymer av. Arbetet med att reducera den stora leverantörsbasen är konstant 

pågående (informant 1B, informant 2B) men det är också arbete som tar mycket tid. Affärsområde B 

fokuserar därav på de signifikanta leverantörerna samtidigt som strategiska inköparna ”jobbar 

nedifrån” (informant 2B) för att byta ut leverantörer som de köper väldigt låga volymer av och ser 

vilka andra leverantörer inköparna har i leverantörsbasen som kan leverera samma artikel (informant 

1B, informant 2B).  

 

Informant 1B och 2B nämner fördelar som möjligheter till bättre pris och bättre tillgänglighet genom 

att reducera antalet leverantörer med hjälp av att flytta artiklar från en väldigt liten leverantör till en 

större leverantör de har en bättre relation till. Det har inte funnits några direkta samarbeten gällande 

leverantörsreducering över olika affärsområden då det inte har funnits några synergier vad gäller 

leverantörer enligt informant 1B. Det har däremot funnits samarbeten mellan divisionerna inom 

affärsområde B, informant 1A adresserar dock att det främst handlat om vilka leverantörer som bör 

användas framför vilka som bör fasas ut. Informant 2B berättar däremot att de hade en resurs hösten 

2017 som arbetade med att reducera leverantörsbasen och även med kostnadsbesparingsprojekt. Hen 
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upplevde direkt att det gav effekt när resursen kunde arbeta specifikt med reduceringen. Då rollen var 

projektbaserad ligger arbete med leverantörsreduceringen i nuläget på de strategiska inköparna, men 

då de även har sitt övriga strategiska arbete anser informant 2B att arbetet sker ineffektivt. Hen 

upplever att det absolut hade behövts en dedikerad resurs för att förenkla arbetet med att minska 

affärsområde Bs leverantörsbas (informant 2B). 

 

”Man skulle nog som sagt behöva reducera antal leverantörer eller så skulle man behöva ta in mer 

folk som delar på dem. Då gör ju det att man kan ju lägga mer tid på varje individuell leverantör 

vilket gör att man också kan förstå deras verksamhet och kanske förstå vilka produkter och 

strategier som dem jobbar med.” - Informant 2B 

 

4.4 Empirisk syntes 

För att få en tydligare översyn över det empiriska materialet inför analysavsnittet har de mest 

väsentliga punkterna inom studiens tre temaområden, drivkrafter, förändringsarbete och 

leverantörsbasen, sammanfattats nedan. Avsnittet bygger på en sammanfattning av likheter och 

skillnader som identifieras mellan de respektive affärsområdena. 

 

Båda affärsområdena är överens om att den främsta drivkraften till initieringen av förändringsarbetet 

var kundkrav, specifikt de kunder som direkt påverkades av införandet av Dodd-Frank. Vidare nämns 

ökade krav från samhället i allmänhet samt Atlas Copcos interna önskan om att ligga i framkant med 

hållbarhetsfrågor som drivkrafter. Affärsområdena lyfter även att det initialt fanns oklarheter kring 

genomförandet av de ”krav” som gruppen gav inför Dodd-Frank och leverantörshanteringen avseende 

konfliktmineraler, samt att informationen var bristfällig. Båda affärsområdena lyfter vidare oklarheter 

kring vilken funktion som var bäst lämpad att bära ansvaret för konfliktmineralsfrågan, där respektive 

affärsområde lyfter SHE-rådet som ett alternativ, då SHE-rådet ansvarar för övriga säkerhets-, hälso- 

och miljöfrågor.  

 

Affärsområde B lyfter hur kommunikationen blev allt tydligare under förändringsarbetets gång, och 

att en nära dialog har förts mellan affärsområdet och gruppen vad gäller leverantörshanteringen 

avseende konfliktmineraler. Att gruppen idag erbjuder föreläsningar, workshops och övrig utbildning 

kring konfliktmineraler ses som en klar förbättring. Idag så finns även den gemensamma 

grundprocessen i sex steg som presenteras i delavsnitt 4.1.4, vilken även affärsområde A lyfter som en 

klar förbättring från gruppen av leverantörshanteringen för konfliktmineralsfrågan.  
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Den största skillnaden mellan affärsområdena, sett till de genomgående ämnena och ramarna som 

denna studie berör, kan härledas till storleken på respektive affärsområdes leverantörsbas. 

Affärsområde A har genomfört ett grundligt arbete specifikt för att minska leverantörsbasen som idag 

består av cirka 320 direktmaterialsleverantörer medan affärsområde B arbetar med en leverantörsbas 

på cirka 2300 direktmaterialsleverantörer. Vidare upplever informanter från affärsområde A att de 

har god kontroll över leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler, medan affärsområde B 

finner processen resurskrävande och har behövt vidareutveckla grundprocessen för att möjliggöra ett 

mer standardiserat analysarbete av svaren de mottar. 

 

Slutligen lyfter båda affärsområdena hur de aktivt arbetar mot långsiktiga leverantörsrelationer, där 

båda arbetar med SRM och har mer kontinuerliga, större möten med utvalda leverantörer. Detta med 

syfte att skapa närmare samarbete för att gynna båda parters verksamheter. Båda affärsområdena har 

även mer kontinuerliga, större möten med utvalda leverantörer där de följer upp KPIer och identifierar 

utvecklingspotentialer i deras respektive samarbeten. 
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5. Analys 

 

Figur 5: Analysmodell 

 

Ovan presenteras den analysmodell studieförfattarna tagit fram för att möjliggöra att i slutsatsen 

besvara hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler samt vilka möjligheter respektive utmaningar som kan uppstå under detta 

förändringsarbete.  

Studieförfattarna avser att initialt besvara studiens första frågeställning, vilka drivkrafter som har 

initierat leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler inom respektive affärsområde, i avsnitt 

5.1 genom att föra en diskussion kring drivkrafter till förändringsarbetet med fokus på olika 

intressenters inflytande över initieringen av det hållbarhetsrelaterade förändringsarbetet avseende 

konfliktmineraler.  

Vidare avser studieförfattarna att besvara studiens andra frågeställning, hur leverantörshantering 

avseende konfliktmineraler inom respektive affärsområde har utvecklats över tid, genom att föra en 

diskussion i avsnitt 5.2 kring det förändringsarbete som skett samt lyfta affärsområdenas 

förutsättningar till att arbeta med initieringen av förändringsarbetet och leverantörshanteringen 

avseende konfliktmineraler. Detta kommer vidare ledas in mot en diskussion i 5.3 kring 

leverantörsbasen, dess synlighet och hur arbete med leverantörsrelationer inverkar hållbarhetsarbete 
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genom leverantörskedjan vilket ämnar besvara studiens tredje frågeställning. Diskussionerna som 

förts i analysens ovanstående delar avser att genomsyras av möjligheter respektive utmaningar som 

identifierats under förändringsarbetet samt vilka som finns inför det fortsatta hållbarhetsarbetet med 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler. Studiens fjärde frågeställning kommer dock 

sammanfattas och analyseras i avsnitt 5.4, vilket även utgör studiens praktiska implikationer.  

 

Studieförfattarna kommer i detta avsnitt referera till strategiska partnerskap vilket inte har en 

teoretisk anknytning till Kraljic (Caniëls & Gelderman, 2005). Med strategiska partnerskap avser 

studieförfattarna initieringen och utvecklingen av långsiktiga, informationsdelande 

leverantörsrelationer likt de som återfinns inom Liker och Choi (2004). 

 

5.1 Vilka drivkrafter har initierat leverantörshanteringen avseende 

konfliktmineraler inom respektive affärsområden?  

Som Todnem (2005) adresserar är förändringsarbete ofta svårt att förutse då det i större utsträckning 

sker på en reaktiv basis för ett specifikt ändamål som triggats av en organisatorisk kris. 

Studieförfattarna anser att Todnems (2005) förhållningssätt är möjligt att applicera på studiens fall 

för att skapa förståelse till varför leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler initierades. Det 

empiriska materialet tyder på att initieringen av leverantörshanteringen skedde på en reaktiv basis 

som konsekvens av de kundkrav införandet av Dodd-Frank medförde, samt att den processen som 

tagits fram har ett väldigt specificerat syfte och ändamål då det av informant 1B framkommer hur 

processen skiljer sig från andra compliance-frågor. Detta då processen är relativt unik och därmed inte 

är mycket till hjälp vid införandet av andra regleringar. 

Baserat på det empiriska materialet som samlats in kan det initiala arbetet med konfliktmineraler 

inom respektive område främst härledas till kundkrav i samband med införandet av Dodd-Frank. Sett 

till de drivkrafter som Roberts (2003) presenterar går kundkraven i linje med drivkraften externa 

påtryckningar, vilket Roberts (2003) identifierar som en nyckeldrivkraft gällande implementering av 

hållbarhetsinitiativ. Fyndet går även i linje med vad Lee (2010) lyfter angående att det finns en 

tilltagande press på företag att arbeta hållbart på grund av intressenter, i detta fall identifieras kunder 

som den intressent som haft störst inverkan på de båda studerade affärsområdena. 

Utöver kunder nämns även drivkrafterna krav från samhället, nya regleringar samt att ledningen ser 

hållbarhetsfrågor som ytterst viktiga frågor. Studieförfattarna anser att nämnda intressenter kan 

analyseras utifrån Friedman och Miles (2002) forskning som undersöker vilka intressenter som har 
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ett inflytande på organisationen och till vilken grad. Likaså lyfter Epstein och Rejc Buhovac (2014) 

vikten av att identifiera de främsta intressenter som har ett inflytande på organisationens 

förändringsarbete och hur intressenter till stor del för hållbarhetsarbetet framåt i sitt ramverk för 

framgångsrik implementering av hållbarhet. Epstein och Rejc Buhovac (2014) fortsätter med att 

trycka på hur företag öppet bör kommunicera med både interna och externa intressenter och 

implementera lämpliga system för att möjliggöra detta (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). 

Studieförfattarna finner dock att även vissa globala initiativ (såsom RMI, OECD med flera) som 

exempel på övriga relevanta intressenter som påverkar de respektive inköpsfunktionerna relaterat till 

leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler, baserat på Friedman och Miles (2002) 

intressentmodell. Avsnittet kommer därmed bygga på analys kring vilka drivkrafter, i form av 

intressenter, som bidragit till implementeringen av leverantörshantering för konfliktmineraler. 

Friedman och Miles (2002) positionerar exempelvis kunder i kvadrant D som en ”nödvändig 

inkompatibel” intressent, i samma kvadrant finnes även regeringar/statliga organisationer, NGOs 

samt leverantörer, medan samhället positioneras i kvadrant B som en ”betingad kompatibel” 

intressent. Studieförfattarna finner dock efter att ha undersökt de två respektive affärsområdena att 

vissa intressenter har haft större inflytande på de respektive organisationerna än vad som 

framkommer genom Friedman och Miles (2002) positionering, vilket presenteras nedan.  

5.1.1 Kunder – en nödvändig kompatibel intressent samt affärsområdenas primära 

drivkraft 

Enligt det empiriska materialet framgår det att båda affärsområdena är överens om att kundkrav 

initierade arbetet med att hantera konfliktmineraler längs leverantörskedjan, framförallt kundkrav 

från de kunder som blev direkt påverkade av Dodd-Frank.  

 

”Vi hade kundkrav ganska tidigt på det, men vi vill vara i framkant vad det gäller sustainability 

och ser att det är en viktig fråga så satte igång med det väldigt snabbt /…/” - Informant 1B 

 

Studieförfattarna anser att dessa kunder därav hade tillräckligt mycket inflytande för att få Atlas Copco 

att initiera ett omfattande förändringsarbete trots att bolaget ej påverkades direkt av Dodd-Frank. 

Studieförfattarna menar att kundkraven som ställs på Atlas Copco bidrar till att hållbarhetsarbetet 

drivs framåt, vilket förbättrar Atlas Copcos image och rykte i avseende på hållbarhet (Eltantawy, m.fl., 

2009; Roberts, 2003). Studieförfattarna anser vidare att detta är ett tecken på att båda parter gynnas 

av relationen och frågan är då huruvida parternas intressen är kompatibla eller inkompatibla. I 

avseende av konfliktmineraler anser studieförfattarna att intressena är kompatibla och skulle därav 
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placera kunder i konfiguration A: nödvändig kompatibel. Detta då båda parter skulle förlora om det 

blev en konflikt i relationen, vilket även kan styrkas utav drivkraften potentiella affärsfördelar eller 

risker från Roberts (2003) forskning. Då arbetet inleddes kan det ses som att kunder fortfarande 

befann sig i konfiguration D: nödvändig inkompatibel, och att arbetet som gjordes kan ses som en 

kompromiss med kunderna. Med tiden anser studieförfattarna att explicita kontrakt skapats i form av 

exempelvis CMRT, vilket leder till ett närmare samarbete och gemensamma intressen och relationen 

har utvecklats till att nu vara nödvändig och kompatibel och därmed flyttats upp till konfiguration A.  

 

5.1.2 Samhället – en betingad kompatibel intressent 

Informanter från båda affärsområdena lyfte även att de tydligt märker att medvetenheten kring 

hållbarhet har ökat i samhället och att det idag ställs högre krav på företag både sett till diverse 

hållbarhetsfrågor men även att de behöver vara transparenta i deras arbete. Detta ligger i linje med 

vad Roberts (2003) påpekar i sin forskning, att alltfler företag finner att deras kostnader, dåliga 

miljömässiga och sociala förhållanden längs leverantörsnätverket kan utgöra en allvarlig risk för ett 

företags rykte. Studieförfattarna ser detta som en tydlig indikator på att samhället påverkar de båda 

affärsområdena, både indirekt och direkt. Indirekt genom att den ökande medvetenheten gör att andra 

intressenter sätter ökad press på de respektive affärsområdena. Direkt genom att både affärsområde 

A och B nämner att Atlas Copco ser hållbarhet som frågor de vill ligga i framkant med.  

 

”/…/ Även om lagen säger såhär så kan vi hitta ytterligare en policy där vi säger att vi villgöra det 

lite bättre där vi känner ett större ansvar för det här som bolag. Atlas Copco är ju väldigt bra på 

det sättet, att vi försöker ta ett samhällsansvar /…/” - Informant 1A 

 

I enighet med New (2010) resonerar studieförfattarna att desto mer medvetenheten i samhället ökar 

desto viktigare kommer hållbarhetsfrågor bli för diverse intressenter till Atlas Copco. Friedman och 

Miles (2002) positionerar samhället i kvadrant B som en betingad kompatibel intressent vilket 

studieförfattarna håller med om. Det finns inga direkta kontrakt mellan samhället och Atlas Copco 

men vad som pågår i samhället påverkar starkt övriga intressenters inverkan på inköpsfunktionerna. 

Intressena mellan parterna är speciellt kompatibla vad gäller hållbarhetsfrågor, just samhällets 

påverkan på övriga intressenter är något som gör att studieförfattarna ser samhället som en viktig 

intressent att ha i åtanke. 

 

5.1.3 Atlas Copcos ledning - en nödvändig kompatibel intressent 

Studieförfattarna anser även att högsta ledningen påverkar Atlas Copco och de två studerade 

inköpsfunktionernas förändringsarbete. Friedman och Miles (2002) placerar högsta ledningen i 
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konfiguration A vilket studieförfattarna anser överensstämmer med situationen inom Atlas Copco. 

Högsta ledningens intressen är kompatibla med de respektive affärsområdenas intressen, ledningen 

påverkar inköpsavdelningar med direktiv vilket kan ses som ett implicit kontrakt mellan parterna. 

Anledningen till att studieförfattarna anser att högsta ledningen är ytterst relevant är då informanter 

från båda affärsområdena uttryckte att direktivet av att införa konfliktmineralsgranskning kom från 

gruppen. Ledningens direktiv kan på så vis identifieras som en drivkraft bakom initieringen av 

processen för leverantörshantering avseende konfliktmineraler. Atlas Copco har vidare inkorporerat 

frågan om leverantörshantering i hållbarhetspolicys vilket kan relateras till Roberts (2003) som 

nämner företagspolicy och förmågor som en drivkraft till etiska inköp.  

 

5.1.4 Icke-primära drivkrafter som identifierats av studieförfattarna 

Studieförfattarna placerar övriga företag inom branscherna i konfigurationen B: Betingad kompatibel. 

Studieförfattarna anser att dessa definitivt har gemensamma intressen då de ställs inför samma 

problematik men återigen finns inga direkta kontrakt eller någon relation emellan parterna. Informant 

1B nämner dock att det finns gemensamma forum där företagen delar idéer och funderingar kring 

hållbarhet och diverse andra frågor, om relationer mellan företagen skulle utvecklas anser 

studieförfattarna att det finns potential till förflyttning till konfiguration A. Regeringar och statliga 

organisationer är en intressent som relaterar till Epstein och Rejc Buhovacs (2014) input om bredare 

kontext genom att de inför diverse förordningar, regleringar, handelssanktioner och förhållningssätt 

angående hållbarhet för företag. Intressenten placeras i konfiguration D: nödvändig inkompatibel av 

studieförfattarna. Liknande resonemang förs gällande de globala initiativ som finns relaterade till 

hållbarhetsfrågor. RMI har en stor påverkan på Atlas Copco då de utvecklar CMRT som de båda 

affärsområdena nyttjar vid sin hantering av konfliktmineraler. Likväl är OECD ett globalt initiativ som 

bidrar med ramverk, standarder och förhållningsregler som starkt påverkar arbetet med hållbarhet. 

Relationen mellan parterna består dock mer av att de båda inköpsfunktionerna följer och drar nytta 

av informationen från de olika initiativen. Studieförfattarna har därför valt att placera intressenten i 

kvadrant D. 
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Figur 6: Studieförfattarnas placering av Atlas Copcos primära intressenter som varit drivkrafter till 
förändringsarbete avseende konfliktmineraler efter analys av empiriska materialet. Omarbetad figur av Friedman 
och Miles modell (Friedman & Miles, 2002, s. 12) 

Analys av empiriska materialet visar att drivkrafterna som lyfts av Roberts (2003) är applicerbara för 

att skapa förståelse för drivkrafter bakom implementering av etiska inköpsåtgärder avseende 

leverantörshantering av konfliktmineraler. Studien finner att externa påtryckningar verkar som tyngst 

drivkraft, då införandet av Dodd-Frank starkt inverkade på införandet av leverantörshanteringen 

avseende konfliktmineraler inom affärsområdena. Detta gjordes indirekt genom att de kunder som 

direkt påverkades av Dodd-Frank började ställa krav på Atlas Copco, samt hur medvetenheten ökade 

och krav från samhället blev överlag allt hårdare. Atlas Copco som anser det viktigt att ligga i framkant 

gällande hållbarhetsfrågor påbörjades i och med detta ett omfattande arbete inom respektive 

affärsområde med att införa processer för att kartlägga dess leverantörskedjor. Studieförfattarna ser 

den kedja av händelser hos Atlas Copco som en bekräftelse av Roberts (2003) drivkrafter; externa 

påtryckningar, potentiella affärsfördelar eller risker samt slutligen företagspolicy eller förmågor. 

Studieförfattarna finner att samtliga drivkrafter som förekommit efter analys av det empiriska 

materialet kan kopplas till Roberts (2003) drivkrafter men externa påtryckningar genom intressenter 

är främst påtaglig följt av företagspolicy och företagsförmågor genom ledningens initiativ. 
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5.2 Hur har leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler inom 

respektive affärsområde utvecklats över tid? 

5.2.1 Informations-, tids- och kunskapsbrist resulterade i kravställande utan vägledning 

Studieförfattarna anser att Moran och Brightmans (2001) definition av förändringsarbete är 

applicerbar på studiens fall då det enligt det empiriska materialet kan bekräftas att processen kring 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler inom Atlas Copco initialt utvecklades för att möta 

kundkrav. 

 

“/…/ the process of continually renewing an organization’s direction, structure, and capabilities to 

serve the ever‐changing needs of external and internal customers.”  

(Moran & Brightman, 2001, s. 111) 

Enligt det empiriska material som samlats in fanns det dock i samband med införandet av Dodd-Frank 

och ökade kundkrav en stor problematik och förvirring kring hur arbetet med konfliktmineraler 

praktiskt skulle utföras inom respektive affärsområde. Detta framgår dels sett till hur leverantörsbasen 

och leverantörskedjan skulle granskas samt hur säkerställning av komponenters och materials 

spårbarhet skulle uppnås. Studieförfattarna anser att det empiriska materialet även tyder på att det 

inledande arbetet innehöll oklarheter kring ansvarsfördelning, kommunikation, kunskap och 

stöttning (informant 1A, informant 2A, informant 3A, informant 1B). De ineffektiva 

informationsflödena och förvirringen som återfanns vid implementeringen av 

konfliktmineralsprocessen stödjer Roberts (2003) som nämner att stöd från organisationen är en av 

tre framgångsfaktorer vid implementering av hållbarhetsarbete, vilket styrks av Weiners (2009) 

slutsatser i sin rapport kring att stöttning av ledning och övriga jämlikar gör att anställda värderar 

förändringsarbete.  

Enligt det empiriska materialet tyder den initiala fasen av förändringsprocessen, utskicken till 

respektive affärsområde från gruppen om information gällande konfliktmineraler, på att utskicken 

skapade osäkerhet inom de båda undersökta affärsområdena kring hur hanteringen av 

konfliktmineraler skulle ske. Båda affärsområdena uttrycker en brist på förståelse i samband med 

första utskicket och de kraven som ställdes, vilket i sin tur resulterade i att resurser och tid lades ner 

på att skapa förståelse både för vad Dodd-Frank var samt hur hanteringen skulle initieras (informant 

1A, informant 3A, informant 1B). Relaterat till Kotter (1995) ser studieförfattarna, utifrån det 

empiriska materialet, utskicken som ett krav på förändring utan vidare direktiv snarare än 

förespråkandet av förändringens nödvändighet följt av tydligt ledarskap för systemimplementeringen.  
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En aspekt värd att adressera är dock hur kunskapsbristen även anses ge uttryck från inköpsrådet på 

gruppnivå (informant 1a), vilket kan förklara brist på engagemang och formeringen av en inflytelserik 

allians (Kotter, 1995) i samband med uppstartsfasen av förändringsarbetet. Detta kan förklaras av 

Epstein och Rejc Buhovacs (2014) input om humana resurser, som adresserar hur bristande kunskap 

av hållbarhetsaspekter från ledningen eller andra ledarpositioner inom företaget ökar risken för en 

misslyckad implementering. 

Sett till Epstein och Rejc Buhovacs (2014) ramverk för förändringsarbete framgår det hur olika inputs 

påverkar förmågan att arbeta med hållbarhetsprocesser i form av ledarskap och hållbarhetssystem, 

strukturer och strategier. Det framgår hur den bredare externa kontexten, såsom regeringar och 

statliga organisationer, genererar minimumkrav på hållbarhetsarbete. Detta kan i studiens fall framgå 

som Dodd-Franks indirekta inverkan på initieringen av arbetet med konfliktmineraler och påverkar 

enligt modellen den interna kontexten, nämligen mission, vision, strategier, strukturer och system på 

företags- och affärsområdesnivå gällande hållbarhet (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). Den interna 

kontexten påverkas även av humana och finansiella resurser, som i sin tur påverkas av affärskontexten 

som utgörs av företagets omgivning i form av bransch, kunder och produkter samt medföljande 

egenskaper. I studiens fall framgår det av det empiriska materialet hur Atlas Copcos affärskontext har 

påverkats av den bredare externa kontexten, aspekter som både inverkar på humana och finansiella 

resurser respektive den interna kontexten (de humana och finansiella resurserna inverkar i sin tur 

förmåga att arbeta med den interna kontexten) (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). Detta framgår i fallet 

av hur krav på leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler genererats av den externa 

kontexten, genom Dodd-Frank, vilket i sin tur har påverkat hållbarhetsarbete inom affärskontexten i 

form av kundkrav. Studieförfattarna anser dock att det (baserat på det empiriska materialet) initialt 

fanns brister inom områdena humana och finansiella resurser respektive den interna kontexten i 

början av processen för leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler. Genom att initialt lägga 

leverantörshanteringen på inköpsfunktionerna utan vidare resurser resulterade bristen av finansiella 

och humana resurser i icke-optimala förutsättningar till att arbeta med dessa hållbarhetsaspekter på 

affärsområdesnivå. 

Som informant 1B lyfter fanns det i början ingen dialog mellan affärsområdet och gruppen gällande 

hanteringen av konfliktmineraler trots att det fanns en önskan om vägledning och mer detaljerade 

tillvägagångssätt i kontrast till de övergripande instruktionerna som gavs ut som informant 1B 

refererar till som ”kravlista”. Detta kan dock förklaras av kunskapsbristen gällande Dodd-Frank och 

potentiella tillvägagångssätt som återfanns inom gruppen vid tillfället (informant 1A). Då brist på 

förståelse initialt fanns både hos gruppen och inom affärsområdenas inköpsfunktioner för hur 

leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler skulle ta form, kan detta förklara de svårigheter 



 71 

informanterna adresserar i samband med uppstartsarbetet av hanteringen. Epstein och Rejc Buhovac 

(2014) anger att företag bör investera humana och finansiella resurser för att initiera lämpliga 

processer för att förbättra hållbarhetsarbetet inom organisationen. Författarna lyfter hur utbildade 

och mottagliga individer inom organisationen krävs för att dels driva hållbarhetsprogram samt för att 

föra hållbarhetsfrågor vidare inom organisationen, någonting som studieförfattarna anser hade passat 

som svar till Kotters (1995) inflytelserika vägledande allians som står för att skapa en vision, 

kommunicera den samt att uppmuntra anställda att agera enligt visionen i samband med 

förändringsarbete. 

 

Det som kan återfinnas här är bristen på initial tydlig eller situationsbaserad vägledning, vilket 

återfinns i förändringsarbetesmodeller som presenteras av Kotter (1995), Epstein och Rejc Buhovac 

(2014) samt Dunphy och Stace (1988; 1993). Enligt det empiriska materialet genomsyras det 

initierande förändringsarbetet på kravställanden genom försörjningskedjan utan vidare direktiv. 

Detta kan exemplifieras av kundernas krav på Atlas Copco, Atlas Copcos krav på leverantörer och 

vidare. Genom dessa led tyder det empiriska materialet på att den initiala bristen på vägledning, som 

konsekvens av brist på kunskap och förståelse, skapade ineffektiva informationsflöden. 

Studieförfattarna menar att det situationsbaserade förändringsarbetet framtaget av Dunphy och Stace 

(1993) kan bidra till att skapa förståelse för hur förändringsarbetet kan effektiviseras genom olika 

vägledningsstilar, dels inom Atlas Copco, men även inom försörjningskedjan. Då Dodd-Frank 

initierade kundkrav gällande leverantörshantering avseende konfliktmineraler kan Atlas Copco anses 

vara ”out of fit” i relation till dess föränderliga omgivning innan leverantörshanteringen initierades. 

Detta tyder på att förändringen avses vara av modul- alternativt transformativ förändring (Dunphy & 

Stace, 1988; Dunphy & Stace, 1993). Studieförfattarna väljer vidare att placera den initiala 

förändringsprocessen i den transformativa förändringen, dels då förändringsarbetet innebar ny 

processimplementation men även för att det omfattade samtliga affärsområdens inköpsfunktioner 

inom Atlas Copco. 

Den transformativa förändringen, som genomsyras av tidsbrist och därmed ej har tid för 

konsultationsbaserad vägledning, kan förklara kravställandet utan vägledning som präglade den 

initiala fasen. Vidare antyder det empiriska materialet på liten initial inkludering av 

inköpsfunktionerna och att förändringsarbetet snarare initierades av ledningen, vilket tyder på 

tvingande ledarskapsstil. Problematiken här låg i bristen på kunskap och tillvägagångssätt, vilket sett 

till idag har underlättat hela processen av leverantörshantering avseende konfliktmineraler. 
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5.2.2 Dagens process för en hållbar och delaktig hantering av konfliktmineraler i 

leverantörskedjan 

5.2.2.1 Inverkan av leverantörsbasens storlek på affärsområdenas förutsättningar till att arbeta med den 

gemensamma grundprocessen 

Det är av studiförfattarnas intresse att diskutera hur arbetet med kontroll- och 

styrningsmekanismerna inom Atlas Copco relaterat till konfliktmineraler har sett ut, då detta inom 

litteratur kan identifieras som den faktorn som väger tyngst gällande företags kapacitet att bemöta 

regleringar gällande spårbarhet av mineraler (Timmer & Kaufmann, 2017). Den gemensamma 

processen för leverantörshantering avseende konfliktmineraler, bestående av de sex stegen, är en 

kontrollprocess som sedan införandet av processen för två-tre år sedan har varit en av de få 

standardiserade processerna inom Atlas Copco och där processen är likartad för respektive 

affärsområde. Arbetet som har utvecklats kring och med CMRT-mallen underlättar dels arbetet mellan 

tvåsidig informationsdelning inom leverantörskedjan. Detta då informationen gällande 

konfliktmineraler med hjälp av mallen återhålls i korrekt format, lämplighet och med hög 

tillförlitlighet (i de fall tilliten är hög mellan leverantör och respektive affärsområde), vilket ökar 

kvalitetsvärdet av informationen (Kembro, m.fl., 2017). Att använda sig av samma mall (CMRT) 

gentemot leverantörer och inom leverantörskedjan som inom bolaget är någonting som 

studieförfattarna förstår underlättar arbetet med sammanställningar. Studieförfattarna vill däremot i 

samband med detta lyfta den problematik som standardisering av processer ofta medför, att 

standardisering av processer istället för anpassning av processer medför brister i att ta hänsyn till 

eventuella förutsättningsskillnader. Studieförfattarna har genom det empiriska materialet identifierat 

hur de olika affärsområdena har olika förutsättningar till att arbeta med den gemensamma process 

som har tagits fram. Detta kan enligt studieförfattarna förklaras av de olika storlekarna på 

leverantörsbasen respektive affärsområde arbetar med.  

 

Det första steget inom Atlas Copcos gemensamma ramverk för konfliktmineralsidentifiering i 

leverantörskedjan, att identifiera relevanta komponenter, uttrycks endast som problematiskt av 

affärsområde B. Detta då affärsområdet i dagsläget får information från FoU angående vilka typer av 

produkter som är i riskzonen och att detta kunde vara mer precist. Steg 2, att identifiera relevanta 

leverantörer som använder 3TG i produkter eller i produktionen, tar lite olika form inom respektive 

affärsområde, där leverantörsbasen identifieras som en faktor. Affärsområde A anger att de 

leverantörer som utskicken görs till idag baseras på där de ser störst risk för att det kan finnas 

konfliktmineraler (informant 3A). Affärsområde B anger däremot att de gör utskick till signifikanta 

leverantörer som har identifierats som riskleverantörer, utifrån leverantörskategori, samt hur de 

svarat tidigare år. Som informant 1B har förklarat grundas detta i att de arbetar med en otroligt stor 
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leverantörsbas och att urvalet därmed görs utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt genom att välja 

dels relevanta leverantörer men även de som har störst effekt på affärer. Storleken på leverantörsbasen 

inverkar därmed vilka faktorer som prioriteras vid valet av utskick till leverantörerna mellan 

affärsområdena, där den mindre leverantörsbasen (enligt det empiriska materialet) har möjlighet att 

fokusera på samtliga riskleverantörer. 

Affärsområdena börjar redan här att skilja sig åt, då antalet leverantörer som utskicken görs till är 45 

leverantörer för affärsområde A och 319 för affärsområde B. Denna skillnad mellan affärsområdena 

kan främst härledas till de olika storlekarna på leverantörsbaser hos affärsområdena, då affärsområde 

A har en direktmaterials-leverantörsbas på 320 leverantörer och affärsområde B har en 

direktmaterials-leverantörsbas på 2300 leverantörer. Sett från det empiriska materialet kan detta 

vidare förklara de modifieringar som gjorts till processen från Atlas Copco. Affärsområde Bs utveckling 

av en processkarta inom steg 4 bestående av eskaleringsflaggor fungerar likt ett verktyg som bidrar till 

att skapa översyn gentemot de leverantörer som bör prioriteras och följas upp av de strategiska 

inköparna på grund av otillräckliga alternativt uteblivna svar. Denna vidareutveckling av processen är 

utebliven hos affärsområde A då de mottagit en svarsfrekvens på 100 procent.  

Baserat på det empiriska materialet har studieförfattarna vidare identifierat skillnader i hur 

resurskrävande arbetet med sammanställningen av leverantörshanteringen relaterat till 

konfliktmineraler är inom respektive affärsområde. Inom affärsområde A arbetar en resurs i Ungern 

med insamlingen och sammanställandet av data, vilket sedan överlämnas till berörda vid 

affärsområdets inköpsfunktioner. Affärsområde B uttrycker dock hur hela processen är ett stort jobb, 

vilket dels motiveras av storleken på leverantörsbasen, samt att kollegor i Indien är delaktiga i 

utskicken av brev till leverantörer och indriv av data vilket sedan överlämnas till strategiska inköpare. 

De strategiska inköparna arbetar då vidare med att driva in svar från prioriterade leverantörer samt 

analyserar svaren. 

5.2.2.2 Hur en delaktig vägledningsstil kan gynna hållbarhetsarbete genom leverantörskedjan  

Det empiriska materialet tyder på att stöttning och vägledningen gentemot leverantörerna har utgjort 

en gemensam förbättringsplattform gällande konfliktmineraler, vilket kan relateras till arbetet med 

att förvalta gemensamma förbättringsaktiviteter (Liker & Choi, 2004) gentemot identifierade 

riskleverantörer. Detta då varken inköpsfunktionerna eller leverantörerna riktigt förstod vad 

konfliktmineraler var och hur det bör hanteras från första början, vilket har lett till att det för båda 

parter har varit en gemensam lärprocess. Dagens hantering tyder enligt det empiriska materialet på 

en större delaktighet och kommunikation internt inom Atlas Copco, dels horisontellt mellan 

inköpsfunktionerna men även vertikalt sett till ledningens initiativ till workshops och liknande. Sett 

till dagens hantering avser studieförfattarna att placera respektive affärsområde i förändringsstrategin 
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av delaktig evolution (Dunphy & Stace, 1988; Dunphy & Stace, 1993), dels för att det finns tid för en 

mer konsultativ och samarbetsvillig vägledning, men även då arbetet idag handlar om att finjustera 

alternativt utföra stegvisa förändringar till den redan etablerade processen för leverantörshantering 

avseende konfliktmineraler.  

 

Trots att arbetet med leverantörshantering avseende konfliktmineraler idag inom respektive 

affärsområde tyder på betydligt bättre processhantering återstår viss ineffektivitet gällande 

informationsflödena på grund av upplevd kunskapsbrist och komplexitet inom leverantörskedjan. 

Studieförfattarna har här identifierat en utvecklingspotential som adresseras i avsnitt 5.4.1 om hur 

fortsatt intern koordination samt arbete med förändringsarbetesstrategier gynnar en hållbar 

leverantörshantering.  

 

I det empiriska materialet framkommer det även att det finns samarbeten inom de respektive 

branscherna genom olika branschforum samt samarbeten med svenska branschföreningen 

Teknikföretagen. Det empiriska materialet tyder på hur detta har utgjort grunder för 

förbättringsprocesser, vilket ännu en gång tyder på hur konsultativa och deltagande väglednings-

inslag (Dunphy & Stace, 1988; Dunphy & Stace, 1993) gynnar hållbarhetsarbete avseende 

leverantörshantering i form av kunskapsgenerering. Studieförfattarna ser deltagande på 

branschforum som ett exempel på extern horisontell koordination, vilket även lyfts som ett exempel 

på hur transparensen inom försörjningskedjan kan öka av (Carter, 2008). Författaren lyfter att 

transparensen kan ökas genom arbetet av att aktivt inkludera intressenter, exempelvis genom 

horisontell koordination över nätverk, för att genom deras feedback kunna förbättra processer inom 

försörjningskedjan (Carter, 2008). Studieförfattarna argumenterar med grund i detta hur den externa 

koordinationen är någonting som gynnar hållbarhetsarbete genom leverantörskedjan, vilket vidare 

kommer adresseras i avsnitt 5.4.2 om hur extern koordination över nätverk och i form av strategiska 

partnerskap och SRM underlättar att bemöta utmaningar i leverantörskedjan.  

 

5.3 Hur strävar respektive affärsområde efter att skapa hållbarhet 

genom leverantörsrelationer? 

5.3.1 Strategiska partnerskaps betydelse för hållbarhetsarbete 

En av de mest relevanta intressenter som studieförfattarna valt att analysera är leverantörerna och de 

olika relationerna som respektive affärsområde skapat med sina olika typer av leverantörer. Likt det 

Spekman (1988) adresserar gynnar ett fåtal leverantörer delandet av långsiktig information då en 

alltför stor leverantörsbas motverkar nivån av tillit, hängivenhet och informationsdelning mellan 
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parter. Denna aspekt kan även reflekteras i uttalandet från informant 3A angående att arbete med att 

granska leverantörsbasen är nästintill omöjligt vid en stor leverantörsbas i förhållande till 

inköpsfunktionen. Reduceringsarbetet av leverantörsbasen som har skett i affärsområde A har 

bidragit till en god översyn och hanterbar leverantörsbas, och trots att affärsområde B anser att 

leverantörsbasen i dagsläget är hanterbar hade ytterligare leverantörsbasreducering bidragit till en 

bättre förmåga att arbeta strategiskt med leverantörer och utveckla de täta relationerna som uttrycks 

som åtråvärda av informant 2B. Denna aspekt kan intygas av samtliga informanter inom affärsområde 

A, då samtliga uttrycker hur ett mer koncentrerat arbete som möjliggör djupare och framförallt 

hanterbara relationer har utvecklats i samband med reduceringen av leverantörsbasen. 

Av det empiriska materialet studieförfattarna samlat in framkommer det att båda affärsområden 

arbetar mot att skapa långsiktiga leverantörsrelationer. Informanterna framhäver även hur de har just 

olika relationer till olika leverantörer. Som tidigare adresserat i det empiriska materialet har 

affärsområde A genomgått en större omstrukturering gällande leverantörsbasen vilket har bidragit till 

den översyn och relationer som finns inom affärsområdet idag (informant 1A, informant 2A, informant 

3A). Affärsområde B klassificerar sina leverantörer enligt Kraljic-matrisen som kan utläsas i empirin 

och de har relativt nyligen börjat använda sig utav SRM för att bygga närmare relationer till sina 

leverantörer. De har dock arbetat mot långsiktiga relationer under en lång tid. 

Båda inköpsfunktionerna skapar strategiska partnerskap med utvalda leverantörer, vilket adresseras 

djupare i det empiriska materialet, och studieförfattarna anser att de leverantörer som affärsområdena 

ingår i strategiska partnerskap med bör placeras i konfiguration A: nödvändigt kompatibla (Friedman 

& Miles, 2002). Detta då relationen byggs upp med kontrakt som är både implicita och explicita, vidare 

arbetar parterna tillsammans med syfte att båda parter ska växa och utvecklas. Detta leder till att båda 

parter gynnas av varandra och skulle förlora väsentligt om relationerna mellan inköpsfunktionerna 

och dess strategiska partners avslutades (Friedman & Miles, 2002). Övriga leverantörer väljer 

studieförfattarna att placera i konfiguration D: nödvändig inkompatibel, då de relationerna är mer 

asymmetriska gällande förhandlingskraft och inte ett utbyte av intressen på samma vis som 

partnerskapen. I det empiriska materialet beskrivs hur maktbalansen mellan affärsområdena och dess 

leverantörer varierar beroende på sortiment och produkt (informant 1B), och att maktbalansen ligger 

hos Atlas Copco sett till förstahandsleverantörer men att det finns exempel på att maktbalansen skiftar 

djupare i leverantörskedjan (informant 1A, informant 2A). Studieförfattarna anser därav att icke 

strategiska partners passar bäst i konfiguration D. Då affärsområde A har en väsentligt mindre 

leverantörsbas än affärsområde B har de också en större möjlighet till att skapa partnerskap och nära 

relationer genom att arbeta med SRM till en större andel utav sina leverantörer. 
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Studieförfattarna argumenterar för ett aktivt arbete med att skapa fler strategiska partnerskap och få 

en större andel leverantörer upp till konfiguration A: nödvändig kompatibel, för att underlätta arbetet 

med hållbarhet. Studieförfattarna menar att genom att arbeta mot att skapa strategiska partnerskap 

med en större andel leverantörer kan överskådligheten samt tilliten till de processer som införts 

relaterade till leverantörshanteringen öka, då de båda affärsområdena genom SRM har ett nära 

samarbete och informationsbyte med sina strategiska partners. Dessa aspekter återfinns även inom 

litteraturen där det adresseras hur inkluderandet av intressenter, såsom leverantörer, gynnar att aktivt 

förbättra processer samt synlighet inom försörjningskedjan (Carter, 2008; Marconi, m.fl., 2017). 

Figur 7: Studieförfattarnas placering av Atlas Copcos primära intressenter som har ett inflytande över 
hållbarhetsarbetet relaterat till leverantörshanteringen av konfliktmineraler. Omarbetad figur av Friedman och 
Miles modell (Friedman & Miles, 2002, s.12) 

Partnerskapsmodellen som används inom båda affärsområdena, SRM, används som verktyg för att 

gynna en närmre relation till leverantörer som har stor finansiell inverkan eller anses vara 

betydelsefulla riskleverantörer utvecklas. Som Spekman (1988) lyfter bygger samarbete på att båda 

parter reducerar osäkerheter som medförs vid handelsrelationer, vilket återspeglas i affärsområdenas 

val av vilka leverantörer de arbetar med SRM gentemot. Det empiriska materialet tyder dock på att 

relationerna mellan respektive affärsområde och dess leverantörer är asymmetriskt sett ur 

maktbalansen, någonting som studieförfattarna anser att strategiska partnerskap bör kunna 

motverka. Relaterat till Liker och Choi (2004) bygger första steget i ”The Supplier-Partnering 
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Hierarchy” på att skapa förståelse för hur leverantörer arbetar och skapa delad framgång i kontrast till 

att pressa ut leverantörer. Studieförfattarna anser att SRM-möten skapar goda tillfällen för att skapa 

denna form av förståelse samt att SRM-möten även är en möjlighet till att likställa maktbalanser, då 

ett delat beroende genererar en mening av gemensamt syfte vilket gynnar etiska inköp (Tse & Tan, 

2012). Att skapa ett tvåsidigt beroende genom att investera i leverantörsrelationer och hänge sig till 

delad framgång kan underlätta hållbarhetsarbete såsom hantering av konfliktmineraler i 

leverantörskedjan (Tse & Tan, 2012). 

Med stöd i teorin om hur inkludering av intressenter för att genom deras feedback kunna förbättra 

processer inom försörjningskedjan (Carter, 2008) samt att företag har en tendens att arbeta mer 

proaktivt när hållbarhet ses som någonting mer än ett lagkrav, konstaterar studieförfattarna att en 

större andel strategiska partnerskap hos affärsområdena möjliggör mer proaktiv än reaktivt arbete. 

Detta kan även stödjas av det empiriska materialet som tyder på att en mindre leverantörsbas och 

kategoristyrning möjliggör förmågor att proaktivt arbeta med medvetna inköp. 

Studieförfattarna menar att affärsområdenas respektive arbete med att skapa strategiska partnerskap 

med leverantörer för att öka överskådligheten och tilliten genom de processer som implementerats för 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler har resulterat i att framför allt leverantörers 

påverkan har ökat över tid och under förändringsarbetets gång. Den kritik mot Friedman och Miles 

(2002) som identifieras av studieförfattarna efter analys av empiriska materialet med stöd i teorin är 

dock hur många nära relationer det är möjligt för företag att upprätthålla med de resurser som de har 

tillgängliga. Det framgår i det empiriska materialet från båda affärsområdena att upprättandet av 

djupare leverantörsrelationer genom SRM är oerhört resurskrävande både finansiellt och tidsmässigt, 

vilket gör att studieförfattarna resonerar kring att detta ej skulle vara realistiskt att genomföra med 

alltför många leverantörer. 

5.3.2 Strategiska partnerskaps främjande av tillit och informationsdelning mot en mer 

hållbar leverantörskedja 

Även fast det finns en vision om att integrera större delar av hållbarhetsarbetet genom 

leverantörskedjan online (informant 1A) återstår en tillitsproblematik (informant 3A). Som lyft i 

teoriavsnittet påpekar Lyles m.fl. (2008) hur tillit är ett avgörande moment när transparens och 

spårbarhet är svårt eller nästan omöjligt att uppnå, vidare stärkt av Roth m.fl. (2008). Roth m.fl. 

(2008) adresserar hur tillitsproblematiken kan åtgärdas genom investeringar i uppbyggnaden av 

långvariga affärsrelationer, något som i detta fall motiverar varför arbete med att skapa långsiktiga 

och djupa leverantörsrelationer i form av strategiska partnerskap är en viktig och åtråvärd aspekt av 

leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler. Precis som Steensma och Lyles (2000) 
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adresserar skapar hög integration mellan parter, såsom respektive affärsområde och dess leverantörer, 

mervärde för inköpsföretaget i jämförelse med att köpa in lågprisalternativ. Denna höga integration 

kan speglas i hur respektive affärsområde utvecklar SRM-relationer där informationsdelningen som 

Liker och Choi (2004) adresserar tar plats. SRM-mötena, som involverar nyckelpersoner från olika 

funktioner och positioner från båda parter, utgör en kommunikativ plattform där relationerna har 

möjlighet att utvecklas i likhet med hur Liker och Choi (2004) lyfter att strategiska framtidsplaner bör 

diskuteras. Informationsdelningen kan även speglas genom plattformen leverantörsportalen, men 

trots att detta kan underlätta hanteringen av det administrativa arbetet vid integrering av CMRT och 

konfliktmineralsuppföljning bygger möjligheten på att det finns tillit mellan respektive affärsområde 

och dess leverantörer (informant 3A). 

Ur empiriska materialet framgår det även hur affärsområde A identifierar och driver 

förbättringsområden gentemot leverantörer i samband med leverantörsval, vilket visar på tydligt 

engagemang i utvecklingen av leverantörers tekniska förmågor (Liker & Choi, 2004). Appliceringen 

av kompatibla filosofier mellan respektive affärsområde och dess leverantörer framgår vidare genom 

båda affärsområdenas leverantörsval då nya leverantörer måste signera BCoP och befintliga 

leverantörer måste leva upp till de krav som BCoP ställer. Granskningen av leverantörer är en aspekt 

som enligt Liker & Choi (2004) utgörs av rapporter, någonting som i fallet av leverantörshantering 

avseende konfliktmineraler kan relateras till de utskick som görs i samband med CMRT-mallen. Här 

är det även tydligt att båda affärsområdena går in och hjälper samt stöttar leverantörer i hanteringen 

av konfliktmineraler i den mån det går. Som informant 3A lyfter finns det dock alltid en 

tillitsproblematik när leverantörer har möjlighet att själva fylla i rapporter mellan granskningar. 

Vidare framgår det av det empiriska materialet hur otroligt komplex leverantörskedjan och 

granskningen av den är (informant 1A, informant 2A, informant 3A, informant 1B, informant 2B), 

vilket trycker på vikten av tillit. 

Med ovanstående diskussion om tillit och informationsdelning mellan affärsområdena och dess 

leverantörer argumenterar studieförfattarna för att diskussionen stärker vikten av att arbeta med 

leverantörsrelationer i form av strategiska partnerskap. Tillitsproblematiken kan dels adresseras 

genom att företag som har ett större beroende av varandra agerar mindre riskfyllt (Tse & Tan, 2012), 

vilket motiverar varför investeringar av strategiska partnerskap gynnar etiska inköp. Beroendet och 

relationen till varandra kan även speglas i hur det inom försörjningskedjor generellt finns ett positivt 

samband mellan att inköpsföretagets resursstöd och leverantörernas förmåga att lära sig och ta efter 

förmågor (Steensma & Lyles, 2000). Genom att då arbeta med en större andel strategiska partnerskap 

samt fortsätta arbetet med att applicera hållbarhetsfilosofier och principer gentemot leverantörer 

kommer detta resultera i ett proaktivt arbete med hållbarhet genom leverantörskedjan. 



 79 

5.4 Vilka möjligheter respektive utmaningar finns inför det fortsatta 

hållbarhetsarbetet med leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler? 

5.4.1 Hur fortsatt intern koordination samt arbete med förändringsarbetesstrategier 

gynnar en hållbar leverantörshantering 

Studieförfattarna förstår att den gemensamma grundprocessen genererar ett högre kvalitetsvärde då 

informationen genom en standardiserad grundprocess återhålls i korrekt format, lämplighet och 

tillförlitlighet (Kembro, m.fl., 2017). Studieförfattarna identifierar dock en möjlighet att genom intern 

horisontell och vertikal koordination identifiera de skillnader som finns mellan affärsområdena och 

genom ledarskap och stöttning anpassa resurser efter de skillnader som finns mellan affärsområdena.  

 

Studieförfattarna finner stöd för den interna horisontella koordinationen i Epstein och Rejc Buhovacs 

(2014) hållbarhetsmodell där författarna tar upp fyra olika inputs som tillsammans bidrar till att bilda 

processer för förändringsarbete mot hållbarhet men även i tre utav modellens kärn-principer för att 

formulera strategier för förbättrad hållbarhet (Epstein & Rejc Buhovac, 2014) nämligen ledarskap, 

engagemang samt synergier. Studieförfattarna kommer fokusera på den interna kontexten samt 

humana och finansiella resurser, där den interna kontexten exempelvis relaterar till vision, strategier 

och strukturer medan humana och finansiella resurser hanterar företagsbegränsningar och vikten av 

mottagliga, utbildade individer.  

 

I det empiriska materialet kan det utläsas att affärsområde A har utfört ett väsentligt arbete för att 

reducera dess leverantörsbas vilket affärsområde B uttrycker en önskan om att kunna genomföra mer 

aktivt men att resurserna ej finns idag, det framgår även hur samarbeten gällande 

leverantörsreducering över affärsområdena inte funnits då det funnits en avsaknad för 

leverantörssynergier (informant 1B). Studieförfattarna argumenterar däremot för att gemensamma 

leverantörer inte är en förutsättning för att dela med sig av principerna och tillvägagångssättet i 

leverantörsbasreduceringen som affärsområde A genomgått. Studieförfattarna har vidare identifierat 

vissa liknande förutsättningar inom affärsområdena, exempelvis hur båda affärsområdena arbetar 

med en kategoristyrd inköpsstrategi. Detta anses av studieförfattarna vara en god gemensam bas till 

möjligheten att arbeta kunskapsdelande med leverantörsbasreducering, då en liknande inköpsstrategi 

underlättar förståelse till dagens leverantörsval och framtida utvecklingsmöjligheter. Affärsområde B 

har i sin tur sin utökade process för leverantörshantering avseende konfliktmineraler som 

affärsområde A kan ta del av för att kunna gå djupare i leverantörskedjan eller göra utskick till en 
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större andel leverantörer. Genom intern horisontell koordination finner studieförfattarna att närmare 

samarbeten över affärsområdena där de respektive affärsområdena kan ta lärdomar av varandras 

processer skulle bidra till mer homogena förutsättningar mellan affärsområdena till att arbeta med en 

mer hållbar leverantörshantering avseende konfliktmineraler. 

 

Studieförfattarna relaterar detta till Roberts (2003) tredje drivkraft företagspolicy eller förmågor samt 

Weiners (2009) argument kring att anställda värderar förändring om en förändring förväntas kunna 

bidra till fördelar för företaget och dess anställda. Genom ökad intern horisontell koordination skulle 

ett sådant samarbete över affärsområdena bidra till att stärka de humana och finansiella resurserna 

(Epstein & Rejc Buhovac, 2014), då anställda inom de respektive affärsområdena skulle ta del av 

varandras kunskaper och kompetens vilket skulle resultera i att företagsförmågor ökar. 

 

Studieförfattarna relaterar i sin tur vertikal koordination till interna kontexten i Epstein och Rejc 

Buhovacs (2014) modell i form av tydligare direktiv, kommunikation och samarbeten mellan 

ledningen, SHE-rådet och affärsområdena. Epstein och Rejc Buhovac (2014) nämner att 

vidareutveckling av interna kontexten bidrar till att företag uppnår hållbara resultat. Vidare bör 

fortsatt kommunikation ”top-down” inom organisationen relaterat till hållbarhetsarbetet fortsätta, 

då Epstein och Rejc Buhovac (2014) belyser hur detta har störst tendens att gynna effektiva 

hållbarhetsstrategier med hjälp av ett tydligt engagemang av ledningen. Detta kan i det empiriska fallet 

reflekteras genom informanternas uttalanden om hur arbetet har underlättats genom tydligare 

engagemang och vägledning från ledningen i form av mer detaljerade instruktioner, men även större 

mottaglighet gällande dialog. Denna aspekt går förvisso emot principen av ”top-down” som Epstein 

och Rejc Buhovac (2014) lyfter, men studieförfattarna argumenterar för att tydliga instruktioner och 

ledarskap i initiala faser av införande av hållbarhetsarbete bör ske med tydligt ledarskap ”top-down”. 

Denna aspekt kan även återfinnas inom de framgångsfaktorerna för implementering av etiska inköp 

sett till stöd från organisationen (Roberts, 2003) samt Kotters (1995) punkt kring vikten av 

inflytelserik vägledande allians som kan kommunicera visionen med förändringsarbetet vilket i sin tur 

minskar risken för förvirring.  

 

Förutom interna kontexten kan utökad intern vertikal koordination utveckla de humana och 

finansiella resurserna (Epstein & Rejc Buhovac, 2014) genom att ledningen samt SHE-rådet kan 

anpassa stöttning och resurser efter förutsättningar vilket skulle generera en mer delaktig och 

konsultativ (Dunphy & Stace, 1993) hantering av konfliktmineraler där affärsområdena arbetar med 

mer homogena förutsättningar. En utveckling av konfliktmineralsprocessen i denna form kan vidare 

illustreras i ramverket som är framtaget av Dunphy och Stace (1988; 1993) där studieförfattarna 

uppfattat att en samarbetsvillig och konsultativ ledarskapsstil har gett bäst effekt enligt det empiriska 
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materialet då en kommunikativ strategi har gett bättre förståelse än en direktiv strategi (jämför 

gruppens initiala direktiv med dagens öppna dialog). Vidare identifieras finjustering av 

studieförfattarna som den mest relevanta skalan av förändring gällande utvecklingen av 

samarbetsprocesser mellan inköpsfunktionerna och SHE-råden gällande leverantörshanteringen 

avseende konfliktmineraler, vilket resulterar i att samarbetet kan klassas som en delaktig evolution 

(Dunphy & Stace, 1988; Dunphy & Stace, 1993). 

 

5.4.2 Hur extern koordination över nätverk och i form av strategiska partnerskap samt 

SRM underlättar att bemöta utmaningar i leverantörskedjan  

Den externa koordinationen kan dels illustreras horisontellt genom deltagandet på aktiviteter som 

hålls av branschorganisationer såsom Teknikföretagen. Studieförfattarna identifierar en möjlighet i 

ytterligare extern horisontell koordination över externa nätverk, exempelvis med RMI vilket skulle 

utveckla den bredare externa kontexten ytterligare. Detta relaterar till de beslut som tas relaterat till 

utformningen av hållbarhetsåtgärder inom företag (Epstein & Rejc Buhovac, 2014). Utveckling av 

samarbeten med andra företag inom branschen bidrar till nya idéer och perspektiv för att ytterligare 

förbättra hållbarhetsarbetet avseende konfliktmineraler vilket framkommer i empiriska materialet. 

Genom att vidare arbeta mot att skapa djupare relationer och samarbeten med andra företag inom 

nätverk utvecklas och nyttjas affärskontexten mer effektivt, samarbeten över nätverk är även en 

framgångsfaktor för implementering av initiativ för etiska inköp (Roberts, 2003). Ett närmare 

relationsskapande med intressenter som RMI och övriga företag inom branscher förändrar 

relationerna mellan de respektive affärsområdena och dessa intressenter samt dess inverkan på 

varandras verksamheter, vilket relateras till Friedman och Miles (2002) intressentmodell. 

Studieförfattarna anser dock inte att dessa samarbeten kommer inverka till den grad att intressenterna 

kommer förflyttas till någon annan konfiguration, men relationerna och utbytena mellan parterna 

kommer att förstärkas.  

Studieförfattarna ser dock störst utvecklingspotential i den externa vertikala koordinationen genom 

att transformera fler befintliga leverantörsrelationer till strategiska partnerskap. Genom att omvandla 

fler leverantörsrelationer till partnerskap genom SRM flyttas leverantörer från konfiguration D till 

konfiguration A i Friedman och Miles (2002) modell då intressena mellan parterna genom SRM 

kommer bli mer kompatibla. Studieförfattarna argumenterar för att närmare leverantörsrelationer 

kan bidra till möjligheter att arbeta mer samarbetsbaserat och konsultativt med hållbarhetsrelaterat 

förändringsarbete inom försörjningskedjan. Som Liker och Choi (2004) adresserar i det sjätte steget 

av att bygga djupa leverantörsrelationer bör god praxis utbytas, någonting som studieförfattarna anser 

indikerar på att djupa leverantörsrelationer tillåter större samarbetsmöjligheter och konsultativa 

tillvägagångssätt vid förändringsarbeten. Studieförfattarna menar att detta skulle skapa en högre 
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integration gentemot leverantör sett till den externa försörjningskedjan (Chen & Paulraj, 2004), 

samtidigt som högre transparens skulle uppstå då intressenten leverantör aktivt inkluderas genom 

feedback i syfte att förbättra hållbarhetsprocessen inom försörjningskedjan (Busse, m.fl., 2017; Carter, 

2008). Studieförfattarna antyder att närmre relationer, kunskapsdelning och konsultativa 

samarbetsapproacher till förändringsarbete (Dunphy & Stace, 1988; Dunphy & Stace, 1993) relaterat 

till hållbarhetsarbete ökar transparensen genom den externa vertikala koordinationen över 

försörjningskedjan (Carter, 2008). Det bör vidare bidra till ökad spårbarhet inom försörjningskedjan, 

då Marconi m.fl. (2017) adresserar hur samarbeten mellan aktörer inom produktionsnätverken som 

deltar i kunskapsdelning optimerar spårbarhet och hållbarhetsarbetet. 

Det som studieförfattarna dock ser en problematik i är att SRM kräver resurser, vilket även lyfts av 

informant 2A i det empiriska materialet. Det gör att det i praktiken skulle vara svårt att transformera 

alltför många leverantörer till strategiska partners, det kräver mycket av organisationer att 

upprätthålla alltför många relationer i konfiguration A (Friedman & Miles, 2002). Arbetet med SRM 

bör dock fortsättas enligt studieförfattarna med stöd i hur Lyles m.fl. (2008) lyfter att tillit ofta bygger 

på delade värderingar och hur tilliten blir ytterligare viktigare då transparensen och spårbarheten är 

begränsad i en försörjningskedja (Roth, m.fl., 2008). Studieförfattarna instämmer med Roth m.fl. 

(2008) angående att investeringar inom just långvariga affärsrelationer kan vara en lösning på 

problemen med spårbarhet och transparens. Som tidigare nämnt av studieförfattarna gynnar denna 

tillit som uppnås genom närmare leverantörsrelationer hanteringen av konfliktmineraler i 

leverantörskedjan och kan även leda till att arbetet med konfliktmineraler skapar mervärde för 

affärsområdena. 

”/…/ vi lär ju inte känna leverantörerna mer genom att skicka ut dem här templates och ta emot 

svaren, vi får inte mer information av våran leverantörskedja” - Informant 1B 

Som angett i det empiriska materialet uttrycker båda affärsområdena en begränsad översyn och 

kontroll gentemot vidare underleverantörer på grund av leverantörskedjans komplexitet. Direkt 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler sker i dagsläget mot affärsområdenas 

förstahandsleverantörer, trots att fullständig konfliktmineralsspårning enligt teori bör spåras genom 

samtliga steg inom produktionen (Epstein och Yuthas, 2011). Då granskning av endast 

förstahandsleverantörer argumenteras medföra risker såsom minskad kontroll rörande hållbarhet 

(Choi & Linton, 2011) kan inkluderandet av fler intressenter bidra till ökad transparens (Busse, m.fl., 

2017; Carter, 2008), vilket studieförfattarna i detta fall avser att relatera till underleverantörer. 
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Affärsområdenas uttalanden om komplexiteten med djupare granskning av leverantörskedjan kan 

dock återspeglas i litteraturen (Kim & Davis, 2016; New, 2010; Wilhelm, m.fl., 2016), där det även 

finns argument för att synligheten inom försörjningskedjan alltid kommer vara begränsad (Carter, 

m.fl., 2015) samt att synlighet inom försörjningskedjan kan vara nästintill omöjligt att hantera när det 

finns en generellt låg spårbarhet av materialens ursprung (Lyles, m.fl., 2008). Studieförfattarna anser 

att detta återspeglar svårigheter som respektive affärsområde uttrycker i det empiriska materialet, och 

identifierar utvecklingspotential i att via strategiska partnerskap vidareutveckla den tillit som är 

kritisk vid begränsad spårbarhet och transparens inom leverantörskedjan (Lyles, m.fl., 2008; Roth, 

m.fl., 2008). 
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6. Slutsats, kunskapsbidrag samt förslag till fortsatt 

forskning 
Syftet med studien, att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet 

genom leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive 

utmaningar som kan uppstå under detta förändringsarbete, kommer besvaras i avsnitt 6.1 där 

studiens slutsatser presenteras. Vidare kommer studiens teoretiska kunskapsbidrag presenteras i 

avsnitt 6.2, följt av förslag till fortsatt forskning i avsnitt 6.3.  

 

6.1 Slutsats 

 

 

Figur 8: Vidareutvecklad analysmodell som illustrerar studiens slutsatser 
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Ovan presenteras studieförfattarnas vidareutveckling av den analysmodell som introducerades i 

början av avsnitt 5 Analys, figur 8 ämnar dock att illustrera och sammanfatta studiens slutsatser. 

Studieförfattarna finner efter analys av det empiriska materialet, med stöd i litteraturen, att strategiskt 

arbete mot hållbarhet genom leverantörshantering avseende konfliktmineraler kan delas upp i tre 

övergripande områden; identifiering av prioriterade intressenter, utveckling av 

förändringsarbetesstrategier samt strategiska partnerskapens bidrag till synlighet inom 

leverantörskedjan. Studieförfattarna finner vidare att dessa tre aspekter tillsammans bidrar till 

identifieringen och arbetet med möjligheter respektive utmaningar inför fortsatt hållbarhetsarbete 

med leverantörshantering avseende konfliktmineraler, vilket kan sammanfattas genom fortsatt 

utveckling av intern dialog samt värdet av att arbeta med SRM vilket även representerar studiens 

praktiska implikationer. Studieförfattarna finner att dessa aspekter tillsammans utgör ett strategiskt 

arbete mot hållbar leverantörshantering. 

Båda affärsområdena i studien lyfter kundkrav, Atlas Copcos vision om att ligga i framkant avseende 

hållbarhet, tillsammans med ökad medvetenhet i samhället som de främsta drivkrafterna till 

hållbarhetsarbetet som sker avseende leverantörshantering inom Atlas Copco. Studieförfattarna 

finner efter analys av det insamlade empiriska materialet med stöd i litteraturen att även högsta 

ledningen har en stor inverkan på det arbete som skett inom affärsområdena samt för det fortsatta 

arbetet. Företag kommer aktivt arbeta för att förbättra processer inom försörjningskedjan då 

intressenter ställer krav och det är på så vis intressenter som för förändringsarbete och 

hållbarhetsinitiativ framåt. Studieförfattarna konstaterar därmed att den främsta drivkraften för 

implementering av hållbar leverantörshantering avseende konfliktmineraler för de respektive 

affärsområdena har varit externa påtryckningar från intressenter. Genom att identifiera de mest 

relevanta intressenterna hanteras även den utmaning som framfördes tidigare kring hur många nära 

relationer det är möjligt att upprätthålla. Identifiering av relationerna mellan organisationen och de 

prioriterade intressenterna samt hur de relationerna utvecklas över tid, specifikt under 

förändringsarbetets gång, kan bidra till en lättare och smidigare process för att hantera 

konfliktmineraler i försörjningskedjan. 

 

Studieförfattarna konstaterar efter analys av det empiriska materialet med stöd i teoretiska 

referensramen hur tydliga direktiv krävs i den initiala fasen av ett förändringsarbete. Informanter från 

båda affärsområdena uttrycker förvirring och brist på förståelse i samband med den första 

informationen om Dodd-Frank från ledningen vilket resulterade i att resurser lades ned på ett 

ineffektivt vis för att tolka hur det initiala arbetet skulle utföras. Vidare konstaterar studieförfattarna 

att en öppen dialog, kunskapsdelning och konsultativa samarbetsapproacher till förändringsarbete 

ökar förståelsen för leverantörshantering inom hållbarhetsarbete. Att skapa intern och extern 
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koordination kan därmed identifieras som en framgångsfaktor allteftersom förändringsarbetet med 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler fortskred inom affärsområdena. Genom att arbeta 

med intern koordination mellan anställda, ledningen samt över affärsområdena via ökad dialog och 

fortsatt arbete med utbildningar, workshops och dylikt underlättar detta upptäckten av 

förutsättningsskillnader. Detta resulterar vidare i möjligheter till att utföra åtgärder för att skapa mer 

homogena förutsättningar mellan affärsområdena till att arbeta efter en gemensam process för 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler. Ökad extern koordination gentemot leverantörer 

och skapandet av djupare leverantörsrelationer identifieras som möjligheter för att utbyta god praxis, 

samarbetsmöjligheter och konsultativa tillvägagångssätt vid förändringsarbeten relaterade till 

implementeringen av hållbarhetsprocesser.  

 

Det empiriska materialet tyder på att införandet av leverantörshanteringen avseende 

konfliktmineraler har varit en gemensam lärprocess både för Atlas Copco och dess leverantörer, 

samtidigt som stöttning och vägledningen gentemot leverantörerna har utgjort en gemensam 

förbättringsplattform gällande konfliktmineraler. Genom ett konsulterande och inkluderande 

arbetssätt med förändringsarbeten i leverantörskedjan uppstår en högre synlighet vilket underlättar 

förmågan att arbeta med hållbar leverantörshantering avseende konfliktmineraler. Studieförfattarna 

instämmer med tidigare forskning angående att samarbeten mellan aktörer inom 

produktionsnätverken som deltar i kunskapsdelning optimerar spårbarhet och hållbarhetsarbetet, den 

utmaning som däremot identifierats är begränsningen av hur stor del av leverantörskedjan det är 

rimligt att upprätta strategiska partnerskap med. Studieförfattarna argumenterar dock fortfarande för 

att en högre andel strategiska partnerskap bör inrättas som långsiktig strategi, då skapandet av fler 

strategiska partnerskap med leverantörer främjar tillit, hängivenhet och informationsdelningen i 

leverantörsbasen. Detta ökar även tilliten till de processer och förändringsarbetesstrategier som 

införts för leverantörshanteringen avseende konfliktmineraler. Analys av det empiriska materialet 

tyder även på en utmaning med asymmetriskt maktberoende mellan de respektive affärsområdena 

och dess leverantörer. Studieförfattarna menar att detta bör kunna motverkas genom arbete med SRM 

och fortsatt utveckling av strategiska partnerskap, då det ökade informationsutbytet och samarbetet 

skapar ökad förståelse för parternas verksamheter vilket bidrar till att likställa maktbalansen och 

skapa ett tvåsidigt beroende och gynnar fortsatt hållbarhetsarbete. 

 

Studieförfattarna vill slutligen belysa att fallet har styrkt hur leverantörsbasens storlek påverkar 

leverantörshanteringens komplexitet, speciellt avseende hållbarhetsarbete och möjligheten att skapa 

större synlighet inom leverantörskedjan. Studieförfattarna har i samband med detta funnit att 

utmaningar och möjligheter relaterat till leverantörshanteringen avseende hållbarhetsåtgärder kan 

adresseras genom utvecklingspotential inom intern och extern koordination. Genom att främja med 
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den interna vertikal koordinationen identifieras möjligheten av att tydligare kommunikationsflöden 

och direktiv leder till större förståelse för hur arbetet av leverantörshantering avseende 

konfliktmineraler bör ske. Detta möjliggör vidare en effektivare uppstartsfas vid implementering av 

en ny hållbarhetsprocess. Den interna horisontella koordinationen har i studiens fall visat hur 

workshops och liknande mellan affärsområdena har ökat kunskapen och förståelsen kring 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler. En möjlighet som identifierats här är möjligheten 

att dra kunskapsdelningen ett steg längre genom att affärsområde A delar tillvägagångssätt och 

genererade lärdomar av förändringsarbetet som skett gällande reduceringen av leverantörsbasen till 

affärsområde B för att skapa mer homogena förutsättningar till att arbeta med leverantörshanteringen 

avseende konfliktmineraler. 

 

Momentet av kunskapsdelning återfinns även i den externa koordinationen, både horisontellt 

gentemot företag inom branschen och vertikalt sett till stöttningen som erbjuds av Atlas Copco 

gentemot förstahandsleverantörer. Här identifieras även de främsta utmaningarna som uttrycks i 

fallet av informanter från båda affärsområdena som att skapa synlighet inom leverantörskedjan. 

Studieförfattarna menar att denna utmaning kan bemötas genom möjligheten av att via strategiska 

partnerskap vidareutveckla den tillit som är kritisk vid begränsad spårbarhet och transparens inom 

leverantörskedjan. Genom att arbeta mer koncentrerat sett till informationsdelning, kunskapsdelning 

och gemensamma förbättringsaktiviteter med en mindre leverantörsbas finner studieförfattarna att 

detta genererar bättre förutsättningar till att arbeta mot hållbarhet genom leverantörshantering. 
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6.2 Studiens kunskapsbidrag 

I linje med tidigare forskning (Busse, m.fl., 2017; New, 2010; Roberts, 2003) kan intressentkrav 

härledas till en av de främsta anledningarna till implementering av hållbarhetsåtgärder inom 

leverantörskedjan, vilket motiverar vikten av att identifiera av intressentinflytanden. I detta fall tyder 

det empiriska materialet på att vissa intressenter har haft ett större inflytande på de respektive 

affärsområdenas arbete med hållbarhet genom leverantörskedjan än vad som framkommer genom 

Friedman och Miles (2002) positionering av intressentinflytanden. Studien finner att skapandet av 

fler strategiska partnerskap med leverantörer, likt det partnerskap som lyfts av Liker och Choi (2004), 

främjar nivåerna av tillit, hängivenhet och informationsdelningen i leverantörsbasen- moment som 

tidigare identifierats som kritiska för att skapa synlighet inom försörjningskedjan (Lyles, m.fl., 2008; 

Marconi, m.fl., 2017; Roth, m.fl., 2008). 

 

Den kritik som adresseras inom avsnittet om utvecklingen av strategiska partnerskap är dock 

rimligheten i att utveckla en majoritet av denna relationsform inom leverantörsbasen. Detta då det 

framgår genom det empiriska materialet att SRM är otroligt resurskrävande. Studieförfattarna finner 

dock utvecklingspotential i möjligheter till fortsatt arbete med leverantörsbasreducering, då det enligt 

studiens fynd bidragit till en bättre överskådlighet, vilket återfinns inom litteraturen för 

leverantörshantering (Liker & Choi, 2004; Spekman, 1988).  

 

Studieförfattarna finner en viss begränsning med praxismodellers användning vid arbete med 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, då studieförfattarna funnit att olika faser under 

förändringsarbetet kräver olika tillvägagångssätt och därmed behöver förändringsarbetet vara 

situationsanpassat. Studiens fynd visar att åtgärder som implementeras i samband med 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler gynnas av tydliga direktiv och god kommunikation i 

den initiala fasen av förändringsarbetet i linje med praxismodeller som återfinns inom teorier för 

förändringsarbete (Epstein & Rejc Buhovac, 2014; Kotter, 1995). Behovet av att bygga djupare 

leverantörsrelationer i syfte att få ut ett mervärde inom kontexten för leverantörshantering uppnås 

genom mer konsultativa tillvägagångssätt vid förändringsarbeten vilket återfinns inom Dunphy och 

Staces situationsbaserade modell (1988; 1993). 

 

Kunskapsbidraget kan sammanfattas genom vikten av identifiering och arbete med intressenters 

inverkan på organisationers förändringsarbete vid implementering av hållbarhetsinitiativ. Detta 

illustreras genom möjligheterna och utmaningarna som uppstår vid intern och extern koordination, 

där tydliga direktiv följt av konsultativa samarbeten samt byggandet av långsiktiga relationer främjar 

arbete med hållbar leverantörshantering.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har fallet utgjorts av två affärsområden inom Atlas Copco som verkar inom svensk 

verkstadsindustri. Förslag till fortsatt forskning kan därmed vara att undersöka hur de processer för 

hållbar leverantörshantering som implementerats inom Atlas Copco tillsammans med denna studies 

praktiska implikationer kan appliceras inom en annan bransch eller kontext.  

 

Studieförfattarna finner även ett intresse i att utföra en större studie där de praktiska implikationerna 

från denna studie tas med i ett hållbarhetsinitiativ men där studien undersöker båda parter av 

leverantörshanteringen, alltså organisationen och en leverantör. Detta för att även kunna undersöka 

hur ett hållbarhetsinitiativ uppfattas av en leverantör, samt hur skapandet av strategiska partnerskap 

ser ut från leverantörens perspektiv.  

 

Ett slutligt förslag till fortsatt forskning finner studieförfattarna i att undersöka ett företag som inte 

har implementerat några processer för leverantörshantering avseende konfliktmineraler. 

Studieförfattarna finner där en potential i att utföra en longitudinell studie som undersöker en hel 

process från identifiering av drivkrafter, initiering av förändringsarbetet, implementering av 

strategiska åtgärder och slutligen uppföljning för att se huruvida förändringsarbetet resulterat i 

hållbar leverantörshantering.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide - informant 1A samt 

informant 1B 
 

Vår bakgrund 

• Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet 

• Inriktning Ekonomisk styrning och Supply Chain Management and Industrial Marketing 

• Magisteruppsats 

 

Syfte 

Syftet är att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som 

kan uppstå under detta förändringsarbete. 

 

Forskningsetiska frågor 

Får vi spela in? 

Vill du vara anonym? 

Du får närsomhelst avbryta intervjun om du skulle vilja. 

 

Inledande frågor 

1. Beskriv kortfattat affärsområdet. 

2. Berätta om din roll inom Atlas Copco. 

a. Hur länge har du arbetat för Atlas Copco? 

b. Vad har du för ansvarsområden? 

3. I vilken omgivning verkar ert affärsområde? 

4. Hur ser dagens leverantörsportfölj ut? 

 

Hantering av konfliktmineraler inom affärsområdet 

5. När kom ni på Atlas Copco, inom ert affärsområde, först i kontakt med konfliktmineraler? 

6. I ert publicerade dokument om konfliktmineraler på er hemsida står det att Atlas Copco Group 

har tagit proaktiva steg för att aktivt jobba med leverantörer gällande ämnet samt satt upp 

nödvändiga processer för att fortsätta bygga en ansvarsfull supply chain. 

a. Vilka konkreta åtgärder har tagits? 
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7. Det anges vidare i dokumentet hur en process bestående av insamling av data och utförande 

av due dilligance används för att identifiera konfliktmineraler i er supply chain. Vidare anger 

Atlas Copco Group hur processen inkluderar flera olika delar av organisationen (inköp, R&D 

med funktioner from alla affärsområden). Kan du utveckla hur denna process ser ut, konkret, 

och hur den relaterar till er hanterng av konfliktmineraler i er supply chain idag? 

8. Vad var drivkrafterna till det arbete som görs med konfliktmineraler idag? 

 

Leverantörsrelationer: 

9. Vad är det som styr era leverantörsval? 

10. Hur har era leverantörer reagerat på de nya processerna/förändringarna? 

a. Har leverantörer försvunnit på grund av Dodd-Frank, i sådana fall hur många? 

b. Till vilken mån hjälper ni era leverantörer med förbättringar framför att hitta nya 

leverantörer? 

11. Vilken typ av uppföljning görs på att dessa ovannämnda processer följs? 

a. Hur ofta görs sagd uppföljning? 

12. I ”Atlas Copco’s Business Partners criteria” finns era 10 kriterier som används för att se till att 

era samarbetspartners följer samma värderingar som era på Atlas Copco eller i alla fall stödjer 

en implementering utav dessa. Som vi förstår det är det obligatoriskt att samarbetspartners 

följer de första tre rödflaggade punkterna. Vidare förstår vi det som att konfliktmineraler ligger 

under punkt 4, hur ser ert arbete ut där? 

a. Kommer EU-reglering 2017/821 ha en inverkan gällande valet/prioriteringen av 

rödflaggade problem, hur i sådana fall?  

b. Finns det partnerskap där punkt 4 inte uppnås eller arbetas på alls? 

13. Följer ni upp era underleverantörers “clarification documents/action plans” i alternativ 2, och 

i sådana fall hur?  

14. Om det är en potentiell partner som är positivt inställd att jobba på punkterna som ej är 

rödflaggade, går ni som företag då in och hjälper till?  

a. Om ja, hur ser det arbetet ut?  

b. Vilken typ av hjälp erbjuder ni? 

15. I ovannämnda dokument nämns “Business partners who are proactive in implementing or 

those who already have met these criteria will be considered for preferred partnerships” vad 

är det för föredragna/prioriterade partnerskap? Vad innefattar det? 

16. Om en utav samarbetspartnerna till affärsområdet inte kan leva upp till de krav som ställs från 

er sida, finns det då gott om andra leverantörer att ersätta denna partner med (alltså finns det 

ett leverantörsöverskott) eller är ni beroende utav en stor andel utav era leverantörer? Kan ni 

ställa höga krav på era underleverantörer? 
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17. Vilken förhandlingskraft har en leverantör? 

18. Hur ser relationsskapandet med era leverantörer ut?  

 

Förändringsarbete/förberedande arbete:  

19. Förklara hur ert förändringsarbete såg ut efter införandet av Dodd-Frank.  

20. Hur förbereder ni er på införandet av EU-reglering 2017/821? 

a. Vilket förändringsarbete kommer ske, om något? 

21. Hur mycket arbete skulle du uppskatta att ni har kvar att göra innan EU reglering 2017/821 

träder i kraft 2021?  

22. Vilka är de största utmaningarna ni identifierar med det kommande (om det finns något) 

förberedande arbetet med konfliktmineraler i supply chain i och med EU reglering 2017/821? 

a. Vilka är de största riskerna? 

b. Vilka är de största hindren? 

c. Vilka är de största möjligheterna? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide informant 2A  
 

Vår bakgrund 

• Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet 

• Inriktning Ekonomisk styrning och Supply Chain Management and Industrial Marketing 

• Magisteruppsats 

 

Syfte 

Syftet är att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som 

kan uppstå under detta förändringsarbete. 

 

Forskningsetiska frågor 

Får vi spela in? 

Vill du vara anonym? 

Du får närsomhelst avbryta intervjun om du skulle vilja. 

 

Inledande frågor 

1. Introduktion av din position inom Atlas Copco: berätta gärna om din nuvarande position, hur 

länge du har jobbat inom Atlas Copco och vad som ligger inom ditt ansvarsområde. 

2. Kan du berätta mer om ansvarsområdena för sourcing council?  

a. Vilka är ansvarsområdena för SHE-council?  

b. Hur ser kommunikationen ut mellan råden och affärsområdena, vem ansvarar för vad?  

 

Omstruktureringen av inköpsfunktionen 

3. När initierades omstruktureringen? 

a. Vad var anledningen? 

b. Hur såg den processen ut?  

c. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med kategoribaserat inköp, relaterat till 

konfliktmineraler? 

d. Vad ser du som nästa steg? 

 

Processer för konfliktmineraler 

4. Vi har förstått det som att er division berörs mest av konfliktmineraler inom affärsområdet, 

stämmer detta?  
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a. I sådana fall, hur har arbetet med konfliktmineraler sett ut över tid? 

5. Kan du berätta övergripande om hur processen ser ut? 

a. Görs någon uppföljning? Hur ser den ut? 

6. Har kategoristyringen på något sätt inverkat sättet ni har möjlighet att arbeta med hållbarhet 

inom supply chain?  

 

Leverantörsrelationer 

7. Hur ser relationsskapandet med era leverantörer ut, och vad är det som styr era 

leverantörsval?  

8. Hur upprätthåller ni befintliga, och hur skapas nya? Har kategoristyrningen inverkat detta på 

något sätt?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide informant 3A 
 

Vår bakgrund 

• Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet 

• Inriktning Ekonomisk styrning och Supply Chain Management and Industrial Marketing 

• Magisteruppsats 

 

Syfte 

Syftet är att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som 

kan uppstå under detta förändringsarbete. 

 

Forskningsetiska frågor 

Får vi spela in? 

Vill du vara anonym? 

Du får närsomhelst avbryta intervjun om du skulle vilja. 

 

Inledande frågor 

1. Berätta om din nuvarande position 

2. Vad ligger inom ditt ansvarsområde? 

 

Leverantörsrelationer 

3. Hur ser arbetet med SRM ut?  

4. Kan du berätta mer om arbetet med nedskärning av leverantörsbasen? 

a. Hur många signifikanta leverantörer har ni?  

 

Förändringsarbetet med processer för konfliktmineraler 

5. När initierades arbetet med konfliktmineraler?  

a. Hur initierades arbetet? 

b. Vad kan identifieras som drivkrafter?  

c. Vad ser du som framgångsfaktorer gällande implementeringen av processen för 

konfliktmineralsgranskning?  

d. Hur ser processen för konfliktmineralshantering ut? 

e. Vilka riktlinjer finns från gruppen? 
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f. Har ni inom affärsområdet gjort anpassningar/vidareutvecklingar av gruppens 

riktlinjer, och i så fall vilka? 

 

Processen för konfliktmineralshantering från gruppen (från informant 1B)– validering för 

affärsområde A 

• Identifiering av relevanta komponenter 

• Identifiera relevanta leverantörer  

• Skicka ut brev till leverantörer med CMRT  

• Får tillbaka svar från leverantörer som sedan ska analyseras, valideras och sammanställas  

• All data konsolideras  

• Svar mot kund 

 

Leverantörshantering 

6. Hur sker audits? 

a. Vilka leverantörer auditeras och hur ofta? 

b. Finns det riktlinjer för hur en leverantör ska auditeras? 

  



 103 

Bilaga 4 – Intervjuguide kompletterande intervju 

med informant 1B 
 

Vår bakgrund 

• Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet 

• Inriktning Ekonomisk styrning och Supply Chain Management and Industrial Marketing 

• Magisteruppsats 

 

Syfte 

Syftet är att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som 

kan uppstå under detta förändringsarbete. 

 

Forskningsetiska frågor 

Får vi spela in? 

Vill du vara anonym? 

Du får närsomhelst avbryta intervjun om du skulle vilja. 

 

Processen för konfliktmineralshantering från gruppen – validering 

• Identifiering av relevanta komponenter 

• Identifiera relevanta leverantörer  

• Skicka ut brev till leverantörer med CMRT  

• Får tillbaka svar från leverantörer som sedan ska analyseras, valideras och sammanställas  

• All data konsolideras  

• Svar mot kund 

 

 

Kompletterande frågor 

1. Hur många direktmaterialsleverantörer har ni inom affärsområdet, har det förändrats över 

tid? 

a. Hur ser den geografiska spridningen ut? Har ni fler leverantörer i någon region eller 

är det en jämn spridning? 

b. Vad har ni för överskådlighet över era leverantörer?  

c. Är det möjligt för er att minska antalet leverantörer? 
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2. Finns det bakomliggande anledningar till den existerande leverantörsbasen?  

a. Hur har den förändrats? 

3. Hur är er inköpsfunktion strukturerad? Vad faller under ert ansvarsområde? 

a. Vad har ni för inköpsstrategier? 

b. Kan du berätta mer om sourcing council och SHE-council? 

4. Vad har ni för informationsutbyte med era leverantörer, och hur sker det? 

a. Integrerade system? 

b. Leverantörsportalen? 

5. Hur involverade är ni med era leverantörer och på vilket sätt? 

a. Hur ofta har ni kontakt för uppföljning?  

b. Vilka medverkar vid dessa möten? 

c. Vad definierar ett strategiskt partnerskap för er? 

d. Supplier Relationship Management? 

6. När vi pratade om uppföljning och granskning under förra intervjun nämnde du att 

uppföljning av business code of practice sker var 5e år och att ni i samband med den 

uppföljningen även skickar med en självutvärdering.  

a. Kan du berätta lite mer om självutvärderingen?  

7. Angående Dodd-Frank nämnde du i förra intervjun att arbetet inleddes med att en person på 

gruppnivå som definierade ramverket, och att ni sedan hade en projektgrupp som tolkade det 

ramverket.  

a. Skulle du kunna utveckla den processen mer? 

b. Hur er process har utvecklats sen ni påbörjade arbetet? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide informant 2B 
 

Vår bakgrund 

• Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet 

• Inriktning Ekonomisk styrning och Supply Chain Management and Industrial Marketing 

• Magisteruppsats 

 

Syfte 

Syftet är att skapa ökad förståelse för hur företag strategiskt arbetar mot hållbarhet genom 

leverantörshantering avseende konfliktmineraler, samt vilka möjligheter respektive utmaningar som 

kan uppstå under detta förändringsarbete. 

 

Forskningsetiska frågor 

Får vi spela in? 

Vill du vara anonym? 

Du får närsomhelst avbryta intervjun om du skulle vilja. 

 

Inledande frågor 

1.  Berätta gärna om din nuvarande position  

2. Vad ligger inom ditt ansvarsområde? 

 

Inköpsfunktionen 

3. Kan du berätta mer om era inköpsstrategier? 

4. Har ni arbetat med olika sätt att bedriva inköp över tid? 

5. Vad är fördelarna med kategoristyrt inköp relaterat till hållbara inköp? 

6. Kan du berätta mer om sourcing council och SHE-council? 

 

Leverantörsbasen 

7. Hur ser er leverantörsbas ut?  

8. Finns det bakomliggande anledningar till den existerande leverantörsbasen?  

9. Hur har leverantörsbasen förändrats? 

10. Hur många direktmaterialsleverantörer har ni, har det förändrats över tid?  

11. Har ni fler leverantörer i någon region eller är det en jämn spridning? 

12. Vad har ni för överskådlighet över er supply chain? 
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13. Vi har förstått att ni arbetar aktivt med nedskärning av leverantörsbasen. Kan du berätta mer? 

 

Leverantörsrelationer 

14. Hur ser relationen med era leverantörer ut? 

15. Vad är det som styr era leverantörsval? 

16. Hur jobbar ni för att stärka relationen ni har med era leverantörer? 

17. Vad har ni för informationsutbyte med era leverantörer, och hur sker det? 

18. Hur involverade är ni med era leverantörer och på vilket sätt?  

19. Hur ofta har ni kontakt med era signifikanta leverantörer?  

20. Vilka medverkar vid leverantörsmöten? 

21. Kan du utveckla ert arbete med Supplier Relationship Management? 

 

Konfliktmineralshantering 

22. När kom ni på Atlas Copco, inom affärsområdet, först i kontakt med konfliktmineraler? 

a. Ser du någon förbättringspotential till det arbete som sker idag? 

23. Vilken typ av uppföljning görs på att dessa ovannämnda processer följs? 

a. Hur ofta görs sagd uppföljning? 

24. Vad är de bakomliggande anledningarna till det arbete som görs med konfliktmineraler idag? 
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