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Abstrakt 
Idag blir det allt vanligare att kunder ställer krav på att företag ska arbeta med 
miljöfrågor. Det finns ett antal verktyg företag kan använda sig av för att profilera sig 
som miljövänliga - exempelvis livscykelanalys, socialt ansvarstagande och certifierade 
ledningssystem. !
Företaget Formteknik Verktyg Unnaryd AB tillverkar formverktyg och har påbörjat att 
profilera sig som miljövänliga genom att använda ekodesign på sina produkter. De 
arbetar även med miljö- och kvalitetsledningssystem. För att få kunskap om Formteknik 
kan få mer välvilligt inställda kunder genom sitt arbete med ekodesign har några av 
deras kunder intervjuats och några av dem har svarat på en enkät. Vilka gröna verktyg 
som kunderna föredrar har också undersökts. !
Resultaten visar att de flesta kunderna var tämligen samstämmiga gällande vilka 
faktorer som var viktigast vid inköp. Av de gröna verktygen var ISO 9001 och ISO 
14001 mest uppskattade, medan pris och materialets kvalitet sågs som de viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till vid inköp. Ekodesign kan även skapa ett mervärde för 
Formteknik genom att öka produkternas prestanda. !
Abstract 
It is becoming more common that companies require that their suppliers work with 
environmental issues. There are a number of tools that businesses can use to market 
themselves as environmentally friendly - for example life cycle assessment, corporate 
social responsibility and certified management systems. 
  
The company Formteknik Verktyg Unnaryd AB manufactures molds and have begun to 
integrate ecodesign in their product development. They also work with environmental 
and quality management systems. To find out if Formteknik receive more well-disposed 
customers through their work with ecodesign, some of them have been interviewed and 
some of them answered a questionnaire. Which green tool their customers prefer have 
also been investigated.  !
The results show that most customers were quite unanimous about which factors that 
were most important when purchasing a mold. Of the green tools were ISO 9001 and 
ISO 14001 most appreciated, while the price and quality of the product were seen as the 
most important factors to take into account. Ecodesign can also create added value for 
Formteknik by increasing product performance. !!
!
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1.Inledning 
Idag blir det allt vanligare att kunder ställer krav på att företag ska arbeta med 
miljöfrågor. Det finns ett antal verktyg företag kan använda sig av för att profilera sig 
som miljövänliga - exempelvis livscykelanalys, socialt ansvarstagande och certifierade 
ledningssystem. Vissa verktyg är mer populära hos kunderna, men de kanske inte är de 
mest självklara om man är ute efter själva produktens miljövänlighet. !
Genom att leverantören använder gröna verktyg kan kunden känna sig tryggare i sitt 
inköp. Dels vet kunden vad leverantören jobbar med och vilka värderingar de har, men 
gröna verktyg kan också hjälpa kunden i sitt eget arbete med förbättringar - till exempel 
genom att bidra till en hållbar utveckling och leda till ekonomiska vinster i form av 
effektiviseringar.  !
Vissa verktyg fokuserar på verksamheten och dess miljöbelastning, medan vissa verktyg 
fokuserar på produktens miljöbelastning. Vilka av dessa verktyg som föredras bland 
kunder av formverktyg är okänt.  !
Företaget Formteknik Verktyg Unnaryd AB tillverkar formverktyg och har påbörjat att 
profilera sig som miljövänliga genom att använda ekodesign på sina produkter. Det 
innebär att de erbjuder ett integrerat miljö- och designtänk där särskild hänsyn tas till 
miljökonsekvenserna av produkten under hela dess livscykel. De arbetar även med 
miljö- och kvalitetsledningssystem. Arbetet med ekodesign kan leda till besparingar 
gällande miljö, resurser och ekonomi, men om arbetet med ekodesign också kan skapa 
ett mervärde genom att få mer välvilligt inställda kunder är inte undersökt.   !
1.1. Bakgrund 
Resurserna på jorden är begränsade och vi behöver därför en marknad som kan anpassa 
sig och nyttja resurserna effektivt. Runt om i världen oroar sig människor för miljön och 
är villiga att ändra sitt beteende. Miljöprofilering och arbete med miljön bland företag 
har därför kunnat slå rot när det gäller hållbara och socialt ansvarstagande produkter 
(Mishra och Sharma, 2011). !
Arbetet med miljö och ständiga förbättringar kan leda till stora kostnader, men det är 
också visat att en ökad miljövänlighet kan sammankopplas med större ekonomisk 
prestanda, konkurrenskraft och innovativa fördelar (Cronin et al, 2011). !
Cronin et al (2011) menar att företag världen över har börjat flytta sitt fokus från att 
göra nästan vad som för att tjäna pengar till att besluten med efterföljande effekter 
analyseras mer noggrant. !
1.1.1 Formteknik och formverktyg 
Formteknik Verktyg Unnaryd AB är beläget i Unnaryd och Anderstorp samt i Roskilde i 
Danmark. Verksamheten består av tillverkning av formverktyg och komponenter till 
företrädesvis plastindustrin. Kundsegmenten består främst av ”caps & closures” (t ex 
korkar), ”medical devices” (t ex kanyler) och ”thin wall packaging” (t ex glassburkar). 
Formteknik har 58 medarbetare och är certifierade enligt både ISO 14001 och ISO 
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9001. De arbetar även med integrering av ekodesign efter att ha varit med i Swereas 
projekt Ekolyftet. !
Formverktygen tillverkas i stål som i vissa fall ytbehandlas och används för att skapa 
olika sorters plastprodukter. De fungerar som en form där flytande plast sprutas in och 
kyls ned och ut kommer en färdig plastprodukt, till exempel en kork. Formteknik 
använder inte själva formverktygen utan säljer dem till plasttillverkande kunder. 
Livslängden för ett formverktyg är cirka tio år. 

Figur 1. Formverktygets insatsdel består av (från vänster): fast halva, gängkärna och 
avstrykare. !
1.1.2 Miljöprofilering 
Miljöprofilering inkluderar många olika aktiviteter som till exempel produktdesign, 
tillverkningsprocesser, förpackning och även områden som marknadskommunikation 
(Vaccaro, 2009). Det vore enligt Cronin et al (2011) svårt att uppmuntra företag till 
miljöprofilering om det inte fanns ekonomiska incitament för det. Att arbetet kan ge 
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både fördelar för människor och planet är inte alltid en tillräckligt stark drivkraft, så att 
miljöprofilering ger ekonomiska fördelar är därför viktigt. !
Miljöprofilering är inte en enskild strategi som hjälper organisationen med 
miljörelaterade frågor enligt Fraj, Martínez och Matute (2010), utan det omfattar även 
mycket annat, till exempel att möta kundernas förväntningar när det gäller miljövänliga 
produkter och tjänster. Vidare menar Fraj et al (2010) att även företagen själva har nytta 
av miljöprofilering då de får ett mer hållbart och etiskt agerande samtidigt som de kan 
nå företagets ekonomiska mål och minimera sin miljöpåverkan. !
Peattie och Crane (2005) tar upp ett flertal problem som har uppstått gällande 
miljöprofilering som har försvårat framgången. Som ett problem tar de upp att företag 
försöker hitta miljövänliga faktorer i sina redan existerande produkter och marknadsför 
dem sedan som miljövänliga, trots att processer och andra faktorer inte har förändrats. 
Att göra kortsiktiga pengabesparingar är också förekommande när det gäller 
miljöprofilering där företag till exempel drar ner på förpackningsmaterialet och försöker 
sälja sin produkt som mer miljövänlig trots att kunderna inte har fått något mervärde.  !
Företag som tillämpar miljöprofilering kan enligt Peattie och Crane (2005) få problem 
med att långsiktigt tjäna på det om inte kunderna får rätt information och utbildning. 
Det är därför viktigt att genomföra kontinuerliga marknadsundersökningar. Slutligen tar 
de upp problemet med företag som säger sig vara miljövänliga fast de i själva verket 
endast följer de lagar och krav som ställs på dem. !
Att jobba med kontinuerliga innovationer är viktigt för att nå ständiga förbättringar. För 
B2B-marknaden (business to business) kan företag ta fram en andra generation av en 
produkt som är en uppdaterad version av en redan existerande produkt. Fördelarna med 
detta är att produkten inte behöver en helt ny tillverkningsprocess men är ändå en grön 
uppdatering som kan spara energi, minska användningen av naturresurser och minska 
avfallet för kunderna (Vaccaro, 2009).  !
Vaccaro (2009) föreslår att företag som jobbar med miljöförbättringar och nya 
innovationer ser till att informera sina kunder om detta. Det kan skapa ett mervärde för 
företaget och ge mer välvilligt inställda kunder. Enligt Peattie (1995) är 
marknadskommunikation ofta kritiserad för att fokusera på att övertala och manipulera 
kunderna istället för att informera dem. Att marknadsföra informativt kan dock vara 
svårt eftersom effektiviteten sjunker när längre förklaringar behövs. Bra utformad 
information kan öka kunders medvetenhet om miljöproblem och även öka deras 
förståelse.  !
En viktig del i informationen om produkter är att skapa en förståelse för de olika 
miljöaspekter och sociala aspekter som kan uppstå, vad deras lösningar är och hur man 
kan påverka dem genom att välja olika produkter och leverantörer (Peattie, 1995). 
Swerea (2013) lyfter fram betydelsen av att använda ett flexibelt språk när 
marknadsföring av miljöprofilerade produkter sker, så att informationen kan nå ut till 
bredare intressentgrupper och inte bara till dem som redan är insatta i området. !
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Genom att göra kundundersökningar och egna efterforskningar kan företaget avgöra 
vilken media som är bäst för att nå ut till sina kunder, men även när det gäller att 
informera intressenter om de miljömässiga fördelarna hos deras produkter. Idag är 
möjligheterna till miljövänlig kommunikation goda och det finns många sätt att nå ut till 
sina kunder, exempelvis genom e-nyhetsbrev (Vaccaro, 2009). !!
1.1.3 Ledningssystem 
1.1.3.2 ISO-certifiering 
ISO 14001 och ISO 9001 är ledningssystem för miljö respektive kvalitet och är 
internationella standarder. För att få bli ISO-certifierad måste man uppfylla särskilda 
krav och visa detta. Det är en tredjepartscertifiering vilket innebär att någon oberoende, 
som företaget inte har någon relation till, certifierar. !
Ledningssystem är ett verktyg som företagsledningen kan använda för att systematiskt 
styra en särskild fråga, exempelvis miljö- eller kvalitetsfrågor. Ett nyckelbegrepp inom 
arbetet med ledningssystem är ständig förbättring som uppnås genom förbättringsmål 
och avvikelsehantering.  !
Genom att certifiera sig kan man förutom att förbättra sitt miljö- eller kvalitetsarbete 
även vinna marknadsandelar och göra besparingar (i form av minskat avfall, 
resurseffektiviseringar osv). Certifiering kan användas för att locka investerare och 
förmedla till allmänheten att man arbetar för en ständig förbättring (Cronin et al, 2011).  !
1.1.3.2 CSR 
CSR står för corporate social respsonsibility och brukar översattas till socialt 
ansvarstagande. Genom att arbeta med CSR tar företaget hänsyn till både miljön och det 
sociala i beslutsfattandet, där målet är att jobba mot en hållbar utveckling. Att arbeta 
med miljöfrågor är en fundamental del i socialt ansvarstagande (Olsen, Slotegraaf och 
Chandukala, 2014). Homburg, Stierl och Bornemann (2013) menar att arbete med CSR 
kan öka kundernas förtroende vilket i sin tur kan leda till mer lojala kunder.  !
Standarden ISO 26000 är en vägledande standard (inte certifieringsbar) för socialt 
ansvarstagande. I standarden finns ett antal principer som företaget bör följa i sitt arbete 
med CSR. Dessa principer är: 
• Ansvar - för sin påverkan på samhället, ekonomin och miljön 
• Transparens - gällande beslut och aktiviteter som påverkan samhället och miljön 
• Etiskt uppförande 
• Respekt för intressenternas intressen 
• Respekt för rättsstatens principer  
• Respekt för internationella uppförandenormer - samtidigt som de efterlever 

rättsstatens principer 
• Respekt för de mänskliga rättigheterna - en organisation bör respektera de mänskliga 

rättigheterna och erkänna både deras betydelse och deras allmängiltlighet. !
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1.1.4 Ekodesign 
Termen ekodesign involverar det som görs i produktutvecklingen som syftar till att 
minimera en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Detta görs utan att 
inskränka på produktens andra viktiga faktorer så som prestanda och pris (Johansson, 
2002). !
År 2005 antog EU Ekodesigndirektivet (2009/125/EG) som ställer krav på vissa 
produktgrupper gällande hållbarhetsprestanda. Det implementerades i Sverige genom 
lag (2008:112) om ekodesign som syftar till, enligt 1§, ”att främja en effektiv 
energianvändning och en låg miljöpåverkan av energirelaterade produkter och 
energirelaterade delar av sådana produkter genom att miljöaspekter integreras i 
produktdesignen för att förbättra produktens eller delens miljöprestanda under hela 
dess livscykel”. !
År 2011 antogs ISO-standarden för integrering av ekodesign (14006) som är en 
vägledning för integreringsarbetet. Trots direktiv och lagar så menar den svenska 
forskningskoncernen Swerea (2013) att arbetet med ekodesign i Sverige är relativt litet 
då det fortfarande finns ett stort antal företag som inte arbetar med hållbarhetsfrågor vid 
produktframtagning. !
Johansson (2002) har undersökt framgångsfaktorer vid integreringen av ekodesign och 
menar att de viktigaste faktorerna ofta är desamma som vid produktutveckling, bland 
annat företagsledningen samt kund- och leverantörsrelationer. Vissa faktorer är dock 
utmärkande för ekodesign, till exempel kompetens och motivation. Ett företag som 
redan har en bra process för produktutveckling har därför goda chanser att även kunna 
integrera ekodesign i sin produktutveckling.  !
Swerea (2013) har studerat varför företag valt att börja arbeta med ekodesign och den 
största anledningen var kundkrav. Swerea har utvecklat, testat och demonstrerat 
metoder för ekodesign där tyngdpunkten har legat i att skapa en innovativ samverkan 
mellan industriföretag, miljöexperter och tekniska experter. Inom området för miljö 
ingår bland annat LCA och CSR, medan det i det tekniska området ingår experter inom 
material-, process- och produktutveckling.  !
Formteknik ingår i Swereas projekt Ekolyftet som syftar till att förbättra industrins 
förmåga till hållbara innovationer gällande produktframtagning, bland annat genom 
integrering av ekodesign. !
1.1.4.1 LCA 
Livscykelanalys (LCA) är en analys av en produkts miljöpåverkan under hela 
livscykeln, från råvaruuttag till återvinning och allt däremellan. Genom att ta reda på 
var miljöpåverkan är som störst i en produkts livscykel kan företagen fokusera på att 
förbättra just det specifika området för att minska miljöpåverkan. Ghosh (2010) menar 
att en LCA är ett viktigt verktyg för att få en förståelse över vad som händer under och 
efter en produkts livscykel. Den ökande miljömedvetenheten som råder idag gör det 
ännu mer betydelsefullt för företag att ta fram en LCA för att öka sin konkurrenskraft 
och erbjuda mer miljövänliga produkter. 
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ISO (International Organization for Standardization) har utvecklat en standard för LCA 
genom 14040-serien. I standarden finns vägledning för hur en LCA kan byggas upp, 
med en inledande livscykelinventeringsanalys (LCI) som följs upp med en 
miljöpåverkansbedömning (LCIA) och slutligen en livscykeltolkning. Innan arbete 
påbörjas bör definition av mål och omfattningen av LCA:n fastställas.  !
I inventeringsanalysen samlas data in och även beräkningar av data för att avgöra vilka 
in- och utflöden som finns. I den efterföljande miljöpåverkansbedömningen ska 
miljöpåverkan av de framtagna inventeringsdatan bedömas med hjälp av resultaten från 
inventeringsanalysen. Slutligen tolkas de resultat som har framkommit och de ska då 
även stämma överens med den måldefinition och omfattning av arbetet som fastställdes 
i början. Arbetet med LCA ska generera slutsatser tillsammans med beskrivning av 
begränsningar och rekommendationer, enligt ISO 14040. !
1.1.4.2 Återvinning 
FN:s miljöprogram UNEP (2013) beskriver återvinning och återanvändning av metaller 
som mycket betydelsefullt eftersom det leder till att belastningen på naturresurserna 
minskar. Genom att inte behöva utvinna lika mycket ny metall kan metallernas livscykel 
förlängas och de kan användas på ett mer hållbart sätt.  !
En mer omfattande och bättre återvinning kan ge stora ekonomiska vinster. Från 
försäljning av den metall som annars skulle vara ”försvunnen” till återvinningsprocesser 
som reducerar energianvändningen i metallproduktionen. Nämnvärt är också de 
minskningar av växthusgaser som sker och andra miljömässiga fördelar som 
återvinningen för med sig (UNEP, 2013). !
Om återvinning av metall sker eller inte beror ofta på värdet av den återvunna metallen. 
Återvinningsanläggningar försöker alltid att ta till vara på värdefulla material och om 
det finns ekonomiska incitament för det så återvinns materialet (UNEP, 2013).  !
För metaller som används i maskiner var återvinningsgraden 75 % år 2007 och UNEP 
(2013) har estimerat att andelen som återvinns år 2050 blir ungefär 95 %. De har räknat 
med en livslängd på 10-20 år. Kommersiella återvinningssystem kan inte erbjuda helt 
rena ”återvinningsströmmar” och inte heller uppnå en 100 %-ig återvinning. !
Formteknik erbjuder i dagsläget inte återtagande av formverktyg för återvinning. !
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse över vilka gröna verktyg som 
B2B-kunder föredrar men också vad de anser är viktigast att ha i beaktande vid inköp av 
formverktyg. Arbetet med ekodesign är ett grönt verktyg i sig, men kan även innehålla 
andra gröna verktyg så som LCA, som kan leda till effektiviseringar och 
energibesparingar hos Formteknik men även hos kunderna. Ett annat syfte med arbetet 
blir därför att undersöka om ekodesign kan skapa ett mervärde för Formteknik genom 
att de får mer välvilligt inställda kunder. 
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• Kan ekodesign skapa ett mervärde för företaget Formteknik genom att kunderna blir 

mer välvilligt inställda? 
• Vilka gröna verktyg föredrar B2B-kunder? !!
2. Metod 
2.1 Avgränsning 
Arbetet avgränsades genom att endast undersöka hur ekodesign och miljöprofilering 
påverkar formverktyg. !
2.2 Litteraturstudie  
En litteraturstudie genomfördes för att få del av de kunskaper som finns på området 
sedan tidigare (Bryman, 2012) men också för att få bakgrundsfakta om de olika verktyg 
som finns. Litteraturstudien var också förberedande för de kvalitativa intervjuerna, då 
den som intervjuar bör ha god kunskap om de berörda ämnena för att intervjun ska bli 
bra (Stukát, 2011). !
2.3 Kvalitativ metod 
2.3.1 Besök hos Formteknik 
Den 12 februari 2015 gjordes ett besök hos Formteknik där projektplanen diskuterades. 
En rundvandring i fabriken gjordes där de olika processerna visades. Under projektets 
gång har kontinuerlig kontakt med Formteknik förts. !
2.3.2 Intervju 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes via telefon med Formtekniks tre största 
kunder. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har färdiga frågor, som kan vara 
indelade i olika ämnesområden, men respondenterna får svara fritt och utforma svaren 
själva. Även frågor som inte ingår i ursprungsfrågorna kan ställas som följdfrågor 
(Bryman, 2012). !
De tre kunderna valdes ut av Formteknik. Företagen tilldelades bokstäver (A-C) för att 
vara anonyma i arbetet. Intervjuguiden med frågorna mejlades till företagen samtidigt 
som tidsbokning för intervjun skedde. Inom en till tre veckor senare genomfördes 
intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in och svaren analyserades därefter. 
Respondenterna på dessa tre företag arbetade med formverktyg och hade även en del i 
inköpsprocessen. De fick samma intervjufrågor, se bilaga A, som hade utarbetas enligt 
Bryman (2012) samt Alriksson och Henningsson (2012). Intervjuerna tog mellan 25 och 
30 minuter. !
2.3.3 Enkät 
Efter en sammanställning av intervjufrågorna togs en webbaserad enkät fram, se bilaga 
B, som skickades ut till tio av Formtekniks kunder. Kunderna valdes ut av Formteknik. 
Enkäten riktade sig till inköpsansvarig av formverktyg och gjordes via Google docs. 
Totalt fanns nio frågor. Svaren var anonyma och företagen tilldelades bokstäver (D-I). 
Frågorna utgjordes av både slutna och öppna frågor, utarbetade enligt Alriksson och 
Henningsson (2012). De inledande frågorna var bakgrundsfrågor om respondentens 
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företag. Fyra av frågorna var rangordningsfrågor och i dem fick respondenten rangordna 
fem faktorer från ett (viktigast vid ett inköp) till fem (inte så viktigt). Totalt fanns sju 
faktorer och de förekom tre gånger vardera (med undantag för ISO 9001 som förekom 
två). Genom att analysera respondenternas rangordning kunde faktorerna sorteras från 
1-7. !
Enkäten skickades ut 2015-04-13 och avslutades 2015-05-08. Påminnelser skickades ut 
efter en vecka och ytterligare en påminnelse skickades ut en vecka senare. På grund av 
låg svarsfrekvens ringdes kunderna upp den tredje veckan för att påminnas om enkäten.  
  
2.4 Val av gröna verktyg 
Olika gröna verktyg och andra faktorer som kan påverka vid inköp valdes ut till 
enkäten. I rangordningsfrågorna skulle respondenten ta ställning till hur viktigt ett 
verktyg, eller en faktor, var vid ett inköp av formverktyg. Följande verktyg och faktorer 
valdes ut: 
• ISO 14001 eftersom det är ett vanligt förekommande miljöledningssystem som är 

allmänt känt vars mening är att uppnå ständiga förbättringar inom verksamhetens 
miljöområde.  

• ISO 9001 eftersom det är ett vanligt förekommande kvalitetsledningssystem som är 
allmänt känt vars mening är att uppnå ständiga förbättringar inom verksamhetens 
kvalitetsområde.  

• LCA eftersom det ger bra information om produkters miljöpåverkan och kan vara till 
hjälp för kunderna. 

• CSR eftersom det är allmänt känt och förknippas med miljöarbete. 
• Återvinning eftersom stål har goda chanser att återvinnas och bör göras det då 

metaller är en ändlig resurs samt att energianvändningen blir mindre vid en andra 
användning jämfört med att utvinna stål på nytt. 

• Pris eftersom det ofta är en avgörande faktor vid inköp. 
• Material eftersom det är viktigt både för verktygets hållbarhet och livslängd, men 

också för utfallet av produkten. !!
2.5 Respondenter 
Tabell 1. De intervjuade företagen. 

!!!!!

Företag A Företag B Företag C

Antal anställda 8 000 25 000 40 000

Omsättning i 
miljarder kr 

15,5 101 111,5

Certifierad enligt 
ISO 14001

Ja Ja Ja
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Tabell 2. Företagen som svarade på enkäten. 

!!
3. Resultat 
3.1 Inköpsprocessen och val av leverantör 
De intervjuade företagen hade tydliga rutiner för hur inköp av formverktyg gick till. 
Först och främst gjorde de en utvärdering av blivande leverantörer. Företag B och C 
ställde vissa krav på leverantörer, till exempel certifiering enligt ISO 14001 (eller 
motsvarande) och arbete med CSR, och om de klarade alla krav hamnade de på en lista 
för godkända leverantörer. Alla de intervjuade hade en liknande inköpsprocess som var 
väldigt omfattande. Företag A ställde inga särskilda krav vid inköp av formverktyg, utan 
prioriterade istället kvalitet och pris samt leverantörens tekniska kompetens. Företag B 
menade att de hellre la mycket tid och pengar på en utvärdering innan köpet av 
formverktyg än på ett felaktigt köp från fel leverantör som skulle kunna kosta ännu mer. 
Det utgjorde även en trygghet för företag B att ha en gedigen process för att säkerställa 
att de fick bra produkter. !
3.2 Ett bra köp 
Företag A ansåg att de hade gjort ett bra inköp när leveransen kom i tid och när all 
kontakt med leverantören hade fungerat bra. Det var även viktigt att 
avtalsspecifikationen stämde. !
När företag B fått rätt produkt, till rätt pris och i rätt tid så var de nöjda med sitt inköp. 
Företag C framhöll betydelsen av planeringen av inköpet och att den fungerat så bra så 
att ingenting behövde göras om - allt blev rätt från början.  !
3.3 Miljöfrågor vid inköp 
Företag A arbetade med miljö, bland annat genom ”carbon footprint”, men när det 
gällde leverantörer var det inte så viktigt att de arbetade med miljön. När det gällde 
länder som Sverige förlitade sig företag A på att de redan hade bra lagar och styrmedel 
som gjorde att det inte blev lika viktigt att ställa krav. Däremot när de hade leverantörer 
i exempelvis Kina tyckte företag A att det var viktigare att ställa krav vid inköp. De 
ställde inga krav vid inköp av formverktyg. !

Företag D E F G H I

Antal 
anställda

85 220 150 12 70 87

Omsättnin
g i 
miljoner kr

0,24 300 500 48 165 300

Certifierad 
enligt 
ISO14001

Ja Ja Ja Nej Ja Ja
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Företag B arbetade själva både med den yttre och inre miljön. När det gällde 
leverantörer var miljöarbete (exempelvis ISO 14001) ett obligatoriskt krav som inte var 
förhandlingsbart.  !
Företag C arbetade med ”triple bottom line” vilket betyder att de vid varje beslut tog 
hänsyn till om beslutet var ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. 
Leverantörerna skulle vara certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande. !
3.4 Mervärde för kunderna 
Företag A tyckte att det var viktigast att Formteknik inte använde farliga kemikalier i sin 
produktion och att de arbetade med arbetsmiljön. Genom att optimera produktionen, så 
att de fick ut så mycket möjligt, menade företag B att Formteknik kunde skapa ett 
mervärde för dem. Att optimera hastigheten, minska tiden och reducera kyltiderna så att 
de kunde få ut så många plastprodukter som möjligt, så effektivt som möjligt, gjorde att 
de inte behövde investera i ytterligare formverktyg samtidigt som de kunde göra 
energibesparingar. Företag C hade inga förslag på förbättringar som kan skapa ett 
mervärde för dem. !
3.5 Gröna verktyg 
3.5.1 LCA 
Företag B hade stor erfarenhet av livscykelanalyser och tyckte att de var ett bra 
hjälpmedel i verksamheten. Gällande formverktyg menade företag B att en LCA kunde 
underlätta för planering och underhåll. Företag B upprättade en plan vid ett inköp av 
formverktyg för när det skulle renoveras, hur många cykler det klarade av och när det 
behövdes inköp av ett nytt verktyg eller renovera upp det gamla - en LCA på 
formverktygen skulle därför underlätta den planeringen. !
Företag A använde själva LCA på sina produkter, och då särskilt på engångsprodukterna 
som de tillverkade, men såg inget intresse av att ha det på formverktyg. Samma åsikt 
hade företag C. !
3.5.2 Material 
Företag A tyckte att materialet var mycket viktigt, särskilt för hållbarheten. De 
uppskattade att ha en del i materialvalsprocessen. Oftast var det så att Formteknik kom 
med en rekommendation och företag A kom med en input på det senare. !
Företag B ansåg att formverktygets material var helt avgörande, både för utfallet av 
plastprodukterna och livslängden på verktyget. Däremot bedömde företag B att 
Formteknik besatt en högre kompetens när det gällde materialval och var därför inte 
intresserade av att ha en del i den processen. !
Företag C ansåg att kvaliteten på materialet var det viktigaste. De bestämde vilken typ 
av stål de behövde tillsammans med Formteknik och var nöjda med den processen. !
3.5.3 ISO-certifiering 
Företag A ställde inga krav gällande ISO-certifiering eller andra ledningssystem, men 
menade att det principiellt skulle kunna påverka vid ett inköp om de valde mellan en 
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certifierad och en icke certifierad leverantör. Att leverantörerna är ISO-certifierade (eller 
motsvarande) var ett krav vid inköp för företag B och C. !
3.5.4 CSR 
Alla tre företagen tyckte att arbete med CSR, eller socialt ansvarstagande, var mycket 
viktigt. Företag B hade CSR som ett krav för sina leverantörer. Företag C prioriterade 
arbete med CSR högre än miljöarbete när det gällde leverantörer. !
3.5.6 Återvinning 
Företag A la inte särskilt stor vikt vid att formverktyget var återvinningsbart. De 
sorterade och skickade iväg sitt avfall i olika fraktioner och nöjde sig med den insatsen. 
Företag A graverade in koder på formverktygen för att specificera innehållet i det. 
Däremot la företag B stor vikt vid att formverktyget gick att återvinna. Företag C 
menade att verktygen redan var tillräckligt återvinningsbara eftersom de var gjorda i 
stål. De skickade iväg verktygen till återvinningscentraler när de var uttjänta.  !
3.6  Enkäten 
Enkäten skickades ut till företag D-I. !
3.6.1 Vilka verktyg föredrar B2B-kunder?  
I tabell 3 nedan kan resultatet från enkätens rangordningsfrågor utläsas. !
Tabell 3. Företagen D-H:s rangordning av verktyg och faktorer vid inköp av 
formverktyg, där 1 motsvarar det viktigaste vid ett inköp. 

!
3.6.2 Den viktigaste faktorn vid inköp av formverktyg 
I en öppen fråga i enkäten svarade företag D-I på vad den viktigaste faktorn vid inköp 
av formverktyg var. Företag D ansåg att den viktigaste faktorn att ta hänsyn till var 
priset kontra prestandan och menade att det på ett sätt blir en LCA där ett dyrare verktyg 
kan ge bättre totalekonomi på längre sikt. Både företag E och F tog upp verktygets 
funktion och kvalitet som den viktigaste faktorn, där formverktygen ska uppfylla de 
krav och förväntningar som ställs.  !

Rangordning D E F G H

1 Material Återvinning Material Material Material

2 Pris ISO 14001 Pris Pris Pris

3 ISO 9001 CSR ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001

4 ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 Återvinning Återvinning

5 LCA Pris CSR ISO 14001 ISO 14001

6 CSR LCA LCA LCA LCA

7 Återvinning Material Återvinning CSR CSR
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Den viktigaste faktorn enligt företag G var företaget bakom verktyget - vilka de var och 
vad de stod för. Även företag H var inne på samma spår då de, förutom kvalitet, tyckte 
att kunskapen hos de man arbetade med var viktigast. Företag I framhöll design och 
kvalitet som den viktigaste faktorn.  !
3.6.3 Tidigare erfarenheter av ekodesign 
I en öppen fråga i enkäten svarade företag D-I på om de hade tidigare erfarenheter av 
ekodesign och var de i så fall hade hört talas om det. Alla respondenterna (D-I) hade 
hört talas om begreppet ekodesign. I vilka sammanhang de hade hört talas om det skilde 
sig en del, från seminarier till att själva arbeta med det. Företag H hade själva produkter 
som var miljöanpassade och företag I arbetade med ekodesign i sin egen produktion.  
!
4. Diskussion 
4.1 Uteslutande av respondent 
En enkätrespondent (företag I) fick uteslutas i rangordningsfrågorna då svaren var 
inkonsekventa och en rangordning av faktorerna var därför inte möjlig. Rangordning 
ökar arbetsbördan för respondenten (Alriksson och Henningsson, 2012) och kan vara en 
förklaring till att företag I fick uteslutas.	
!
4.2 Metoden 
Metoden, de semistrukturerade intervjuerna och enkäten, fungerade väl för att besvara 
frågeställningarna. Det undersöktes inte vilken kunskap respondenterna hade om 
ekodesign eller andra gröna verktyg sedan innan, vilket hade varit intressant för att se 
om större kunskap hade påverkat svaren positivt eller negativt.  !
En respondent svarade på intervjufrågorna på danska och en på engelska och det finns 
därför en risk att information har tolkats eller översatts annorlunda gentemot den 
ursprungliga betydelsen. Respondenten som svarade på engelska hade inte det som 
förstaspråk vilket kan leda till försiktiga formuleringar och att andra ord användes. !
Två svar på enkäten kom in första veckan och sedan skickades påminnelser ut. Efter två 
veckor var det fortfarande väldigt låg svarsfrekvens och ytterligare en påminnelse 
skickades ut. Slutligen ringde Formteknik upp några av kunderna för att be dem svara 
på enkäten. Dessa omständigheter gjorde att enkätdelen drog ut på tiden och låg ute på 
webben i fyra veckor. Svarsfrekvensen blev slutligen 60 % vilket får anses vara god då 
man enligt Alriksson och Henningsson (2012) kan räkna med en svarsfrekvens på 25-50 
% för enkäter. !
Företag D angav sin omsättning till 240 000 kr per år, något som troligtvis var felaktigt 
då de andra företagen som hade ungefär lika många anställda låg mellan 165-300 
miljoner i omsättning per år. !
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4.3 Ledningssystem 
4.3.1 ISO-certifiering 
Företag G var det enda företaget som inte var certifierat enligt ISO 14001, men 
rangordningen av miljö- och kvalitetsledningssystem särskilde sig inte från de andra 
respondenterna. Företag G rankade ISO 9001 som den tredje viktigaste faktorn vid 
inköp, precis som tre andra också gjorde, vilket betyder att fyra av fem respondenter 
hade ISO 9001 på tredje plats.  !
4.3.2 CSR	

Företag A, B och C var alla mycket positiva till arbete med CSR. I enkäten 
rangordnades CSR generellt lågt, förutom hos företag E som hade CSR på tredje plats 
över viktigaste faktorerna vid inköp. CSR har bara i ett fall rankats högre än ISO 9001 
och aldrig högre än ISO 14001. Däremot prioriterade företag C arbete med CSR högre 
än miljöarbete.  !
Gemensamt för de fyra företag (A, B, C och E) som var positiva till CSR var att de hade 
många anställda. Omsättningen för företag E skilde sig inte mycket från de andra 
respondenterna, men det var det enda företaget av de som svarade på enkäten som hade 
över 200 anställda. Företag A, B och C var betydligt större företag (8000, 25 000 
respektive 40 000 anställda). Kanske är det så att större företag, som har många 
anställda, också vill ta ett stort socialt ansvar. Arbetet med CSR kan också vara relaterat 
till hur globalt företaget arbetar där globala företag prioriterar CSR högre.	

 	

För de mindre företagen, som kanske är mer familjära i sitt arbete, kan arbete med CSR 
och socialt ansvarstagande kännas så självklart att man därför inte tänker på att det är 
något man borde jobba med. CSR innebär bland annat att man ska respektera sina 
intressenters intressen och de mänskliga rättigheterna - något som ett litet företag måste 
göra för att kunna överleva.	
!
4.4 Ekodesign 
4.4.1 Mervärden av ekodesign 
Begreppet ekodesign var känt hos alla enkätrespondenter, trots att Swerea (2013) menar 
att arbetet med ekodesign i Sverige är relativt litet idag. De intervjuade företagen (A-C) 
uttryckte att det fanns stora mervärden genom att kunna designa formverktygen för 
bättre effektivitet. Det var inte bara positivt utifrån en ekonomisk synvinkel utan också 
ur en miljömässig då det gick åt mindre energi. Det kunde dock inte fastställas om 
företagen visste just vad ekodesign innebar för Formteknik och det kan därför vara bra 
att ge dem information om det - hur det påverkar formverktygen och Formtekniks eget 
arbete. Om inte kunderna får rätt information och utbildning kan företag få svårt att 
långsiktigt tjäna på sin miljöprofilering enligt Peattie och Crane (2005). !
Att ekodesign och miljöprofilering ger något mer än bara miljövänlighet, till exempel 
mer effektiva formverktyg, var något kunderna efterfrågade vilket också stämmer 
överens med konstaterandet från Cronin et al (2011) om att det behöver finnas 
ekonomiska incitament för miljöarbete. Andra fördelar som kan tillkomma genom 
arbete med ekodesign kan vara förbättringar av tillverkningen, produktens livslängd och  
dess miljöpåverkan under användningsfasen. Även materialval kan utvärderas och 
förbättras genom ekodesign samtidigt som återvinningen kan underlättas. Kunderna var 
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välvilligt inställda till ekodesign, men de ansåg det inte som ett krav vilket är något som 
Swerea (2013) menar är den största anledningen till införandet av ekodesign. !
4.4.2 Återvinning	

Återvinning rankades generellt lågt då två företag prioriterade det sist, men företag B 
och E tyckte att återvinningsmöjligheten var mycket betydelsefull. Företag G och H 
hade möjligheten till återvinning som den fjärde viktigaste faktorn vid inköp. Företag C 
menade att det inte var så viktigt att ta hänsyn till hur pass återvinningsbara 
formverktygen var eftersom de var gjorda i stål och det generellt var lätt att återvinna. 
Dock bör komplicerade metallblandningar eller kombinationer av material som 
förhindrar återvinning om möjligt undvikas. Detta är inte alltid genomförbart eftersom 
produktens funktion måste gå först, men UNEP (2013) föreslår att detta kan vara något 
som bör framhävas mer i lagrummet. I arbetet med ekodesign bör man därför i största 
möjliga mån se till att ha sådana materialkombinationer som inte försvårar återvinning.	
!
Återvinningen för inte bara med sig ekonomiska fördelar - företaget som skickar till 
återvinning får betalt för stålet och återvunnet stål är billigare än nyproducerat stål i 
nästa led - utan det för också med sig miljömässiga fördelar som exempelvis minskad 
påverkan på landområden och minskade växthusgasutsläpp tack vare bland annat en 
minskad energiåtgång.	
!
De intervjuade företagen uppgav att de lät återvinningsbolag ta hand om formverktygen 
när de var uttjänta. Företag A graverade in koder på formverktygen för att veta vad det 
innehöll - om detta är något som kan underlätta för återvinningsbolagen är inte 
undersökt. Kanske skulle det innebära mindre arbete när stålet redan är märkt och kan 
effektivisera återvinningsprocessen. Märkningen behöver i sådana fall vara någotsånär 
standardiserad, till exempel en QR-kod.	
!
4.4.3 Material 
Företagen A, B, C, D samt F, G och H var alla eniga om att formverktygens material är 
otroligt viktigt. Bland de intervjuade företagen (A-C) var det varierande om de hade en 
del i materialvalsprocessen eller inte. De företag som inte hade en del i 
materialvalsprocessen, utan helt lämnade över den till Formteknik, var då beroende av 
att Formteknik gjorde det bästa möjliga valet - både när det gällde kvalitet men också ur 
miljöbelastningssynpunkt. Här bör alltså Formteknik försöka välja det bästa materialet 
ur miljösynpunkt, men utan att inskränka på materialets kvalitet och inte heller för 
mycket på priset, som också var en faktor som rankades högt.  !
Peattie och Crane (2005) föreslår att marknadsundersökningar kan göras som en del i 
kommunikationen med kunderna och på så sätt kan det undersökas om kunderna är 
villiga att betala lite mer för en miljöanpassad produkt. Cronin et al (2010) menar att 
miljöarbete måste ge ekonomiska fördelar för att vara en tillräckligt stark drivkraft - 
något som kan försvåra valet av ett mer miljövänligt material som kostar mer, om 
verktyget i sig inte ger andra fördelar så som förbättrad prestanda.	
!
4.4.4 LCA	

Enkätrespondenterna prioriterade LCA lågt, men i två av fem fall högre än återvinning. 
Hur väl enkätrespondenterna kände till begreppet livscykelanalys kunde inte fastställas - 
en låg kännedom skulle kunna ge en låg rankning. De intervjuade företagen (A-C) var 
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alla mycket positiva till LCA som verktyg och använde det på sina egna produkter. 
Företag A och C såg däremot inte vad de skulle tjäna på att ha en LCA på sitt 
formverktyg. Genom att kartlägga formverktygens livscykel och miljöpåverkan skulle 
dock företagen kunna använda informationen till att få en bättre förståelse för hela 
processen och de produkter som formverktyget tillverkar. De skulle få information om 
alla de processer som görs, material som används och vilka miljökonsekvenser de för 
med sig. 	
!
Genom att veta vilka miljökonsekvenser formverktyget för med sig kan företagen 
använda det som ett hjälpmedel i sitt eget arbete, till exempel i arbetet med carbon 
footprint eller liknande system som identifierar verksamhetens miljöpåverkan för att 
sedan försöka förbättra den. Ghosh (2010) menar att den ökande miljömedvetenheten 
som råder idag gör det ännu mer betydelsefullt för företag att ta fram en LCA, men 
kanske finns det inte ett lika stort intresse hos B2B-kunder att ha tillgång till en LCA 
som hos konsumenter.	
!
Att LCA inte rankas högre kan bero på att det bara i liten grad är relaterat till verktygets 
produktion. Kunderna resonerade att verktyget presterade likadant oavsett om det fanns 
en LCA eller inte, och det var prestandan som de var ute efter. Företag D menade att ett 
dyrare verktyg kan ge en bättre totalekonomi på längre sikt om det kan prestera bättre. 
Formverktygets prestation och effektivitet är något som kan utvecklas med LCA 
samtidigt som livscykelkostnaden kan sjunka. Precis som företag D lyfte fram så kan en 
LCA förbättra prestandan - och en bättre prestanda var alla intresserade av.  !!
4.4.5 Rangordning i enkäten 
Företag E särskilde sig genom att rangordna återvinning som den viktigaste faktorn att 
ta hänsyn till vid inköp av formverktyg, något som företag D och F prioriterade sist. 
Företag E valde att sätta material sist vilket var något som alla de andra företagen hade 
som nummer ett. Att de andra företagen hade material som den viktigaste faktorn kan 
förklaras med att de alltid återkom till vikten av god kvalitet på verktyget, något som 
också bekräftas genom att de rankade kvalitetsledningssystemet ISO 9001 som nummer 
tre. !
4.5 Vidare forskning 
För att frambringa generella slutsatser gällande B2B-kunders inställning till gröna 
verktyg och ekodesign behöver vidare forskning ske. Denna studie kan fungera som 
underlag och en del i det arbetet. Kunskap om vilken faktisk kunskap respondenterna 
har i förhållande till deras inställning till gröna verktyg behövs. LCI-perspektivet kan 
också vara intressant för fortsatt forskning.	
!
5. Slutsatser 
• De flesta enkätrespondenterna var samstämmiga och rangordnade snarlikt.  
• De intervjuade respondenterna var av liknande åsikter som enkätrespondenterna 

gällande faktorer och gröna verktyg vid inköp. 
• Pris och kvalitet var de viktigaste faktorerna vid inköp av formverktyg. 
• Av de gröna verktygen var ISO 9001 följt av ISO 14001 mest uppskattat. 
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• Återvinning lyftes fram som en viktig faktor av ett flertal företag - en enkätrespondent 

ansåg att det var den viktigaste faktorn och två andra enkätrespondenter rangordnade 
återvinning som nummer fyra. 

• Ekodesign kan skapa ett mervärde för Formteknik då kvalitet och effektivitet 
prioriterades högt av kunderna. 

• Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som visar att miljöarbete ses som 
positivt om mervärden i form av effektiviseringar, ökad prestanda och ekonomiska 
besparingar kan genereras samtidigt. !

5.1 Vägar framåt för Formteknik 
5.1.1 Ekodesign 
Genom ett fortsatt arbete med ekodesign kan Formteknik avgöra var i livscykeln deras 
arbete ger upphov till den största miljöpåverkan och kan på så sätt minska sin 
miljöbelastning. En effektivisering av verktygen ger också ett mervärde och en 
prisfördel för kunderna.  !
5.1.2 Miljöförbättringar kontra pris 
Pris var en viktig faktor vid inköp av formverktyg och genom att undersöka hur viktig 
den är kan Formteknik se vilka miljöförbättringar de kan göra och hur mycket de får 
kosta innan kunderna anser att det blir för dyrt. Johansson (2002) menar att arbetet med 
ekodesign ska ske utan att inskränka på produktens andra viktiga faktorer så som 
prestanda och pris. !
5.1.3 Information till kunder 
Information till kunderna är viktigt för att skapa en förståelse för det arbete man 
genomför, de verktyg man använder samt vilket mervärde det skapar för kunderna. När 
marknadsföring av miljöprofilerade produkter sker är det viktigt att använda flexibla 
språk. Swerea (2013) menar att ett flexibelt språk behövs för att kunna nå bredare 
instressentgrupper, annars är det lätt att bara de som talar ”miljö- och 
hållbarhetsspråket” tar till sig informationen. Idag finns det goda möjligheter till att föra 
en miljövänlig kommunikation med sina kunder. Vaccaro (2009) föreslår att företag 
skickar ut e-nyhetsbrev. Det är viktigt att informationen har en bra utformning och inte 
är för lång eftersom effektiviteten sjunker med längre förklaringar (Peattie, 2005). !
5.1.4 Materialval 
I de fall Formteknik har möjlighet bör de försöka välja det bästa materialet ur 
miljösynpunkt utan att inskränka på materialets kvalitet och inte heller för mycket på 
priset, som också var en faktor som rankades högt. Här finns det även möjlighet att 
utvärdera de ytbehandlingar som görs. !
5.1.5 Återvinning 
Genom att erbjuda återtagande av uttjänta formverktyg kan Formteknik säkerställa att 
materialen återvinns. Produktens miljöbelastning minskar när återvinning sker, vilket är 
positivt. Formteknik kan även se till att de inte försvårar återvinningsprocessen genom 
att ha återvinning i åtanke i produktutvecklingen. Formteknik kan även undersöka 
möjligheten att märka stålet så att innehållet snabbt kan fastställas och om det i så fall 
skulle skapa ett mervärde för återvinningsbolagen. 
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5.1.6 ISO-certifiering 
ISO 14001 och ISO 9001 var de viktigaste gröna verktygen som Formtekniks kunder 
tog hänsyn till och ett fortsatt arbete med ledningssystemen är därför viktigt.  !!
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 
Intervjufrågorna till företag A, B och C. 
Ert företag och inköp 
1. Hur många anställda har ni? 
2. Beskriv hur er inköpsprocess ser ut.  
3. Hur resonerar ni angående miljökrav vid inköp idag? 
4. Ställer ni några krav vid inköp idag? 
5. Planerar ni att ställa krav i framtiden? 
6. Under vilka omständigheter känner ni att ni har gjort ett bra inköp? 
7. Hur väljer ni leverantör? 
8. Vilka miljöfrågor är viktiga för er? 
9. Hur viktigt är det för er att era leverantörer arbetar med miljöfrågor? !
Formteknik 
14.Vilken miljöhänsyn vill ni att Formteknik tar när det gäller produkter ni köper från 

dem? 
15.Vad kan Formteknik göra för att skapa ett mervärde för er? !
Gröna verktyg 
16.Har ni tidigare varit i kontakt med livscykelanalyser? 
17.Om ja: vad är i så fall er erfarenhet från livscykelanalyser? 
18.Hur stor roll spelar det för ert inköp vilken typ av material produkten är gjord av? 
19.Hur värderar ni att själva kunna välja material på produkten? 
20.Hur stor vikt lägger ni vid att produkten är återvinningsbar? 
21.Efterfrågar ni att produkter ni köper är smidiga att avfallssortera när de är uttjänta? 
22.Hur påverkar det inköpet om en leverantör är ISO 9001-certifierad eller inte? 
23.Hur påverkar det inköpet om en leverantör är ISO 14001-certifierad eller inte? 
24.Hur värderar ni om er leverantör arbetar med CSR (corporate social responsibility)? !!
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Bilaga B Enkät 
Enkät till företag D-I. 
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