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Abstract 
Corporations today frequently show environmental considerations in their activities. This 
thesis describes a study of corporations in their role as suppliers and also their customers 
consisting of other corporations, public administration and non-governmental organisations. 
The interest of the study lies in how environmental issues surface in the procurement situation 
between a corporation and other organisations, both from the view of how corporations show 
their environmental considerations but also by the kind of environmental demands customers 
pose. The focus of the study is the furniture industry. Three corporations selling office 
equipment were chosen to represent the suppliers. 
 
The aim of the thesis is to examine potential differences between the environmental demands 
of the customers and the environmental considerations stemming from the corporations. The 
research questions are: which environmental considerations are offered? Which kinds of 
environmental demands are posed? Is there a difference between what’s offered and what’s 
demanded? Is there a difference between customer groups? 
 
The study was performed through an electronic questionnaire survey for both customers and 
suppliers. A questionnaire was chosen as it allowed a bigger sample of respondents than other 
methods. 
 
The result shows that among both the customers and the suppliers, those that have 
environmental management dominate the sample and the same ones tend to show or demand 
environmental considerations. The general demands that customers posed aligned with the 
considerations the suppliers offered, but there were issues about which the customers were 
concerned that the suppliers didn’t address. There were also differences between the various 
customer groups, not only concerning what kind of environmental demands they had but also 
to what extent environmental demands were posed at all. 
 
Future research would be useful to further develop the knowledge of the factors within the 
suppliers’ organisations that create differences between customers and suppliers. A qualitative 
approach that investigates the reasons behind the environmental demands and considerations 
is recommended. 
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Sammanfattning 
Eftersom dagens kunder blir allt mer miljömedvetna har det blivit vanligare att företag visar 
miljöhänsyn inom någon del av sin verksamhet. Denna studie undersöker företag i deras roll 
som leverantörer och även deras kunder i form av andra företag, offentlig förvaltning och 
organisationer. Studien beskriver hur miljöhänsyn påverkar inköpssituationen mellan ett 
företag och en annan verksamhet, samt vilka miljökrav som kunderna ställer. Fokus för 
studien är möbelindustrin. Tre företag som säljer kontorsinredning har valts ut att representera 
leverantörerna.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella skillnader mellan de miljökrav som 
kunderna ställer och de miljöhänsyn som ett företag erbjuder. Frågeställningar som tas upp i 
uppsatsen är: Vilka miljöhänsyn erbjuder företagen? Vilka krav ställer kunderna? Finns det en 
skillnad mellan det som erbjuds och det som eftersöks? Finns det en skillnad mellan olika 
kundgrupper?  
 
Studien utfördes genom en elektronisk enkätundersökning hos både kunder och leverantörer. 
En enkät valdes eftersom den tillät ett större urval svaranden än vad andra metoder skulle ha 
gjort. 
 
Resultatet visar att flertalet kunder har krav på miljöhänsyn samt att alla leverantörer har ett 
miljöarbete och erbjuder någon form av miljöhänsyn. De generella krav som kunderna ställde 
överensstämde med dem som erbjöds av leverantörerna. Det fanns dock miljöhänsyn som 
kunderna ville ha men som inte erbjöds och även företag som erbjöd miljöhänsyn som inte 
krävdes. Det fanns även en skillnad mellan kundgrupperna både avseende vilka miljökrav 
som ställdes och i vilken omfattning de ställdes. 
 
För att gå djupare in på de faktorer inom leverantörernas organisationer som orsakar 
skillnaden mellan kunder och leverantörer behövs vidare forskning. Det behövs även 
kvalitativa studier som fokuserar på skälen till att miljökrav ställs respektive inte ställs samt 
vad som står bakom utbudet av miljöhänsyn. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
I dagens samhälle är det svårt att undvika att bli påmind om miljöproblemen och deras 
inverkan på våra liv. Därmed ter det sig kanske ganska naturligt att många försöker handla på 
ett sätt som minskar deras miljöpåverkan. Det kan vara svårt, och verka hopplöst, att ta sig 
igenom djungeln av miljöfrågor och välja rätt vägar för att lösa olika problem. Som 
privatperson kanske man anser att det inte finns så mycket att göra personligen och att företag 
och industrier bör göra mer (Solér 1997). Företag kan ses ha större möjlighet att förbättra 
miljösituationen genom att de kan både erbjuda bättre varor och ändra sin produktion, och för 
att deras miljöbelastning är större än den påverkan som sker från varje individ. Att undersöka 
företags möjligheter att påverka och hur dessa möjligheter används är därmed intressant både 
från en privatpersons synvinkel men även från företagets.  
 
Ett företag har två vägar att ta för att minska sin miljöbelastning; att erbjuda sina kunder 
bättre, ur miljösynpunkt, varor och tjänster och/eller att kräva sådana från sina leverantörer 
(Grahn 2007). Detta visar att ett företag upptar två roller i denna situation, dels som leverantör 
och dels som kund. För att undersöka detta förhållande är den rättframmaste vägen att 
undersöka en bransch där försäljningen sker uteslutande till kunder som inte är 
privatpersoner. En sådan bransch är tillverkning och försäljning av kontorsinredning. 
 
Företag visar miljöhänsyn, alltså minskar sin miljöbelastning, av olika skäl. Det kan 
debatteras ifall miljöhänsyn är något som bör visas av rent moraliska skäl, men faktum är att 
ett företag genom detta kan vinna nya kunder, binda befintliga kunder och skydda sitt 
varumärke utöver att minska sina kostnader (Almgren, Brorson och Enell 2008). Men det 
finns en mängd sätt att arbeta med miljö och det är inte lätt att reda ut vad som är viktigast 
eller bäst. Inom näringslivet ser möjligheterna att visa miljöhänsyn olika ut beroende på 
vilken sorts verksamhet som bedrivs (Almgren et al 2008). För att förbättra sina 
kundkontakter kan det klokaste vara att ta reda på vad kunderna vill ha, inte bara i produktväg 
utan även när det kommer till visad miljöhänsyn.  
 
Kundernas krav är en faktor som behöver räknas in när miljöhänsyn ska utformas (Almgren et 
al 2008). Kunder tillhör företagens primära intressenter men deras inflytande över 
miljöarbetet har debatterats. Vissa forskare hävdar att kunder har inflytande på företags 
miljömässiga beteende (Madsen & Ulhøi 2001; Arora & Cason 1996; Vandermerwe & Oliff 
1990; Henriques & Sadorsky 1999; Kovács 2008; Antonsson 2007) medan andra studier visar 
att kunder endast står för en liten del av inflytandet då övriga intressenter som exempelvis 
lagstiftande instanser, en intern kämpe eller aktivistgrupper påverkar mer (Fineman & Clarke 
1996; Eiadat, Kelly, Roche & Eyadat 2008; Buysse & Verbeke 2003).  
 
Kunderna inom branschen för kontorsinredning är uppdelad i två grupper, dels den offentliga 
och dels den privata upphandlingen. Den offentliga förvaltningen har ett stort inflytande på 
miljöarbetet inom näringslivet eftersom de representerar en så pass stor del av 
konsumentmarknaden (Antonsson 2007, Frank & Karlsson 2007). År 2007 uppgick den till ca 
15 procent av BNP (Lundvall, Tops & Ballebye Olesen 2008). Offentlig upphandling är dock 
begränsad enligt lagstiftning, bland annat lagen om offentlig upphandling 1992:1528 (Frank 
& Karlsson 2007). Precis som offentlig upphandling har den privata marknadens uppbyggnad 
ett inflytande på samhället men enskilda firmor inverkar oftast inte till någon högre grad 
(Lundvall et al 2008). Privat upphandling har dock större ekonomiska krav med risk för 
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konkurs, ägare som kräver vinst och dylikt, medan offentlig upphandling främst har politiska 
krav (Lundvall et al 2008). 
 
Frågan är om det finns något problem avseende visad miljöhänsyn mellan leverantör och 
kund. Interaktionen mellan dessa aktörer omfattar många olika faktorer, och det kan verka 
som att miljö är mindre viktigt i denna situation. Även om miljöhänsyn visas vid försäljning 
och krävs vi köp kan det vara en trivial faktor som inte orsakar meningsskiljaktigheter eller 
ens skiljer sig mellan kund och leverantör. Den här studien strävar efter att tydliggöra det 
miljömässiga samspelet mellan kund och leverantör vid köp av kontorsinredning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella skillnader mellan de miljökrav som 
kunderna ställer och de miljöhänsyn som ett företag erbjuder. Frågeställningar som tas upp i 
uppsatsen är; vilka miljöhänsyn erbjuder företagen? Vilka krav ställer kunderna? Finns det en 
skillnad mellan det som erbjuds och det som eftersöks? Är det en skillnad mellan olika 
kundgrupper? Vidare förs en diskussion berörande samspelet mellan kunder och leverantörer 
vid krav på miljöhänsyn. 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen omfattar endast svenska kunder till möbelföretag (i studien kallade ”företag” 
eller ”leverantörer”) som erbjuder kontorsinredningar. Kunderna utgörs av privata företag, 
organisationer och offentlig förvaltning. Studien inkluderar inte privatpersoner.  
 
Uppsatsen är avgränsad till att undersöka möbelindustrin och kontorsinredning, bland annat 
eftersom ett större företag inom denna bransch var villigt att samarbeta inför uppsatsen. Dock 
är möbelindustrin även intressant genom dess utbredda användning – det finns ingen idag som 
kan undvika att använda möbler – och kontorsinredning innehar en stor roll inom 
möbelindustrin (Larsson och Malmberg 1997). Uppsatsen undersöker framförallt större 
företag eftersom möjligheten att kontakta många kunder var av stort intresse. Valet att 
undersöka samspelet mellan försäljarna och deras kunder istället för samspelet mellan 
möbeltillverkarna och möbelförsäljarna stöds av att försäljarna är de som historiskt sett haft 
störst inflytande på möbelindustrin (Larsson och Malmberg 1997). Det är därmed intressant 
att se hur kundernas krav påverkar deras beteende. 
 
Valet att fokusera på kunder som inte är privatpersoner, ett så kallat business-to-business 
förhållande, bygger på att företag har en tudelad roll där de kan begränsa sin miljöbelastning 
genom att både erbjuda sina kunder miljöhänsyn och, att i sin roll som kund, kräva 
miljöhänsyn från sina leverantörer. Det ansågs därmed intressant att undersöka båda dessa 
roller för att belysa hur ett företag kan agera. Offentlig förvaltning och organisationer är i 
samma sits då även de har möjligheter att påverka sina leverantörer till ett mer miljömedvetet 
beteende medan de samtidigt har skyldigheter inför sina ”kunder”, som representeras av 
exempelvis medborgare eller föreningsmedlemmar, som kan ställa krav på miljöhänsyn från 
dem. 
 
Denna studie försöker jämföra de konkreta handlingarna som leverantörer och kunder 
genomför. Detta står i kontrast med de attitydbaserade undersökningar som gjorts tidigare, 
exempelvis då ett företags verkställande ledning eller dess miljöchefer intervjuas om deras 
uppfattningar av andra aktörer. I möjligaste mån undviks därmed att attityder och antaganden 
färgar svaren och genom att jämföra resultaten i denna handlingsbaserade studie med studier 
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som undersöker attityder och dylikt så kan förhoppningsvis en klarare bild av samspelet 
mellan leverantör och kund framträda. 
 
Studien fokuserar på detta samspel endast angående de miljöhänsyn som krävs och erbjuds. 
Pris, smak eller andra faktorer som påverkar kundernas val av produkter och tjänster har inte 
berörts nämnvärt på grund av att en så pass allomfattande undersökning bedömdes bli för stor. 
Studien gör inte gällande att omfatta alla de förfaringssätt som ett företag kan använda för att 
arbeta med miljö. Fokus är miljöhänsyn som uppstår i relationen mellan företag och kund, 
vilket exkluderar sådana som uppstår i relationer med andra intressenter. Exempelvis har 
miljöhänsyn vid byggnation av industri samt välgörenhetsarbete inte tagits upp explicit. 
Lagkrav har i vissa fall berörts av de undersökta aktörerna men har inte undersökts närmare. 
 
Att visa miljöhänsyn definieras i denna uppsats som en aktiv och medveten handling för att 
minska sin miljöbelastning. Miljökrav innebär att ställa krav på att miljöhänsyn ska visas. 

2. Bakgrund 

2.1 Samspelet mellan företag och kund 
Att agera miljöanpassat i en inköpssituation har beskrivits som en ”djungel” (Solér 1997) men 
det finns tidigare forskning som försöker strukturera förhållandet mellan företag, kund och 
miljöhänsyn.  
 
Frooman (1999) presenterar hur aktörer reagerar inför en miljöfråga i förhållande till 
beroendeställningen mellan dem. Beroendeställningen baseras på hur bunden den andra 
aktören är till företaget och viceversa. Detta ger fyra olika positioner; lågt eller högt inter-
beroende samt intressentmakt eller företagsmakt. Enligt Kovács (2008) är företag mer 
fokuserade på leverantörer som påverkar deras produkter än de som påverkar processerna i 
arbetet. Kontorsinredning skulle snarare tillhöra den senare grupperingen. Om 
kontorsinredning i enlighet med detta tolkas vara en mindre betydande del av kundernas 
inköp så innebär detta att kunderna inom branschen har ett lågt beroende av företagen. 
Emellertid behöver alla företag, organisationer och offentliga förvaltningar med kontor just 
kontorsinredning vilket gör att det finns många kunder på marknaden. Detta bör ge ett lågt 
inter-beroende mellan leverantörerna och kunderna, vilket försvårar direkt påverkan från båda 
håll (Frooman 1999). 
 
I sin framställning presenterar Frooman (1999) även hur intressenter väljer olika vägar för 
inflytande baserat på hur beroendeframställningen mellan dem ser ut. Vägarna för inflytande 
är direkta eller indirekta. Kunderna kan utnyttja sitt direkta inflytande på olika sätt. Ifall 
beroendeställningen mellan företagen och kunderna är svag så har kunderna en större 
möjlighet att bojkotta en produkt eller ett företag. Detta är ett sätt för kunder att influera 
företag att agera mer miljöanpassat (Buysse & Verbeke 2003; Smith & Cooper-Martin 1997; 
Henriques & Sadorsky 1999). Å andra sidan kan kunderna påverka en utveckling av mer 
miljöanpassade produkter och tjänster på ett positivt sätt genom att betala mer för dessa 
(Eiadat et al 2008; Porter & van der Linde 1995; Arora & Cason 1996; Buysse & Verbeke 
2003; Vandermerwe & Oliff 1990).  
 
Förutom dessa direkta vägar innebär samspelet mellan aktörerna även indirekta inflytanden. 
Först och främst är företag känsliga för kritik från kunder, vilket kan påverka dem att ta mer 
miljöhänsyn (Wolff & Zaring 2003). En spridning av negativ information om ett företag kan 
få deras leverantörer att dra sig ur samarbetet i rädsla för att de själva ska bli svartmålade 
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(Buysse & Verbeke 2003). I den senare situationen påverkar beroendeställning reaktionen 
från företaget. Om de är väldigt beroende av sina leverantörer kommer de troligtvis, ifall detta 
hot uppstår, jobba hårdare med miljön. Leverantörerna i denna studie agerar i denna situation 
både som företag och leverantör, och kan både drabbas av att deras egna underleverantörer 
drar sig undan men kan även i sin tur dra sig undan samarbetet med en kund ifall detta anses 
skada deras rykte. 
 
Det har i tidigare forskning visats att företagen i sin tur påverkar kunderna, bland annat 
genom att deras utbud inverkar på kundernas köpbeteende. Inom marknadsföring och 
produktutveckling finns exempelvis ”targeting” som innebär att företag utvecklar produkter 
för att få specifika kunder att köpa mer (Smith & Cooper-Martin 1997). Företag kan även 
påverka kunder till ett lågt miljöanpassat beteende genom sin inställning till vad de tror 
kunden vill ha, genom att inte erbjuda miljöanpassade produkter eller tjänster (Fineman & 
Clarke 1996; Solér 1997). Solér (1997) påpekar att det inte ens räcker med att det finns ett 
utbud utan att marknadsföring måste tillkomma innan kunderna ”ser” utbudet. Det har även 
visats att efterfrågan på en produkt ökar ifall den blir mer miljöanpassad (Eiadat et al 2008). 
Företag påverkar även kunder på ett indirekt sätt genom sitt inflytande på konkurrenter och 
leverantörer (Arora & Cason 1996; Buysse & Verbeke 2003). Detta indikerar på att aktörerna 
kan påverka andra inom samma grupp.  
 
Det finns utomstående faktorer som påverkar samspelet mellan kunder och företag angående 
miljöhänsyn i en inköpssituation. Som påpekats tidigare anses lagstiftning och regler vara en 
av de största faktorerna som influerar företags miljömässiga beteenden (Antonsson 2007; 
Fineman & Clarke 1996). Eftersom offentlig förvaltning undersöks i denna studie kan lagen 
om offentlig upphandling begränsa kundernas möjligheter att agera. Media och 
intresseorganisation kommer därnäst, framförallt genom deras inverkan på kunders beteenden 
men också för den riskfaktor de innebär för företag som inte sköter sig (Vandermerwe & Oliff 
1990; Henriques & Sadorsky 1999; Smith & Cooper-Martin 1997). Om ett företag agerar på 
en internationell marknad inverkar detta på hur de erbjuder miljöhänsyn eftersom de måste 
anpassa sig till en större kundgrupp med olika preferenser (Wolff & Zaring 2003; 
Vandermerwe & Oliff 1990). En annan faktor som påverkar valet av miljöhänsyn och 
miljökrav är att intressen och förutsättningar ständigt förändras (Buysse & Verbeke 2003; 
Madsen & Ulhøi 2001; Solér 1997; Wolff & Zaring 2003). Valet av produkter och tjänster 
baseras även på andra faktorer än miljö, exempelvis pris och smak (Solér 1997). 

2.2 Möbelindustrin 
Nedanstående sammanfattning av möbelindustrin beskrivs utifrån en studie gjord av Larsson 
och Malmberg (1997).  
 
Möbelindustrin är en gammal bransch som härstammar från 1800-talet. Under 1980-talet 
ökade efterfrågan av framförallt kontorsmöbler från den offentliga sektorn på grund av 
förändringar inom förvaltningsorganisationen. Företag som varit inriktade på 
möbeltillverkning för kontor och andra offentliga miljöer har generellt haft högre lönsamhet 
och varit större eftersom både privat och offentlig sektor har vuxit i högre grad än marknaden 
för heminredning. 
 
Branschen omfattar både tillverkning och försäljning av möbler, vilket ofta har inneburit att 
ett företag tillverkar medan ett annat säljer de färdiga möblerna. Detta har lett till att 
tillverkarna haft en dålig kontakt med marknaden och att försäljarna har haft den största 
påverkan. Branschen berörs av många olika miljöhänsyn, till exempel materialval samt 
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återvinning, reducering och eliminering av lösningsmedel i lack och färger. Denna mängd av 
miljöhänsyn uppstår eftersom möbelindustrin omfattar en lång kedja av steg, alltifrån 
råvaruproduktion till återvinning och kassering. Miljö kan därmed spela en stor roll vid 
marknadsföring av möbelprodukter. 
 
Leverantörerna av kontorsinredning som har valts ut för denna undersökning består av tre 
olika företag. Ett internationellt företag grundades i slutet av 1800-talet, har idag en 
omsättning på ungefär 1,5 miljarder kronor och runt 800 anställda. Det andra företaget 
grundades under mitten av 1900-talet, har en omsättning på cirka 4 miljarder kronor, över 
2000 anställda och är även det aktivt på den internationella marknaden. Det tredje företaget 
omsätter runt 1 miljard kronor, har ungefär 200 anställda och grundades i slutet av 1900-talet 
och har ingen egen tillverkning men handlar även de över nationella gränser. Informationen 
om företagen har tagits från respektive företags hemsida men inga referenser nämns med 
hänsyn till de konfidentiella löften som gavs dem vid undersökningen 

3. Metod och ansats 

3.1 Ansats 
På grund av den begränsade mängd tidigare forskning för denna fråga i förhållande till den 
valda branschfokusen bedömdes inte en forskning med början i teori vara passande. Denna 
uppsats kommer därmed vara mer fokuserad på att generera teori än att testa denna vilket 
innebär enligt Johansson Lindfors (1993) att uppsatsen har en induktiv ansats (empirin tas 
fram först och teorier appliceras efteråt).  

3.2 Metod 
En forskningsmetod särskiljs ofta i två läger; kvalitativa och kvantitativa metoder. Dock 
behöver insamlings- och analysmetoden i en och samma studie inte tillhöra samma läger 
(Johansson Lindfors 1993). Exempelvis kan kvalitativt insamlad kunskap sammanställas på 
ett kvantitativt sätt. Den teorigenererande ansatsen, vilken används i denna studie, kan 
bemötas med både kvalitativa och kvantitativa metoder (Johansson Lindfors 1993). Till denna 
studie har främst en kvantitativ metod valts. Detta då intresset ligger i att se om det existerar 
en handlingsbaserad skillnad mellan utbudet av miljöhänsyn och efterfrågan på detsamma, 
istället för en attitydbaserad skillnad. Miljökravets innehåll kan ha betydelse för tolkning och 
därmed har även en viss kvalitativ insamling och analys skett. Eftersom syftet omfattar ett 
fåtal faktorer (existens och/eller avsaknad av miljöhänsyn och miljökrav) kan en bredare 
undersökning med fler svaranden utföras istället för en fallstudie som ofta omfattar ett flertal 
faktorer och få objekt (Johansson Lindfors 1993). 
 
En enkätstudie har valts som insamlingsmetod på grund av de begränsade resurser (både i tid 
och i ekonomi) som står till förfogande vilket är ett val som styrks av metodlitteratur 
(Johansson Lindfors 1993; Hakim 2000). Enkätstudier eliminerar också till en högre grad än 
intervjuer påverkan från forskaren/utföraren (Johansson Lindfors 1993). I en 
enkätundersökning är det viktigt att skriva tydliga frågor, och utföra en teststudie innan 
enkäten skickas ut på riktigt (Johansson Lindfors 1993) vilket också har gjorts. Resultatet av 
testenkäten indikerade att de öppna frågorna skulle minska svarsfrekvensen. Därmed 
arbetades en öppen fråga om till att omfatta svarsalternativ med möjlighet för mer öppna svar. 
Enkätstudier är även lättare att jämföra med andra undersökningar samt att repetera (Hakim 
2000). Resultaten från undersökningarna av kunder och företag jämförs, både i relation till 
varandra men även inbördes. 
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3.3 Enkätstudien 
För att undersöka både kundernas krav och de miljöhänsyn ett företag erbjuder, behövdes det 
utföras två undersökningar. Dels skickades en enkätstudie till 80 kunder för att se vilka krav 
de ställer och vill ställa, dels skickades en enkät till ansvariga hos leverantörerna för att förstå 
vilka miljöhänsyn de erbjuder. Enkäten utformades så att leverantörens och kundens versioner 
skulle vara så identiska som möjligt för att underlätta jämförelser (se bilaga 1 och 2). För att 
höja svarsfrekvensen togs valet att utforma en kortfattad enkät, vilket har begränsat antalet 
frågor. Frågor om kundgrupp, miljöarbete och miljökrav/miljöhänsyn valdes för att tillåta 
gruppering och jämförelser inom aktörstillhörighet. De mer detaljerade frågorna om typer av 
miljökrav/miljöhänsyn, anledningar till att inte ställa miljökrav samt om skillnader i 
efterfrågan/utbud användes för att jämföra de två aktörsgrupperna med varandra och för att 
tillåta slutsatser ifall det fanns en skillnad. Möjligheterna till öppna svar användes för att inte 
påverka de svaranden genom eventuella förföreställningar hos forskaren om vilka svar som 
borde dyka upp. 
 
Studien omfattar tre leverantörer av kontorsinredningar, vilka har valts ut efter deras 
utbreddhet på marknaden. Leverantörerna är några av de största konkurrenterna i Sverige på 
försäljning av kontorsinredningar. Ursprungligen tillfrågades fem leverantörer men en tackade 
nej och en valdes bort på grund av att de inte sålda sina varor till slutanvändare utan endast till 
återförsäljare.  
 
Kunderna från organisationer och privata företag, samt ett fåtal offentliga förvaltningar, har 
valts från leverantörernas kundlistor. Leverantörerna fick här ge förslag på kunder. I två fall 
omfattade enkätundersökningen alla förslagna kunder, i ett fall valdes hälften slumpmässigt 
ut. Representanter från offentlig förvaltning har kontaktats genom slumpmässigt urval (dock 
krav på e-post adress). Det slumpmässiga urvalet har skett från SKLs (Sveriges kommuner 
och landtings) hemsida genom att 25 kommuner samt fem landsting har plockats ut ur de 
tillgängliga, alfabetiska listorna utan hänsyn till storlek eller dylikt. Detta eftersom inte 
huvudkontoret hos alla leverantörer hade kontakt med kommuner och landsting. Statliga 
myndigheter och verk fanns med i leverantörernas kundlistor. En leverantör inkluderade även 
övrig offentlig förvaltning men detta krockade inte med de offentliga förvaltningar som 
slumpmässigt hade valts ut.  
 
Tre fall av dubbleringar stöttes på. Två kunder fanns på två av leverantörernas listor, och en 
kund hade använts för testenkäten. De två dubbleringarna räknas endast en gång, kunden för 
testenkäten blev inte tillfrågad igen. I de fall då e-post adresserna inte var korrekta och 
därmed återkom med felanmälan eller då frånvaro, exempelvis föräldraledighet, 
rapporterades, gjordes inga försök att få tag i alternativ e-post adress. Totalt har nio svaranden 
på något sätt varit ur stånd att svara på enkäten. Två av dessa var offentliga förvaltningar som 
rapporterade att de inte hade någon egen upphandling av kontorsinredning. Intressant nog har 
även två svaranden inkommit med två uppsättningar av svar, troligtvis på grund av 
missförstånd. För den statistiska analysen har valet gjorts att sammanföra paret till en enkät 
eftersom skillnaden endast berörde vilka miljökrav som ställdes. 

3.4 Risker 
Vid arbeten med induktiva ansatser är det viktigt att forskaren närmar sig sin undersökning 
med minsta möjliga teoretiska förföreställningar (Johansson Lindfors 1993). Studien 
beskriven i uppsatsen har utarbetats och analyserats med öppet sinnelag, men ett fullkomligt 
objektivt synsätt kan inte garanteras på grund av svårigheter för forskare att bortse från 
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befintliga teorier (Johansson Lindfors 1993). Övrigt inflytande från forskaren har motverkats 
genom att utforma en enkät istället för intervjuer. 
 
För att fungera generaliserande bör inte induktionsbaserad forskning baseras på för litet urval 
(Johansson Lindfors 1993). I sammanhanget bedömdes enkäter kunna ge ett större urval än 
intervjuer, trots en risk för ökat svarsbortfall. Undersökningen hade, efter borträkning av de 
svaranden som inte hade fungerande e-post adresser, ett svarsbortfall på ungefär 51 procent 
vilket, enligt Hakim (2000), innebär att resultatet bör användas främst för en explorativ 
analys. Bortfallsnivån har minimerats med hjälp av två omgångar av elektroniska 
påminnelser.  
 
Urvalet påverkar resultatet och risken finns att möbelindustrin inte avbildats korrekt. Valet av 
tre företag samt eget urval av offentliga förvaltningar bör minska denna risk. Att en viss typ 
av kunder väljer att svara på enkäten är ytterligare en risk, men detta har motverkats genom 
att enkäten gjorts kortfattad och lätthanterlig för de svarande. Eftersom urvalet av kunder 
lämnades åt företagen för att underlätta samarbetet så kan ett snedvridet urval ha skett, 
exempelvis genom att mer tillmötesgående kunder kan ha valts ut. Dock är representanter för 
offentlig förvaltning valda på slumpmässiga variabler vilket minskar en del av risken. 
Störande variabler, som är faktorer som är irrelevanta för studien men ändå har en inverkan på 
resultatet, kan ge missvisande slutsatser (Johansson Lindfors 1993). Genom ett noggrant 
urvalsförfarande och frågeformulering kan denna risk minskas. Dock har denna begränsade 
studie inte kunnat gå djupare in på kundernas eller företagens ekonomiska eller 
organisatoriska struktur, vilket kan göra att osynliga variabler påverkat resultatet. Ett 
begränsat antal faktorer som inverkar presenteras dock i studien. 
 
Ett resultat av enkätundersökningen har visat att två kunder inkom med två olika svar som 
inte är fullkomligt identiska, ett par inkom till och med från samma person (på grund av 
felaktigt påminnelseutskick). Detta visar på en viss osäkerhet i resultatet, i alla fall angående 
vilka miljökrav som ställs. Det finns en möjlighet att de som svarat på enkäten inte varit fullt 
insatt i företagets miljökrav och därmed inte kunnat bedöma dessa korrekt. 

4. Resultat och analys av data 

4.1 Leverantörernas utbud av miljöhänsyn 
Som tidigare nämnts utfrågades tre företag som säljer, och i två fall även tillverkar, 
kontorsinredning. Eftersom denna studie undersöker om det finns en skillnad mellan utbudet 
av miljöhänsyn och efterfrågan från kunderna, ligger intresset inte i att undersöka skillnaderna 
i struktur mellan företagen på djupet och faktorer som till exempel omsättning analyseras inte. 
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Inom vilka områden visas miljöhänsyn vid försäljning av 
kontorsinredning
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 Figur 1. Inom vilka områden som miljöhänsyn visas av företagen vid försäljning av 
kontorsinredning. 
 
Alla tre företag hade ett internt miljöarbete och visade någon sorts miljöhänsyn vid 
försäljning av kontorsinredning. Vilken sorts miljöhänsyn som erbjöds vid försäljning 
skiftade dock mellan företagen. Ovan (Fig. 1) visas svaren på de alternativ som kunde 
markeras i enkäten. Inget av företagen fyllde i annat miljöhänsyn än de som föreslogs. Alla 
företagen erbjöd miljömärkningar på sina produkter, varav alla nämnde Svanen. I övrigt 
nämndes även FSC (Forest Stewardship Council), NF (Norme Française) Environment och 
GECA (Good Environmental Choice Australia). Denna uppsats går inte närmare in på 
detaljerna för miljömärkningar eller övriga miljöhänsyn eftersom det är skillnaden mellan 
utbud och efterfrågan som är av intresse.  
 
Två företag hade ett miljöledningssystem, varav ett erbjöd både EMAS och ISO 14001 medan 
det andra endast nämnde ISO 14001. När det berörde miljöhänsyn vid tillverkning svarade de 
två företagen som hade egen tillverkning att de undvek PVC och (sex-värt) krom. Klor i plast 
var ett annat exempel hos det ena företaget medan det andra nämnde Miljöstyrningsrådets 
upphandlingskrav men nämnde även att ytterligare hänsyn togs vid tillverkning. Båda dessa 
företag erbjöd också miljöhänsyn vid reparation och/eller kassering. Det ena företag erbjöd en 
återvinningsinstruktion medan det andra erbjöd samma miljökrav som vid nyproduktion men 
gick inte in på mer detaljer än så. För de alternativ som endast ett företag erbjöd, så nämnde 
företaget som erbjöd livscykelanalys att de hade ett pågående arbete med 
miljövarudeklarationer för deras huvudprodukter. Företaget som erbjöd miljöhänsyn vid 
leverans arbetade med hög fyllnadsgrad samt återanvändbart emballage i form av filtar. 
 
Inget av företagen hade slutat erbjuda något miljöhänsyn på grund av ointresse hos sina 
kunder. Det framgick inte av undersökningen ifall miljöhänsyn hade tagits tillbaka av andra 
orsaker. 

4.2 Kundernas efterfrågan av miljöhänsyn 
80 kunder (nedan kallade kunder eller svaranden), både specifika för de tre företagen men 
även fristående som kan ha haft andra leverantörer, tillfrågades. I denna studie identifieras 
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kunderna endast genom vilken kundgrupp som de tillhör (Fig. 2), ifall de har ett internt 
miljöarbete (Fig. 3) och ifall det ställer miljökrav vid inköp av kontorsinredning (Fig. 4). 
 

Kundgruppernas storlek i proportion till totalt antal svarande
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Figur 2. Kundgrupper och antal svarande i varje grupp. Sifforna runt cirkeldiagrammet visar 
på antal svaranden för varje alternativ. 
 
Värt att notera var att även kunder som kontaktats i deras roll som offentlig förvaltning har 
lämnat svar att de tillhörde andra kundgrupper. Detta kan bero på olika uppfattning av vad 
som är ”offentlig förvaltning”, på slarv eller att dessa offentliga förvaltningar har använt sig 
av upphandlingsbolag eller dylikt som har svarat på enkäten åt dem. Dessa svaranden räknas 
in i den kundgrupp som de själva placerade sig i. Detta gav resultatet 17 svaranden vardera 
för företag samt offentlig förvaltning, men endast tre för organisationer. 
 

Har Ni något miljöledningssystem eller annat 
internt miljöarbete?
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Figur 3. Utbredning av internt miljöarbete. Sifforna runt cirkeldiagrammet visar på antal 
svaranden för varje alternativ. 
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Av kunderna som svarat på enkäten har över 80 procent ett internt miljöarbete. Det 
specificerades inte av vilken typ, så detta visar inte på hur många som är certifierade genom 
ISO 14001 eller annat standardiserat miljöledningssystem. Inte heller specificerades någon 
nivå eller styrka på det interna miljöarbetet. Detta tillåter en större bredd av kunderna att svara 
jakande på frågan, men alla kanske inte har samma kvalitet på sitt miljöarbete. Skillnad i 
kvalitet är dock något som sker även bland sådana företag som är certifierade enligt ISO 
14001 eller EMAS (Ammenberg 2004). 
 

Ställer Ni miljökrav vid inköp av kontorsinredning?
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Figur 4. Krav på miljöhänsyn vid inköp av kontorsinredning. Sifforna runt cirkeldiagrammet 
visar på antal svaranden för varje alternativ. 
 
72 procent av kunderna ställde miljökrav vid inköp av kontorsinredning. Av dessa så 
markerade alla vilken eller vilka miljökrav de ställde. En av kunderna som svarade på enkäten 
svarade dock inte på om de ställde miljökrav eller inte. Det var även tre stycken som inte 
visste ifall de ställde miljökrav. Vid närmare undersökning var det 10 av de privata företagen 
som ställde miljökrav, 14 av de offentliga förvaltningarna och två av organisationerna. För de 
som inte ställde miljökrav var förhållandet fem (privata företag), två (offentliga förvaltningar) 
respektive noll (organisationer). En från varje kundgrupp var osäker på ifall miljökrav 
ställdes. 
 
Kunderna tillfrågades om de hade ett miljöledningssystem eller ett internt miljöarbete. Detta 
för att tillåta en analys ifall det endast var kunder med ett utpräglat miljöarbete som ställde 
miljökrav (Fig 5). Det visade sig inte vara fallet. En kund svarade att de inte hade något 
miljöarbete men däremot ställde miljökrav. Detta kan bero på att kunderna tolkade frågan om 
miljöarbete på olika sätt, vilket kan betyda att fler kunder egentligen inte har ett internt arbete 
utan endast ett externt. Bland de svaranden fanns även kunder som hade ett miljöarbete men 
som inte ställde några miljökrav, alltså förmodligen hade ett internt miljöarbete. Det kan även 
vara så att miljökrav hos dessa kunder endast ställdes på vissa varor, och att kontorsinredning 
inte var en av dem. 
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Ställer Ni miljökrav vid inköp av 

kontorsinredning? 

  Ja Nej Vet ej 
totalt antal 
svaranden 

Ja 24 3 2 30*
Nej 1 4 1 6
Vet ej 1 0 0 1

Har Ni något 
miljöledningssystem eller 
annat internt miljöarbete? 

totalt antal 
svaranden 26 7 3  

Figur 5. Förhållandet mellan internt miljöarbete och miljökrav (*en svarande markerade inte 
ifall de ställde miljökrav) 
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Figur 6. Inom vilka områden som miljökrav ställs vid inköp av kontorsinredning, indelat per 
kundgrupp. 
 
Kunderna ombads även markera vilken sorts miljökrav som ställdes och de kunde fylla i en 
lista med alternativ samt skriva mer detaljerat med egen text. Där kunder varit oklara eller 
hänvisat till utomstående dokument, verktyg eller dylikt har detta räknats med till alternativet 
”annat” även om det passade in under ett övrigt alternativ. Detta påverkar två svarande. I den 
generella listan (Fig 6) dominerar krav på miljöledningssystem. Tätt efter kommer miljökrav 
på någon del av tillverkningsprocessen (exempelvis att vissa ämnen inte får användas). 
Därefter kommer krav på miljömärkning, krav på miljöhänsyn vid leverans, miljökrav 
berörande reparation eller kassering samt annat. Med lägst svarsfrekvens kom krav på 
livscykelanalys. 
 
Vid jämförelse av kundgruppstillhörighet är de privata företagens svar jämnare fördelade 
bland de olika typerna av miljökrav och ställde oftare miljökrav på reparation/kassering, 
leverans och livscykelanalys än offentlig förvaltning. Offentlig förvaltning ställer oftare än 
företag miljökrav inom miljömärkning, miljöledningssystem och tillverkning. Detta i absoluta 
tal. I proportionella tal är fördelning likartad förutom för miljöledningssystem där 60 procent 
av företagen och 50 procent av offentlig förvaltning ställer krav. Eftersom endast två 
organisationer ställde miljökrav är det svårt att dra generaliserande slutsatser. En organisation 
ställde miljökrav på tillverkning och leverans, den andra på miljöledningssystem. 
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Kunderna hade möjlighet att konkretisera sina svar genom att fylla i egen text. För 
miljömärkning nämndes flera olika märkningar; FSC, Svanen, TCO development/offentlig, 
EU-blomman. För alla utom FSC påpekade kunderna att även likvärdiga miljömärken 
godkändes. Två svaranden använde sig av hjälpverktyg, till exempel Miljöstyrningsrådet 
upphandlingskriterier och Miljöfakta. En kund krävde redovisning av miljömärkning men 
uteslöt inte leverantörer som inte hade märkningar. Också ISO 14024 nämndes under denna 
punkt, vilket snarare hör hemma under alternativet för miljöledningssystem. 
 
Miljöledningssystem innebar för de flesta kunderna att de ställde krav på ISO 14001, men 
vissa godtog även EMAS eller likvärdigt. En kund krävde endast in miljöpolicy medan en 
annan tog upp svårigheten med att sätta poäng på olika miljöledningssystem och samtidigt 
följa lagen om offentlig upphandling. Det var även en kund som inte var säker på vilken sorts 
miljöledningssystem som krävdes. 
 
Medan krav på miljömärkning och miljöledningssystem var relativt tydliga alternativ verkade 
miljökrav vid tillverkning vara en mer otydlig formulering. Som i de förra alternativen så var 
det vissa kunder som angav att de följde Miljöstyrningsrådets kriterier eller arbetade i enlighet 
med Miljöfakta. För en kund var miljöpåverkan vid tillverkning av produkt endast en av flera 
värderingsgrunder, inte ett krav. Majoriteten angav dock att de ställde krav på att produkterna 
inte skulle innehålla särskilda kemikalier, material och medel. Dessa krav omfattade krom, 
flamskyddsmedel, PBDE, PBB, DEHP, DBP, BBP, klorparafiner, formaldehyd, ftalater, bly, 
kadmium eller nickel samt krav angående smuts- och fettavisande ämnen. En kund ställde 
också krav på användning av endast miljövänliga lacker. Andra kunder nämnde exempel som 
bättre skulle ha passat in under andra alternativ (Svanen-märkning, ISO 14001, borttagning av 
emballage) eller som egentligen inte var krav från kunden i sig, så som att leverantörerna 
skulle följa EU:s REACH direktiv. 
 
Miljökrav vid reparation och kassering ställdes från sex kunder. Kunderna krävde in 
dokument från leverantören och det skulle ske en korrekt sortering vid kassering. Åter tog 
kunderna upp ISO 14001, miljömärkningar samt att de följde Miljöstyrningsrådets kriterier. 
Ett svar var mer detaljerat och angav att ”[p]lastdelar över 50 g skall vara permanent märkta 
enligt ISO 11469 eller annan likvärdig standard”, vilket dock verkar mer vara en fråga om 
miljöhänsyn vid tillverkning. 
 
Ett antal kunder ställde även krav på leverans, varav effektiv frakt och miljöbilar berördes av 
två kunder. Geografiskt läge bedömdes också, antingen att det skulle vara inom nationens 
gränser eller att tillverkning skulle vara nära till leveransplatsen. Miljövänlig emballering 
nämndes, samt att visst material skulle tas med tillbaka av leverantören. Miljöstyrningsrådets 
kriterier togs även upp under detta alternativ. 
 
Livscykelanalys var det alternativ som det fanns minst krav på, men vid undersökning av 
miljökrav för tidigare alternativ verkar det ändå finnas en klar indikation att miljökrav ställs 
från vaggan till graven, vilket är något som livscykelanalys innebär (Lindfors & Antonsson 
2007). Detaljerna som gavs för detta alternativ omfattade kommentarer om att dokument 
krävs in, att leverantören skulle göra en egen livscykelanalys, att allt material skulle 
återvinnas eller återanvändas men även Carbon Footprint användes. En kund som inte 
markerade alternativet i sig kommenterade i de andra alternativen att miljötänk från 
tillverkning till graven var viktigt för dem. 
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Det var sex svaranden som angav ”annat” som svarsalternativ. Fem av dessa var från 
offentliga förvaltningar. Två av de svaranden angav att de ställde miljökrav som i stort sett 
representerade ett miljöledningssystem men certifiering eller särskilt verktyg krävdes inte. 
Eventuellt kunde leverantörerna tillåtas redovisa på vilket sätt miljöhänsyn hade tagits. Två 
andra länkade till sidor på Internet, varav den ena hänvisade till Miljöstyrningsrådet och den 
andra till Försvarets Material Verk (FMV), det senare angavs stå för det statliga ramavtalet. 
EKU-verktyget nämndes, och är ett verktyg som har uppgått i Miljöstyrningsrådets 
upphandlingskriterier (Frank & Karlsson 2007). 
 
Sju kunder angav att de inte ställde några krav på miljöhänsyn. I enkäten gavs utrymme att 
förklara varför och tre kunder angav att de inte hade kommit så långt i sitt miljöarbete än. En 
kund nämnde att deras miljöarbete inte hade tagit fart när kontorsinredning senast köptes in. 
Andra kommentarer berörde att ingen hade drivit frågan, och att deras inköp av 
kontorsinredning var så begränsat att de inte hade lagt fokus på miljökrav inom det området. 
En kund var rädd för att bryta mot lagen om offentlig upphandling. En annan påpekade att 
deras leverantörer inte använde miljö som försäljningsargument och hoppades att företagen i 
framtiden skulle göra detta. Överlag verkar även de som svarade nej vara intresserade av, eller 
till och med på väg, att ställa miljökrav vid inköp av kontorsinredning. 
 

Finns det miljökrav som Ni skulle vilja ställa vid 
inköp av kontorsinredning men som Ni inte har 
möjlighet till på grund av att det inte erbjuds?

6

12

17
Ja

Nej

Vet ej

 
Figur 7. Fördelning över antal kunder som ville ställa miljökrav som företagen inte erbjöd. 
Sifforna runt cirkeldiagrammet visar på antal svaranden för varje alternativ. 
 
Som framgår av figuren (Fig. 7) var majoriteten av kunderna osäkra på om det fanns några 
sådana miljökrav, medan ungefär 30 procent inte ansåg att det fanns miljökrav som de ville 
ställa men som inte erbjöds. Det fanns dock flera kunder som var intresserade av att ställa 
miljökrav men inte kunde göra detta eftersom de inte erbjöds. Dessa sex kunder kom med ett 
antal exempel. Miljövänligt material nämndes, bland annat i samband med att en bra 
märkning som garanterar detta skulle vara välkommet. En kund ansåg även att det var dåligt 
utbud på möbler med befintliga miljömärkningar, som Svanen, EU-blomman och FSC. Bättre 
krav på återvinning ville flera kunder ställa, mest med tanke på att det skulle vara möjligt att 
återvinna produkterna. En kund kommenterade följande: ”I samband med utbyte av 
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kontorsmöbler att leverantören alltid tar tillbaks utrangerade/utbytta möbler för återvinning 
kostnadsfritt oavsett märke”. Krav med större ansvarstänkande så som klimatdeklarationer 
(Carbon Footprint) och inköp med etiska aspekter, exempelvis goda anställningsförhållanden, 
berördes också. 

4.3 Skillnader och likheter i utbud och efterfrågan 
En jämförelse mellan de miljökrav som kunderna ställer och de miljöhänsyn som företagen 
erbjuder visar att totalt sett finns åtminstone ett företag som erbjuder något av de 
övergripande miljöhänsyn som krävs av kunderna. Dock var det inget av företagen som 
erbjöd alla alternativ. Trots att alla företagen erbjöd alternativet miljömärkningar så var det 
inte detta krav som var det mest önskvärda hos kunderna. Där låg istället miljöledningssystem 
och krav vid tillverkning högst. Miljöledningssystem var något som två av de tre företagen 
erbjöd sina kunder, och alla företagen hade ett internt miljöarbete. Eftersom vissa kunder inte 
krävde mer än något som kunde jämföras med standardiserade miljöledningssystem kan ett 
sådant miljöarbete räknas med trots att företagen inte har markerat att de erbjuder miljöhänsyn 
genom ett miljöledningssystem. Det visar sig även att de miljömärkningar som krävs inte 
alltid stämmer överens med de som erbjuds. Exempelvis erbjuds två märkningar som inte 
nämns av någon kund, och kunder berör märkningar som inte har erbjudits av något företag. 
Vissa kunder och företag har dock kommenterat att det som nämnts bara är exempel på vad 
som erbjuds/krävs.  
 
Företagen berörde inte lika många specifika miljöhänsyn vid tillverkning som togs upp av 
kunderna, men de stämde överens i vissa fall. Företag använde exempelvis inte krom och de 
följde upphandlingskriterierna hos Miljöstyrningsrådet. Miljöhänsyn vid reparation och 
kassering överensstämde i stort med de krav som ställdes. Återvinningsdokument 
tillhandahölls av leverantören, i övrigt stämde det överens med vad företagen hade nämnt 
under tidigare alternativ. Dock var det detaljerade kravet på märkning av plast inte nämnt av 
något företag. Företagen nämnde inte miljöhänsyn vid leverans i lika hög grad som kunderna. 
Endast ett företag visade detta miljöhänsyn och kommenterade att de använde återanvändbart 
emballage som de tog hand om, samt att de hade hög fyllnadsgrad. Detta tolkas stämma 
överens med kraven på effektiv frakt, miljövänligt emballage samt omhändertagande av visst 
emballage. Geografiskt läge nämndes inte av något företag, vilket kan bero på att möjligheten 
för omlokalisering är så pass omöjlig för dem att de inte anser att det är ett hänsyn de kan 
erbjuda. Vad berör livscykelanalys så kommenterade företaget som markerade detta alternativ 
att de jobbade med klimatdeklarationer. Detta indikerar att även om inte kundernas krav på 
klimatdeklarationer uppfylls i nuläget så kommer det att göra det i framtiden. 
 
Vid jämförelse av de miljöhänsyn som kunderna saknar och de som företagen erbjuder 
framkommer det att kunderna verkar väl insatta i det som erbjuds. Det som tas upp under 
denna punkt som företagen ändå erbjuder är miljömärkningar, där kunderna anger att de 
tycker utbudet är begränsat, inte att det är obefintligt. Miljövänligt material eller etiska 
aspekter nämns inte alls av företagen, men miljövänligt material räknas eventuellt med i 
miljömärkningar eller miljöhänsyn vid tillverkning från företagens sida. Detta framgår dock 
inte. Klimatdeklarationer var något som kunderna ville se mer av, och också något som ett 
företag arbetade med vilket tyder på att efterfrågan och utbudet är på väg att matchas. I övrigt 
verkade kunderna vilja se mer ansvar hos företagen vid återvinning, vilket verkar finnas 
väldigt lite utbud av i dagsläget. En vilja om ett nytt miljömärke nämndes från kundernas sida 
men svårigheter med miljömärkning togs inte upp från företagen. Företagen hade inte 
miljöhänsyn som de hade återtagit på grund av ointresse från kunderna. 
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Resultatet pekar därmed åt tre olika håll. 
1. Företagen matchar kundernas efterfrågan, vilket sker i de flesta lägen.  
2. Företagen erbjuder mer än kunderna kräver, i form av andra typer av miljömärkningar 

samt att vissa kunder inte ställde några miljökrav.  
3. Kunderna kräver mer än företagen erbjuder, vilket indikeras av de miljökrav som 

kunderna vill ställa men för vilka det inte finns något utbud. 
 
En slutsats kan inte, eller snarare bör inte, dras om vilket av dessa alternativ som är mest sant. 
Författaren anser att det är mer givande och intressant att se dessa skiftningar i samspelet 
mellan kund och leverantör och att förstå att det inte finns ett givet förhållande sinsemellan. 
Resultatet kan istället öppna upp för möjligheter till mer effektiva lösningar på de 
diskrepanser som presenterats. Det kan även användas för att föra en diskussion om 
bakomliggande orsaker, vilket görs nedan. 

5. Diskussion och slutsats 

5.1 Metoddiskussion  
Diskussionen i denna studie berör skäl till de förhållanden som framkommit i resultatet. Det 
bör understrykas att det inte är problemfritt att dra slutsatser om hur verkligheten ter sig 
utifrån en kontrollerad studie. Tidigare forskning som var baserad på företagsledningens 
uppfattning om intressenters inflytande kan inte med säkerhet återge de handlingsmönster 
som finns. På samma sätt kan denna studie, som fokuserat på handlingsmönster, inte med 
säkerhet återge orsakssambanden bakom de handlingar som sker. Exempelvis baseras vissa 
handlingar på de attityder som inköps- eller försäljningsansvarig har, vilket är något som inte 
undersökts i denna studie. Vid läsning av följande diskussion bör det hållas i minnet att 
studien indikerar på vissa relationer, inte bevisar dessa. Genom att jämföra resultat från bland 
annat attitydbaserad forskning med resultat från denna handlingsbaserade ansats kan 
förhoppningsvis kunskapen på området fördjupas. 
 
Viktigt att nämna är att endast ett begränsat antal företag i branschen medverkade i 
undersökningen och att andra företag kanske erbjuder alternativ som inte tagits upp av 
företagen i studien. Med tanke på de utvalda företagens utbredning på marknaden bör dock 
det ge en stark antydan om hur samspelet ser ut inom detta område. Skillnader i svar kan även 
till stor del bero på att kunder och företag har tolkat enkätfrågorna på olika sätt; krav på närhet 
i leverans är inte något som ett företag generellt kan erbjuda alla kunder och därmed kanske 
detta inte har markerats även ifall det är möjligt ibland. 
 
Av metodavsnittet framgår att andra kriterier för inköp än miljö inte undersöktes på grund av 
att omfattningen skulle ha blivit för stor. Ett intressant resultat, eller kanske snarare brist på 
resultat, var att när kunderna gavs möjlighet att kommentera varför de inte ställde miljökrav 
nämndes aldrig andra kriterier som till exempel pris eller tycke. Tillsammans med resultatet 
att en stor majoritet ställde miljökrav, ger detta en bild av att miljöfrågor överskuggar andra 
kriterier. Solér (1997) beskriver hur kunder som köper miljöanpassade produkter köper dessa 
varor grundat i miljövärderingar, och inte för att dessa varor är särdeles goda eller billiga. 
Detta ger ytterligare styrka åt bilden att miljö är ett kriterium som kan överordnas andra. 
Övriga kriterier verkar således ges liten tyngd i sammanhanget. Detta minskar risken för att 
andra variabler påverkar slutsatserna som dras i diskussionen. 
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5.2 Företagen matchar efterfrågan 
Resultatet från enkätstudien visar på att företag oftast erbjuder de miljöhänsyn som kunderna 
kräver. Det kan finnas många orsaker till detta som har sin grund i samspelet mellan kund och 
leverantör. 
 
Som tidigare nämnts har forskningen om kunders inflytande inom näringslivet varit 
omdebatterad. Till skillnad från viss tidigare forskning undersöker denna studie förhållanden 
som benämns business-to-business och handlar därmed inte om försäljning till privatpersoner. 
Det har visat sig att miljöhänsyn fungerar lättare i business-to-business förhållanden (Wolff 
1997) vilket är en teori som skulle kunna bevisas av den överväldigande majoritet av kunder 
som ställer miljökrav i den här studien, och att företagen även erbjuder miljöhänsyn. 
 
Business-to-business förhållandet har betydelse eftersom beroendet mellan två företag ofta är 
mer ömsesidigt än det mellan en privatperson och ett företag, något som undergräver kundens 
förmåga att påverka genom att sluta köpa produkten eller tjänsten i fråga (Frooman 1999). 
Istället sker i många fall en kompromiss där kostnaden för det nya beteendet, exempelvis det 
mer miljöanpassade inköpet, delas mer eller mindre lika. Som beskrevs tidigare kan 
beroendeställning inom kontorsinredningsbranschen tolkas ha ett lågt inter-beroende. Detta 
dels för att kunder inte anses ha lika höga krav på inköp som inte direkt berör deras egna 
slutprodukter (Kovács 2008). Resultaten i denna enkätstudie visar likväl att kunder i hög grad 
ställer miljökrav även på leverantörer av kontorsinredning. Emellertid så anger flera av 
kunderna som inte ställer miljökrav att anledningen är just att kontorsinredning är en liten del 
av deras verksamhet. Tidigare förklarades även att ett lågt inter-beroende stöds av att det finns 
så pass många kunder inom branschen. Eftersom endast en förhållandevis liten grupp av 
kunderna i enkätstudien inte ställer miljökrav, bör företagen behöva arbeta med miljö trots att 
de kanske inte är beroende av en särskild kund. Detta öppnar upp för en bredare diskussion 
utifrån beroendeställningen mellan kund och leverantör. 
 
Ifall beroendeförhållandet lutar mer åt intressentmakt kan detta innebära att kunderna har 
större möjlighet att byta leverantör. Som tidigare nämnts så är bojkott av en produkt/tjänst ett 
sätt för kunderna att påverka utbudet av miljöhänsyn (Buysse & Verbeke 2003; Smith & 
Cooper-Martin 1997; Henriques & Sadorsky 1999). Denna studie har inte omfattat andra 
skillnader, till exempel kvalitet, men i detta fall bör kunderna inte begränsas av ett litet utbud 
av produkter. Inte heller bör bytet av leverantör orsaka så pass stora förändringar att kundens 
fortsatta arbete saktas ner. Bergdahl (1996) nämner att de viktigaste leverantörerna för ett 
företag är de som representerar de viktigaste kraven (inte bara angående miljö) för företaget, 
exempelvis leverantörer som har produkter med stort inköpsvärde, högriskprodukter, 
komplexa produkter, tekniskt komplexa produktområden, produkter med kort livscykel samt 
smala produktområden. Kontorsinredning räknas förmodligen sällan in bland dessa olika 
produktområden, och därmed skulle en leverantör av kontorsinredning inte räknas som central 
för ett företag. Därmed kan kunderna påverka marknaden genom att byta till en konkurrent 
som uppfyller deras miljökrav, och få andra leverantörer att matcha konkurrentens 
miljöhänsyn. Denna enkätstudie visar att företagen till stor del möter kundernas miljökrav 
vilket indikerar att de inte vill förlora kunder. Detta kan i sin tur bero på att kunderna inte har 
andra starka band med sina leverantörer och att miljöhänsynen i och med detta kan ha 
betydelse i förhållandet mellan dem. Emellertid visar tidigare studier att konkurrenter inte 
spelar en särskilt betydande roll inom miljöarbetet (Madsen & Ulhøi 2001) och att företag inte 
har så bra koll på sina konkurrenter (Wolff 1997). Detta kan förklara varför en av 
leverantörerna hade en mycket lägre andel miljökrav än de övriga. 
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Ett annat exempel på hur branschtillhörigheten i sig kan påverka kundernas och företagens 
agerande är Solérs (1997) studie om kunders inställning till att köpa miljövänliga dagligvaror. 
I hennes intervjuer framkommer det att en stor gruppering består av individer som endast 
köper miljövänliga varor i de produktgrupper som de anser vara särskilt skadliga för miljön, 
exempelvis kemikalier. Kontorsinredning kan vid första ögonkastet anses vara en 
produktgrupp som är mindre skadlig för miljön än andra, men trots detta ställs miljökrav i hög 
grad enligt resultatet. I enkätstudien framkommer detaljerade miljökrav vilka stödjer Solérs 
teori. En av de största posterna är just miljökrav vid tillverkning där kemikalier spelar en stor 
roll.  Kunderna som fokuserade på de mest skadliga produkterna i hennes studie visade sig 
även ovilliga att göra stora uppoffringar i samband med miljöanpassade inköp och hade liten 
insikt i hur deras handlande påverkade miljön. Detta innebar att de köpte de miljöanpassade 
varor som erbjöds, exempelvis med miljömärkningar. I denna enkätstudie var miljömärkning 
något som efterfrågades av många kunder, och även erbjöds av alla leverantörerna. 
 
Det kan finnas olika orsaker till att kundernas efterfrågan och leverantörernas utbud stämmer 
överens. Denna diskussion har tagit upp det ömsesidiga beroende i business-to-business 
förhållandet, företagens utsatthet för bojkott och deras vilja att undvika detta samt att 
branschtillhörigheten och dess medförande miljöbelastning påverkar kunder att ställa vissa 
och begränsade miljökrav. 

5.3 Företagen erbjuder mer 
Det fanns undantag från det ovan beskrivna förhållandet. Nästan en femtedel av kunderna i 
enkätstudien ställde inga miljökrav, trots detta erbjöd alla företag i studien någon sorts 
miljöhänsyn. Det erbjöds även typer av miljökrav som inte efterfrågades. Det kan finnas olika 
förklaringar till de resultat som indikerar detta. 
 
Som presenterades i inledningen av denna uppsats så finns det många studier som hävdar att 
kunderna inte är det största inflytandet på företagen (Fineman & Clarke 1996; Eiadat et al 
2008; Buysse & Verbeke 2003). Istället påverkar intressenter så som lagstiftare, interna 
kämpar, aktivistgrupper och finansinstanser mer. Denna enkätstudie undersöks bara ett antal 
kunder. Vad som i övrigt påverkat företagen att erbjuda ej efterfrågade miljökrav kan denna 
studie inte visa. Det går inte att utesluta att de kunder som inte har tillfrågats ställer miljökrav 
som denna enkät inte har fångat upp. Andra kunders åsikter och inköp kan alltså ha påverkat 
företagens miljöbeteende. Något som kan diskuteras utifrån resultaten i denna studie är hur 
företagen beter sig i förhållande till sina konkurrenter.  
 
Som presenterats tidigare agerar ibland företag mer miljöanpassat för att missgynna andra 
företag i branschen, till exempel genom att försöka influera lagstiftning (Arora & Cason 
1996), bli mer miljöanpassade än sina konkurrenter samt att erbjuda något som inte har 
funnits på marknaden tidigare och få ”first mover” fördelar (Buysse & Verbeke 2003). Två av 
de företag som undersöktes i den här studien visade miljöhänsyn som i stort sett 
överensstämde med den andres, men det tredje visade mycket lägre miljöhänsyn. De tre 
företagen är dock av olika storlek, vilket är något som påverkar företags miljöarbete 
(Vandermerwe & Oliff 1990) och kan ha influerat detta resultat. Det är svårt att dra slutsatser 
från ett urval på tre företag men de två större företagen matchade varandra vilket tyder på att 
konkurrens kan ha betydelse. Ett företag arbetade även för att ta fram klimatdeklaration, vilket 
skulle ha en ”first mover” fördel i branschen i jämförelse med de andra företagen i studien. 
Tidigare forskning har även visat att efterfrågan på en produkt ökar ifall den blir mer 
miljöanpassad (Eiadat et al 2008) vilket stödjer ”first mover” teorin och kan innebära att 
företag erbjuder miljöhänsyn för att öka försäljningen. De miljöhänsyn som inte efterfrågades 
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av kunderna men ändå visades av leverantörerna kan helt enkelt ha undgått kunderna, men det 
finns även andra anledningar till att kunder inte ställer miljökrav. 
  
Enkätstudien visar att vissa kunder inte ställer miljökrav alls. I tidigare forskning beskrivs 
problemet bero på faktorer så som tidspress, ekonomisk press och att det kan krävas 
förhandling med andra (Solér 1997; Greissel 2002). Kunderna i denna studie tar främst upp 
tidsaspekten och anger att de inte hunnit komma så lång att de ställer miljökrav på 
kontorsinredning. Vissa tar dock upp andra anledningar, så som att ingen hade drivit frågan 
vilket i sin tur kan bero på andra beskrivna faktorer i diskussionen men som även stödjer 
teorin om att andra intressenter (interna kämpar) påverkar mer än kunder. En kund var orolig 
för att bryta mot lagen om offentlig upphandling, vilket visar på att en förhandling med andra 
påverkar möjligheterna att ställa miljökrav vid inköp. Det finns även indikationer på att 
kunder bara agerar ifall de anser att alla andra gör det, den så kallade ”rättviseprincipen” 
(Solér 1997). De kunder som inte ställer miljökrav kanske ser frågan från detta perspektiv 
men eftersom majoriteten av kunderna ställer miljökrav borde rättviseprincipen få andra 
kunder att agera miljöanpassat. Det kan emellertid vara så att kunderna inte är medvetna om 
hur andra kunder agerar. 
 
Att kunden är ovetandes om miljöfrågor tas upp i tidigare forskning (Porter & van der Linde 
1995; Fineman & Clarke 1996). Kunskap är en viktig del för att kunder ska köpa mer 
miljöanpassat (Solér 1997) men miljöinformation är notoriskt svår att förstå (Wolff 1997). 
Okunskap kan därmed ha varit faktorn bakom att miljömärkningar erbjuds trots att de inte har 
efterfrågats. Resultaten visar även att en majoritet av kunderna inte är säkra på om det finns 
miljökrav som de vill ställa utöver den miljöhänsyn som företagen redan erbjuder. En del av 
kunderna vet inte heller om miljökrav ställs eller om miljöarbete sker i deras verksamhet. 
Okunskap kan vara förklaringen till att kunderna kräver framförallt miljömärkning och 
miljöledningssystem. Dessa verktyg erbjuder ett smidigt sätt att ställa miljökrav utan att 
behöva göra stora ansträngningar för att sätta sig in i ämnet. Att många kunder väljer att 
hänvisa till verktyg och ramavtal stärker denna teori. Hos vissa kunder är det tydligt att mer 
specifika krav ställs, så som märkning av plast och krav på att inte använda vissa ämnen, 
vilket tyder på att det finns en större kunskap om miljöproblemens sammansättning. Solér 
(1997) diskuterar i sin studie fyra olika kundpersonligheter varav de flesta visade på okunskap 
om sambandet mellan miljöpåverkan och miljökrav, medan en grupp var mer medveten om 
sambanden. Trots att det inte är privatpersoner som undersökts skulle denna teori kunna 
appliceras på kunder även i denna studie. 
 
Solér (1997) hävdar även att kunder ibland inte köper miljöanpassade produkter eftersom de 
inte är medvetna att de finns. De letar inte aktivt efter dessa produkter, och därmed krävs mer 
marknadsföring för att informera dem om existensen av miljöhänsyn. Detta tas upp i samband 
med att dagligvaror köps på rutin. Med tanke på att kontorsinredning inte är ett rutinbaserat 
inköp på samma sätt, kan marknadsföring spela mindre roll i sammanhanget. 
 
En annan anledning till att företagen erbjuder mer än det som krävs, och satsar på miljöarbete 
trots att inte alla kunder kräver det kan vara att företagens rykte är känsligt för negativ kritik, 
till exempel vid miljökriser (Wolff & Zaring 2003; Eiadat et al 2008; Antonsson 2007). Att 
sluta köpa produkter eller sprida negativ information är det vanligaste beteendet vid missnöje 
och negativ kritik har visat sig spridas i högre grad än positiv (Smith & Cooper-Martin 1997). 
Företag erbjuder därmed kanske mer miljöhänsyn än vad som krävs, i förebyggande syfte. 
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Sammanfattningsvis kan förklaringar till att leverantörerna erbjuder mer miljöhänsyn än vad 
kunderna efterfrågar vara att andra intressenter kräver det, att leverantörerna vill konkurrera 
med andra företag, att kunderna av olika anledningar inte ställer krav, att kunderna inte vet att 
de kan kräva mer miljöhänsyn samt att företagen är rädda för negativ kritik och förebygger 
den genom att erbjuda mer än det som efterfrågas. 

5.4 Kunder vill ha mer 
Det andra undantaget från regeln var att enkätstudien visar på att kunderna ville ställa högre 
krav på miljöhänsyn än vad som erbjöds av leverantörerna. Detta utslag kan bero på olika 
faktorer. 
 
Som presenterats tidigare hävdar viss forskning att kunderna inte inverkar på ett företags 
miljömässiga prestanda. Enkätstudien visar på att kunderna till stor del får sina krav 
tillgodosedda, men de vill även ha mer. Tidigare studier om intressenters inflytande visar att 
kunderna är mindre viktiga. Dessa är emellertid gjorda utifrån företagsledningens uppfattning 
av intressenter och under särskilda förhållanden. Smith och Cooper-Martin (1997) påpekar, i 
sin studie om kunders reaktion på oetisk marknadsföring, att det vanligaste reaktionen var att 
kunderna slutade köpa produkten samt spred negativ information om företaget eller produkten 
till bekanta. Smith och Cooper-Martin (1997) fortsätter med att påpeka att just dessa 
reaktioner har en lägre chans att uppmärksammas av ledningen. Wolff och Zaring (2003) 
varnar för att företag agerar på antaganden som inte alltid är korrekta. Även om 
företagsledningen inte anser att kunderna påverkar betyder inte det att deras antagande 
överensstämmer med verkligheten. Detta innebär att ledningen inte uppfattar att kunderna har 
ett stort inflytande, samt att de miljökrav som efterfrågas inte uppmärksammas. I enkätstudien 
visas på att företagen inte matchar kundens hela efterfrågan, vilket skulle kunna bero på ovan 
beskrivna brister i kommunikationen mellan ledning och kund. 
 
En annan anledning till att företagsledningen inte ser kunderna som inflytande är att 
påtryckningen kan uppfattas komma från annat håll när andra intressenter använder kunden 
för att få inflytande. Exempelvis använder aktivistgrupper, ”campaigners”, kunder för att 
genomföra sina kampanjer, som i fallet när en organisation spred en film om hur ett företag 
köpte in fisk som trålats på ett sätt som dödade tusentals delfiner om året (Frooman 1999). 
Det var aktivistgruppen som stod för hotbilden men det var genom kunderna den kunde agera. 
Resultat från tidigare studier visar dock att hur ledningen uppfattar påtryckningarna påverkar 
hur företagen reagerar (Fineman & Clarke 1996). Därmed kan det behövas ”campaigners” och 
dylikt för att kundernas miljökrav ska synas. 
 
Bristen på utbud är något som påverkar kundernas möjlighet att göra sig hörda. Enligt 
Fineman och Clarke (1996) så finns det en tro hos ledningen att kunden inte ville ha 
miljöanpassade produkter och därmed erbjuds de inte. Som beskrevs tidigare så når kundernas 
protester sällan upp till ledningen. Det finns även teorier om att det är först när en vara finns 
på marknaden som den sprids genom efterfrågan (Vandermerwe & Oliff 1990; Wolff & 
Zaring 2003) och tidigare studier visar att en anledning till att kunder inte köper 
miljöanpassade produkter är att det inte finns något utbud (Solér 1997). Ifall inget utbud finns 
som kunderna kan utnyttja, kan detta förklara varför företagen inte ser efterfrågan som finns 
utöver det som de erbjuder. Detta är emellertid inte förenligt med att vissa kunder i 
enkätstudien inte ställde några miljökrav trots att det fanns möjligheter. Att kunder inte kan 
påverka utan utbud kan däremot förklara varför företagen inte erbjuder de miljökrav som 
kunderna har visats ha i enkätstudien. I undersökningen är det dock inte tydligt ifall 
kundernas efterfrågan på nya miljökrav når ledningen i företagen. Vid inköp ställde inte 
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kunderna dessa krav eftersom utbud av dem inte fanns. Detta indikerar på att ett visst utbud 
måste existera innan företagen ser att efterfrågan. Att föredra vore kanske att företagen 
utförde kundundersökningar för att ta reda på kundernas önskemål. 
 
Kopplat till frågan om utbud har det visat sig att kunderna kan påverka en utveckling av mer 
miljöanpassade produkter och tjänster genom att betala mer för dessa (Eiadat et al 2008; 
Porter & van der Linde 1995; Arora & Cason 1996; Buysse & Verbeke 2003; Vandermerwe 
& Oliff 1990). Dessa studier hävdar även att kunderna är beredda att göra så. Dock är 
villigheten att betala något som bara syns där ett utbud finns. Denna tendens skulle därmed 
ytterligare visa hur viktigt det är med kommunikationen mellan kunder och företagets 
ledning. I denna studie framgår det inte om de miljöhänsyn som tas innebär en merkostnad för 
kunderna eller om kunderna är beredda att betala mer för just dessa typer av miljöhänsyn. 
 
Resultatet att kunderna efterfrågar mer än vad som erbjuds av leverantörerna kan ha sin grund 
i olika faktorer. Problemet kan vara ledningens uppfattning av vad kunderna vill ha och vem 
som påverkar samt att kunderna inte kan visa sin efterfrågan om ett utbud inte redan finns. 

5.5 Kunder vill inte alltid samma sak 
Enkätstudien undersöker ifall det finns en skillnad på de miljökrav som ställs av de olika 
kundgrupperna. På grund av det begränsade antal svar från organisationer är generaliserande 
slutsatser om dessa svåra att göra. 
 
Enkätstudien visar att inom offentlig förvaltning ställer 82 procent miljökrav vid inköp av 
kontorsinredning. För privata företag är siffran 59 procent. I en liknande undersökning av 
Naturvårdsverket (2008) var resultatet att 57 procent av den offentliga förvaltningen alltid 
eller oftast ställer miljökrav vid upphandling men 78 procent hade riktlinjer för att ta 
miljöhänsyn vid inköp. Det finns tecken på att offentliga förvaltningar generellt kan få 
problem med miljökrav vid upphandling på grund av lagen för offentlig upphandling (Frank 
& Karlsson 2007), något som i enkätstudien bland annat nämns som orsak till att miljökrav 
inte ställs. Dock visar enkätundersökningen på att majoriteten av all offentlig förvaltning ändå 
kräver miljöhänsyn vid upphandling.  
 
Tidigare forskning visar på att privata företag i högre grad än offentlig förvaltning ställer krav 
som är mer uppdaterade inom exempelvis teknologi och processer (Lundvall et al 2008). 
Resultatet indikerar att offentlig förvaltning i högre grad förlitar sig på standardiserade 
verktyg så som miljömärkningar medan företag även ställer krav på livscykelanalys, 
leveranssätt och liknande miljökrav som kräver mer djupgående kunskap. Dock krävde fler 
företag än offentliga förvaltning miljöledningssystem. Något som kritiseras i tidigare 
forskning är att specifika tekniker krävs (Porter & van der Linde 1995; Bergdahl 1996). Detta 
anses begränsa företags innovationsförmåga och därmed möjligheter att utveckla ny 
miljöteknik och dylikt. Lundvall et al (2007) tar i sin studie upp att leverantörer uppfattar att 
offentlig förvaltning har onödigt strikta krav som berör hur något ska göras istället för krav på 
vissa mål. Att offentlig förvaltning fokuserar på verktyg så som miljöledningssystem 
indikerar att så är fallet. Lundvall et al (2007) hävdar även att miljökrav vid offentlig 
upphandling oftast är svåra att förutse och därmed att uppnå för leverantörerna. 
 
Sammanfattningsvis har tre kundgrupper undersökts i studien och skillnaderna mellan dem 
kan bero på olika kunskapsnivåer. Skillnaden består i vilka typer av miljökrav som ställs samt 
deras omfattning. 
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5.6 Slutsatser 
Med grund i studiens resultat och med stöd av tidigare forskning kan vissa slutsatser dras.  

 
• Efterfrågan och utbud matchas i de flesta fall. 
 
• Det finns ibland en skillnad mellan den miljöhänsyn som erbjuds och den som krävs, 

om än inte betydande. Denna skillnad var inte entydig utan gick åt två håll:  
o Kunderna ställer miljökrav som inte företagen erbjuder,  
o Företagen erbjuder specifika miljökrav som inte efterfrågas, 

 
• Det finns inga tecken på att företag avbryter ett miljöarbete på grund av brist av 

intresse hos kunderna.  
 
• Vilken grupp kunden tillhörde inverkade på den grad av miljökrav som ställdes samt, i 

någon mån, vilken typ av miljökrav som efterfrågades. 
 

• Samspelet mellan kund och leverantör i ett business-to-business förhållande innebär 
att det finns sidor hos båda aktörerna som påverkar både utbudet och efterfrågan av 
miljöhänsyn.  

5.7 Vidare forskning 
Det skulle vidare vara intressant att undersöka hur företags strukturer påverkar samspelet 
mellan kunderna och företagen, och se närmare på var det brister mellan kundernas 
efterfrågan och företagens utbud av miljöhänsyn. En kvalitativ studie över anledningarna till 
att vissa miljökrav ställs eller inte ställs skulle ytterligare belysa samspelet, och detsamma 
med anledningarna bakom utbudet av miljöhänsyn. Överlag skulle en djupare studie 
fokuserad på ett begränsat antal kunder och deras leverantör kunna ge kunskap som denna 
övergripande enkätundersökning inte kunde få fram.  



 25

6. Referenser 
Almgren, R., Brorson, T., Enell, M. (2008) Miljöarbetet stärker affärerna! Uppsala: Uppsala 
Publishing House 
 
Ammenberg, J. (2004) Miljömanagement. Lund: Studentlitteratur 
 
Antonsson, A. (2007) Miljödriven affärsutveckling. I: Grahn, K (projektledare) Miljö i ett 
företagsperspektiv. Stockholm: Prevent 
 
Arora, S., Cason, T. (1996) Why do firms volunteer to exceed environmental regulations? 
Understanding participation in EPA’s 33/50 program. Land Economics, 72(4), 413-432 
 
Bergdahl, A. (1996) Strategisk leverantörssamverkan – vägen till ett effektivare samarbete 
mellan kund och leverantör. Mölndal: IVF(Institutet för Verkstadsteknisk Forskning) 
 
Buysse, K., Verbeke, A. (2003) Proactive Environmental Strategies: A stakeholder 
managment perspective. Strategic Management Journal, 24(5), 453-470 
 
Eiadat, Y., Kelly, A., Roche, F., Eyadat, H. (2008) Green and competitive? An empirical test 
of the mediating role of environmental innovation strategy. Journal of World Business ,43(2), 
131-145 
 
Fineman, S., Clarke, K. (1996) Green Stakeholders: Industry interpretations and response. 
Journal of Management Studies, 33(6), 715-730 
 
Frank, L., Karlsson, M. (2007) Miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Avh. Uppsala: 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Inst. f. Ekonomi (Uppsala Studies in Business Economics 
Thesis No. 494) 
 
Frooman, J. (1999) Stakeholder Influence Strategies. Academy of Management Review, 24(2), 
191-205 
 
Grahn, K (projektledare) (2007) Miljö i ett företagsperspektiv. Stockholm: Prevent 
 
Greissel, M. (2002) Manufacturing a better environment. Industrial Paint and Powder, 
78(11), 18-23 
 
Hakim, C. (2000) Research Design – successful designs for social and economic research, 2d 
edition. London: Routledge. 
 
Henriques, I., Sadorsky, P. (1999) The relationship between environmental commitment and 
managerial perceptions of stakeholder importance. Academy of Management Journal, 42(1), 
87-99 
 
Johansson Lindfors, M. (1993) Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval 
vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur 
 
Kovács, G. (2008) Corporate Environmental Responsibility in the supply chain. Journal of 
Cleaner Production, 16(15), 1571-1578 



 26

 
Larsson, L., Malmberg, A. (1997) Svensk möbelindustri – kompetens, kontaktnät och 
konkurrenskraft. Stockholm: Nutek 
 
Lindfors, L-G., Antonsson, A-B. (2007) Livscykelanalyser. I: Grahn, K (projektledare) Miljö 
i ett företagsperspektiv. Stockholm: Prevent 
 
Lundvall, K., Tops, J., Ballebye Olesen, H. (2008) What can public procurers learn from 
private? Köpenhamn: Copenhagen Economics (Utredning för Konkurrensverket) 
 
Madsen, H., Ulhøi, J. (2001) Integrating Environmental and Stakeholder management. 
Business Strategy and the Environment, 10(2), 77-88 
 
Miljöstyrningsrådet (2008) Miljöstyrningsrådet – startsida [Elektronisk]. Stockholm: 
Miljöstyrningsrådet. Tillgänglig: <http://www.msr.se/> 2009-05-16. 
 
Naturvårdsverket (2008) Tar den offentliga sektorn miljöhänsyn vid upphandling? 
Stockholm: Naturvårdsverket (Rapport 5791) 
 
Porter, M., van der Linde, C. (1995) Green and Competitive: Ending the Stalemate. Harvard 
Business Review, reprint 95507, September-oktober 1995 
 
Smith, N., Cooper-Martin, E. (1997) Ethics and marketing: The Role of Product Harm and 
Consumer Vulnerability. The Journal of Marketing, 61(3), 1-20 
 
Solér, C. (1997) Att köpa miljövänliga dagligvaror. Avh.  Göteborg: Göteborgs Universitet, 
Inst. f. Företagsekonomi. (Göteborg Studies in Business Economics)  
 
Vandermerwe, S., Oliff, M. (1990) Customers drive corporations green. Long Range 
Planning, 23(6), 10-16 
 
Wolff, R. (1997) Miljökrav och konkurrenskraft – företagsekonomiska perspektiv. Göteborg: 
Gothenburg Research Institute (GRI rapport 1997:3) 
 
Wolff, R., Zaring, O. (2003) Markets, Business and Sustainable Repositioning. I: Biel, A 
(red.) Individual and Structural Determinants of Environmental Practice. Aldershot: Ashgate 
Publishing Limited 



 27

7. Bilagor 

7.1 Frågor i enkät för kunder (bilaga 1) 
Var god svara med ett kryss i rätt ruta vid frågor med svarsalternativ. Kryssa endast en ruta 
förutom för fråga 4a. Fyll i öppna frågor med text. 

Ett företag  
En offentlig förvaltning  

1. Representerar Ni… 

En organisation  
Ja  
Nej  

2. Har Ni något 
miljöledningssystem 
eller annat internt 
miljöarbete? Vet ej  

Ja  
Nej  

3. Ställer Ni miljökrav 
vid inköp av 
kontorsinredning? 

Vet ej  

 

Miljömärkning  Vilka/Vilken 
Miljöledningssystem  Vilka/Vilket 
Miljökrav vid till-
verkning (t.ex. bort-
tagning av visst material)

 Vilka/Vilket 

Miljökrav vid 
reparation/kassering 

 Vilka/Vilket 

Miljökrav vid leverans  Vilka/Vilket 
Livscykelanalys  Vilka/Vilken 

4a. Om Ni svarat ja, 
vilka miljökrav ställer Ni 
vid inköp av 
kontorsinredning?  
 
Kryssa i passande 
ruta/rutor, fyll sedan 
gärna i utförligare 
information 

Annat…  Vilka/Vilket 
4b. Om Ni svarat nej, av 
vilka skäl ställer Ni inga 
miljökrav vid inköp av 
kontorsinredning? 

Skriv svar här 

Ja  

Nej  

5. Finns det miljökrav 
som Ni skulle vilja ställa 
vid inköp av 
kontorsinredning men 
som Ni inte har 
möjlighet till på grund 
av att det inte erbjuds? 

Vet ej  

 

6. Om ja, vilken/vilka 
miljökrav är detta? 
 
 

Skriv svar här 
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7.2 Frågor i enkät för leverantörer (bilaga 2) 
Var god svara med ett kryss i rätt ruta vid frågor med svarsalternativ. Kryssa endast en ruta 
förutom för fråga 3a. Fyll i öppna frågor med text. 

Ja  
Nej  

1. Har Ni något 
miljöledningssystem 
eller annat internt 
miljöarbete? Vet ej  

Ja  
Nej  

2. Visar Ni miljöhänsyn 
vid försäljning av 
kontorsinredning? 

Vet ej  

 

Miljömärkning  Vilka/Vilken 
Miljöledningssystem  Vilka/Vilket 
Miljökrav vid till-
verkning (t.ex. bort-
tagning av visst material)

 Vilka/Vilket 

Miljökrav vid 
reparation/kassering 

 Vilka/Vilket 

Miljökrav vid leverans  Vilka/Vilket 
Livscykelanalys  Vilka/Vilken 

3a. Om Ni svarat ja, 
vilka miljöhänsyn visar 
Ni vid försäljning 
av kontorsinredning?  
 
Kryssa i passande 
ruta/rutor, fyll sedan 
gärna i utförligare 
information 

Annat…  Vilka/Vilket 
3b. Om Ni svarat nej, av 
vilka skäl visar Ni inte 
miljöhänsyn vid 
försäljning av 
kontorsinredning? 

Skriv svar här 

Ja  
Nej  

4. Har Ni slutat erbjuda 
någon sorts miljöhänsyn 
på grund av ointresse 
hos kunderna? Vet ej  

 

5. Om ja, vilken/vilka 
miljöhänsyn var detta? 
 
 

Skriv svar här 

 


