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Sammanfattning 
Scania CV AB är en ledande tillverkare av lastbilar och bussar. De agerar på den globala 
marknaden, både kunder och leverantörer är lokaliserade runt om i hela världen. Den ökade 
allmänna medvetenheten om hållbar utveckling har lett till att företagen måste ta ett större 
ansvar. Högre krav har börjat ställas på att de ska agera på ett socialt och miljömässigt korrekt 
sätt genom hela flödet, från råvara till färdig produkt. En del av det är att se över hur deras 
leverantörer tar sitt sociala ansvar och det kan göras genom en utvärdering. I nuläget har inte 
Scanias inköpsavdelning några klara riktlinjer om hur de ska genomföra en sådan utvärdering 
och det är anledningen till att denna studie uppkom. 
 
För att ta fram ett verktyg för att utvärdera hur leverantörer tar sitt sociala ansvar analyserades 
tre undersökningsområden. Leverantörsutvärdering för att få förståelse och idéer hur en 
utvärdering går till och vilka metoder som kan användas. Corporate Social Responsibility är 
ett begrepp som behandlar hur företag bör ta sitt ansvar för hållbar utveckling, allt från 
mänskliga rättigheter och miljöhänsyn till ekonomi. Varför detta begrepp undersöktes var att 
få en insikt i hur stort och vad för slags ansvar företagen förväntas ta. Riskdrivare undersöktes 
för att se om det finns några specifika faktorer som medför en ökad risk till att leverantören 
inte tar det ansvaret den bör.  
 
Genom teoretiska och empiriska undersökningar samt analys har ett verktyg tagits fram som 
Scanias inköpsavdelning kan använda för att utvärdera sina leverantörer. Verktyget innehåller 
ett antal frågor inom områden som berör hur en leverantörs sociala situation ser ut och dessa 
frågor graderas på en tregradig skala. Områdena är: Barnarbete, Tvångsarbete, Hälsa & 
säkerhet, Förenings- & förhandlingsrätt, Diskriminering, disciplinär ordning, Arbetstid, Lön 
och Ledningssystem, Önskvärt vore om Scanias inköpsavdelning utnyttjade verktyget till 
fullo men i nuläget finns troligtvis inte resurser till det. Med anledning av det valdes 15 
fokusfrågor ut så att de i brist av resurser får en uppfattning om vad som bör prioriteras.  
 
Många av de frågor som tas upp är väldigt mjuka och svårhanterliga, det kan vara besvärligt 
att hitta bevis för att eventuella avvikelser från de krav som ställs sker. Det finns ingen gräns 
för hur många avvikelser en leverantör får ha. Syftet med det här verktyget är inte att utesluta 
leverantörer som inte sköter sig utan istället jobba mer med dem för att skapa en bättre 
levnadssituation för fler människor. Vi tycker att Scania ska agera som en förebild och göra 
sina leverantörer uppmärksamma på att det är viktigt att ta ett socialt ansvar.  
 
 
 



Abstract 
Scania CV AB is one of the leading manufacturers of trucks and buses. They act globally, 
both customers and suppliers are located all around the world. The enhanced common 
awareness about sustainable development has made companies take more responsibility. They 
meet demands regarding social responsibility trough the whole supply chain. One part is to 
investigate how their suppliers take their social responsibility through an evaluation. 
Nowadays Scania purchasing has no clear guidelines on how to perform such an evaluation 
and that is the background for this study.    
 
To develop a tool to evaluate supplier’s social responsibility three research areas were 
analyzed. Supplier evaluation to understand and get ideas how an evaluation are done and 
what methods that can be used. Corporate Social Responsibility is a concept that deals with 
corporate’s responsibility for sustainable development, including human rights, environment 
and economy. The reason for the research of this area was to get an insight in how big and 
what kind of responsibility the corporates are supposed to take. A reseach of riskdrivers was 
made to see if there are any specific factors that cause a higher risk for social missbehavior 
among the suppliers.  
 
A tool that Scania purchasing can use to evaluate their suppliers’ social responsibility has 
been developed through theoretical and empirical researches and analysis. The tool includes a 
series of questions in different areas that concern a supplier’s social situation and these 
questions are graded on a three levels scale. The areas are: Child labour, Forced labour, 
Health & safety, Freedom of association, Discrimination, Disciplinary Practices, Hours of 
works, Compensation and Management. Scania purchasing would preferably use the complete 
tool but at this moment they probably do not have enough resources.  Because of that 15 focus 
questions were choosen, which shall be prioritized if there is lack of resources.  
 
Many of the questions are very soft and difficult to manage and it can be tricky to find solid 
proof for deviations against the demands. There are no limits for the amount of deviations that 
are allowed for a supplier. The purpose with this tool is not to eliminate suppliers that do not 
behave correctly but rather to develop them to create a better living standard for more people. 
Scania shall act like a role model and make their suppliers acknowledge on the importance of 
social responsibility. 
 



Förord 
Detta examensarbete utgjorde den sista delen av civilingenjörsutbildningen Maskinteknik vid 
Linköpings Tekniska Högskola och utfördes under hösten 2008 på uppdrag av Scania CV AB. 
 
Det har varit en lärorik och rolig tid och det finns många vi vill tacka. Först och främst våra 
handledare, Anna Söderberg på Scania och Maria Huge-Brodin på Linköpings Tekniska 
Högskola, ert stöd har betytt väldigt mycket för oss. Våra opponenter, Rickard Berzelius och 
Karin Borggren. Övriga personer från Scania som har hjälpt oss, ett särskilt tack till Mats 
Magnell, Helena Sandberg och Madelene Öhrn. Ett tack även till de företag som ställt upp på 
intervjuer, ni var till stor hjälp för oss. Vi vill dessutom tacka alla nära och kära som alltid 
finns där för oss och förstås även varandra.  
 
Tusen tack! 
 
 
Stockholm, januari 2009 
 
 
 
 
Noomi Olsson   Sofie Rönndahl 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först bakgrunden för att ge en insikt i varför den studie som har 
genomförts kommit till. Direktiven smalnar sedan av vägen till det mål som syftet i sin tur 
eftersträvar.   
 

1.1 Bakgrund 
Scania CV AB (Scania) är ett globalt företag som är en ledande tillverkare av lastbilar, bussar, 
industri- och marinmotorer. De samarbetar med cirka 3800 leverantörer runt om i världen 
(Intranät, 2008). Fram till för några år sedan var de flesta av Scanias leverantörer lokaliserade 
kring produktionsorterna i Europa och Sydamerika, men på senare tid har de även börjat se 
sig om efter leverantörer på andra håll. (Wengelin, 2008) 
 
Den ökade allmänna medvetenheten om etiska, sociala och miljömässiga frågor gör att företag 
som agerar på den globala marknaden förväntas ta ansvar för hur deras verksamheter påverkar 
samhället – samtidigt som de höga kraven på produktkvalitet, konkurrenskraftiga priser och 
hög avkastning kvarstår. Affärsklimatet kräver alltså av företagen att de ska kunna leverera 
maximalt på alla parametrar, inklusive både lönsamhet och hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling definieras enligt The World Commission on Environment and Development 
(1987): 
 
“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” 
  
Corporate Social Responsibility (CSR) innebär ett ansvarstagande i allt från mänskliga 
rättigheter och miljöhänsyn till ekonomi. Det är ett begrepp som blir allt viktigare och numera 
är en självklarhet på stora företags agenda. FN och EU har formulerat riktlinjer inom området 
och Europakommissionen (2001) definierar CSR enligt följande: 
 
”CSR innebär att på frivillig grund ta ansvar för miljö- och sociala frågor i relation till 
företagets intressenter utöver vad lagen kräver” 
 
Scanias inköpsavdelning i Södertälje vill jobba aktivt med CSR men känner att de i dagsläget 
inte har några klara riktlinjer vad gäller de sociala frågorna, därför har Scanias inköps-
avdelning en önskan om ett lätthanterligt verktyg som möjliggör detta.  
 

1.2 Direktiv 
Scanias inköpsavdelning har tillhandahållit ett par direktiv om vad de önskar att det färdiga 
verktyget ska innehålla och hur det i viss mån ska vara uppbyggt. Dessa direktiv avgränsar 
vår studie från starten och ger en klarare bild av Scanias förväntningar. Direktiven presenteras 
i punktform nedan.   
 

• Verktyget ska vara lätthanterligt. Detta så att alla som kommer att komma i kontakt 
med det ska förstå hur det används och vad resultatet av att använda det blir. 
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• Verktyget ska enbart behandla den sociala aspekten av CSR. Dock är även miljön en 
central del av begreppet CSR och vi kommer därför till viss del även beröra denna del 
för att få förståelse om CSR i sin helhet. 

 
• För att utvärderingarna inte ska ta upp för mycket resurser har Scanias inköps-

avdelning en önskan om att en identifiering av riskdrivare ska göras. Detta så att varje 
enskild utvärdering kan anpassas och fokus kan läggas på det mest väsentliga i 
respektive fall.  

 
• Scania har en önskan om att vi ska försöka bygga utvärderingsverktyget enligt 

liknande modell som Scania Blue Rating, vilket är ett verktyg de i nuläget använder 
för att utvärdera sina egna produktionsanläggningar.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utveckla ett verktyg som kan användas för att utvärdera 
Scanias leverantörer och därmed avgöra hur de uppfyller Scanias värderingar gällande den 
sociala delen av CSR.  
 
Verktyget ska nyttjas vid en audit1 och det ska påvisa hur bra leverantören uppfyller Scanias 
krav gällande sociala aspekter. Efter en första utvärdering med verktyget ska Scania ges en 
bra grund för hur uppföljningar bör genomföras i det eventuella framtida arbetet med 
leverantören.  
 
Studien kommer att delas in i tre undersökningsområden, Leverantörsutvärdering, CSR samt 
Riskdrivare, vilka är tre väsentliga byggstenar i skapandet av det verktyg syftet efterfrågar.  
 

1.4 Definition 
I rapporten kommer de två uttrycken social och etik att nämnas och då båda syftar till samma 
del av CSR kommer ingen differentiering mellan de två att göras i rapporten. 
 
 

 
 

                                                 
1 Revision 
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2 Scania 
Det här kapitlet beskriver Scania som företag. Hur processer och funktioner som är 
väsentliga för våra tre undersökningsområden ter sig för Scania i nuläget, har noggrant 
studerats för att ge ett stöd åt det fortsatta arbetet.      
 
I det här kapitlet kommer först lite allmän information om företaget att presenteras varpå vi 
kommer att introducera Scanias Produktions System (SPS) som är grunden för hur Scania 
bedriver hela sin verksamhet. Därefter följer Scanias leverantörsbild, deras inköpsprocess för 
material till produktionen och exempel på vad de i dagsläget gör för att ta hand om sina 
medmänniskor och naturen. Kapitlet avslutas med en kort redovisning av Scania Blue Rating 
som är en metod Scania använder för att utvärdera sina egna produktionsanläggningar. 
 

2.1 Allmänt 
Scania tillverkar lastbilar, bussar, marin- och industrimotorer, de är ett ledande bolag i sin 
bransch (Nationalencyklopedin, 2008). Företaget är verksamt i ett hundratal länder och har 
drygt 35 000 anställda (Årsredovisning, 2008).  
 
Scanias anor går tillbaka ända till 1891 då Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge (Vabis), som 
1897 tillverkade den första svensktillverkade bilen, grundades. År 1911 slog sig Vabis 
samman med Maskinfabriksaktiebolaget Scania från Malmö och bildade företaget Scania-
Vabis som numer heter Scania. Båda företagen började 1902 tillverka lastbilar och efter 
sammanslagningen började de tillsammans även tillverka bussar. Scania har sedan dess 
tillverkat och levererat över en miljon lastbilar och bussar. (Scania CV AB, 2007a) 
 

2.2 Scanias Produktions System 
Scanias Produktions System (SPS) är Scanias managementsystem. Detta studerades för att få 
kännedom om hur Scania bedriver sin verksamhet men även för att få en ökad förståelse till 
varför Scanias inköpsavdelning vill ha detta examensarbete genomfört.  
 
Scanias verksamhet genomsyras av tre kärnvärden vilka är kunden först, respekt för individen 
och eliminering av slöseri. Dessa utgör också grunden för SPS vilken är uppbyggd som ett 
hus, se figur 2-1. SPS är till för att förena företaget och forma basen för Scanias kultur, 
ledarskap och affärsframgångar.  
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Figur 2-1. Scanias Produktions System. Det representerar Scanias värderingar vilka verksamhetens alla 
delar ska vara uppbyggda efter. (Intranät, 2008) 
 
Normalläge – Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Förbrukningsstyrd produktion och 
Ständiga förbättringar utgör fyra principer som ska ge vägledning för hur Scania ska tänka. 
Normalläge – Standardiserat arbetssätt består av sex underprinciper som tillsammans 
kännetecknar normalläget.  
 
Tack vare värderingarna delar de anställda vissa uppfattningar. Principerna är i sin tur 
grundläggande tankar kring hur arbetet ska läggas upp och tillsammans leder de två fram till 
likartade arbetsmetoder. Prioriteringarna som återfinns i mitten av huset behövs för att snabbt 
kunna fatta rätt beslut. Helst ska de ses som jämställda men i de fall då de står i konflikt med 
varandra ska prioritetsordningen styra. (Scania CV AB, 2007b) 
 
Efterfrågan på Scanias produkter var 2007 högre än någonsin och trots att det krävdes stora 
omställningar och nya produktprogram klarade de av att arbeta på högsta kapacitet, mycket 
tack vare sitt produktionssystem. SPS används vid alla produktionsenheter och produktionen 
är globalt integrerad. Arbetsmetoder, kvalitets- och miljökrav är lika vid samtliga 
anläggningar runt om i världen.  
 
Scania strävar ständigt efter att ta fram nya produkter och tjänster som ger kunden en bättre 
ekonomi med en minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. De ställer sig bakom de 
riktlinjer som Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2 har satt 
upp för multinationella företag, vilka tillsammans med Scanias egna ledarskapsprinciper och 
kärnvärden är grunden för arbetet inom organisationen. (Årsredovisning, 2008) 
 
Scanias grundsyn ger en förståelse till varför de vill arbeta med CSR redan långt tillbaka i 
flödeskedjan. Respekt för individen och eliminering av slöseri kan jämföras med innebörden 
av CSR, det vill säga att ta hänsyn till människor och miljö. Scania vill att deras 
produktionssystem ska avspeglas även hos leverantörerna så att även de strävar mot en hållbar 
utveckling med respekt för individen. 
                                                 
2  Vidare information om OECD:s riktlinjer finns i kapitel 3. 
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2.3 Leverantörsbild 
Eftersom detta examensarbete syftar till att utveckla ett verktyg för att utvärdera leverantörer 
är det intressant att se hur leverantörsbilden för Scania ser ut.  
 
Traditionellt sett har Scania mest arbetat med leverantörer inom Europa och Sydamerika, 
vilket varit praktiskt då deras produktionsanläggningar är lokaliserade i dessa områden. För 
drygt fem år sedan började Scania i större utsträckning än tidigare söka sig till 
lågkostnadsländer, dels på grund av kostnadsbilden men även för att länderna i öst blivit mer 
öppna och därav enklare att göra affärer med. Främst handlar det om att Scania arbetar med 
att redan befintliga leverantörer ska flytta sin produktion till dessa länder och inte att de letar 
efter nya. Detta för att det tar lång tid och mycket resurser att utveckla ett samarbete med en 
ny leverantör. I vilket land leverantörerna är lokaliserade beror dock inte enbart av prisbilden 
utan även var det finns en befintlig fordonsindustri och därmed en stor kunskap inom 
området. Det är en av anledningarna till att Scania samarbetar med leverantörer från USA 
trots att de inte har någon större marknad där. Scania har ingen uttalad strategi om att arbeta 
med lågkostnadsländer, utan de har som mål att jobba med hela världen oavsett hög- eller 
lågkostnadsland. För att underlätta arbetet med leverantörer i andra länder har Scania öppnat 
lokala inköpskontor på vissa platser runt om i världen, till exempel i Kina och Ryssland. 
(Wengelin, 2008) 
 
Scania delar in sina inköpta produkter i två grupper, automotive products (AP) och non-
automotive products (NAP). AP är alla produkter som är ingående komponenter i deras egna 
produkter medan NAP är de resterande. Scania har cirka 800 AP-leverantörer och cirka 3000 
NAP-leverantörer och de strävar efter att vara en medelstor kund hos dessa. Detta för att inte 
leverantören ska vara allt för beroende av Scania utan deras samarbete ska snarare vara en 
marginalaffär för leverantören. Det vill säga att om leverantören inte skulle ta emot ordern 
från Scania skulle de inte riktigt komma över gränsen för att göra vinst, men tack vare den så 
gör de det.(Wengelin, 2008) 
 
Scanias AP-leverantörer måste leva upp till vissa krav och därför har Scania tagit fram en 
standard som heter STD3868. Den innehåller ett antal områden såsom mänskliga rättigheter, 
kemikaliehantering och miljöskydd. Inom varje område har Scania satt upp krav som AP-
leverantörerna måste uppfylla, dels måste de vara certifierade enligt ISO/TS 16949 samt ISO 
14001, men undantag finns. Det är leverantörer som Scania hade innan de började ställa dessa 
krav, och som lever upp till Scanias förväntningar trots att de saknar certifiering. Vad gäller 
området mänskliga rättigheter har Scania kravet att leverantörerna ska följa OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. (Intranät, 2008) 
 
Figur 2-2 visar var i världen AP-leverantörer till produktionsanläggningarna i Europa finns i 
dagsläget. Fortfarande så kommer de flesta leverantörerna från närområdet och det är samma 
sak för produktionsanläggningarna i Sydamerika, där de flesta leverantörerna kommer ifrån 
Brasilien eller Argentina.  
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Figur 2-2. Antalet AP-leverantörer fördelade per land (till produktionsanläggningarna i Europa). 
 
Figur 2-2 representerar inte Scanias alla AP-leverantörer utan bara de som levererar produkter 
som går in i produktionen, det finns även de som enbart levererar reservdelar. Scania har inlett 
samarbeten med flera leverantörer från lågkostnadsländer och fler är på gång. De fall där 
leveranser till produktion ännu inte påbörjats finns inte med i figuren ovan. (Wengelin, 2008)  
 

2.4 AP:s inköpsprocess 
Det är främst inköpsfunktionen på Scania som har kontakt med leverantörerna och som ämnar 
använda verktyget som detta examensarbete syftar att utveckla. På grund av detta är det av 
stor vikt att få insikt i hur Scanias inköpsavdelning arbetar så att verktyget enkelt kan 
appliceras av dem.  
 
Scanias AP-inköpsprocess är uppdelad i fem olika delprocesser vars händelser till viss del 
sker integrerat. Delprocesserna är segmentstrategi, leverantörslivscykel, sourcing, kvalitets-
säkring samt handlingsplan för avvikelser. 
 
Alla Scanias inköpta produkter är indelade i olika segment, till exempel finns det ett för alla 
elektriska komponenter. För varje segment finns en lista med tänkbara leverantörer och då 
den ska uppdateras används segmentstrategin.  
 
Leverantörslivscykeln åskådliggör hur Scania arbetar med en leverantör, från ett första 
intresse tills det att dennes tjänst inte längre är önskvärd.  
 
 

ÖVRIGA LÄNDER: 
FINLAND 
USA 
AUSTRIA 
NORWAY 
PORTUGAL 
TURKEY 
HUNGARY 
SCHWEIZ 
SLOVAKIA 
BRAZIL 
ESTONIA 
IRELAND 
LUXEMBOURG 
ROUMANIA 
SLOVENIEN 
TAIWAN 
THAILAND 
TUNISIA 
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När behovet av en ny leverantör uppstår alternativt förändring av produktflora hos en befintlig 
leverantör är sourcing den centrala processen där en av de första aktiviteterna är att leta 
alternativa leverantörer och slutligen förhandla samt sluta avtal.  
 
Kvalitetssäkringen säkrar kvaliteten på leverantören vilket innebär att till exempel säkra 
produktkvaliteten, titta om leverantören har en plan för att säkerställa leverans vid oförutsedda 
händelser samt även att titta på hur frågor kring miljö, arbetsmiljö och liknande hanteras. 
(Intranät, 2008) Det är just behovet av att enklare och tydligare kunna undersöka om det 
sistnämnda sker på ett önskvärt sätt som vårt examensarbete uppkommit.  
 
Om någonting mot förmodan skulle inträffa hos en befintlig leverantör som riskerar att 
leverans till Scania uteblir eller försenas finns handlingsplanen för avvikelser som underlag 
till åtgärdsförslag och kortsiktiga lösningar för att förhindra att Scanias produktion blir 
stillastående (Intranät, 2008). 
 
Detta examensarbete kommer att bli en del av leverantörsutvärderingen, som är det första 
momentet i leverantörslivscykeln, och därmed kommer även kvalitetssäkringen att påverkas i 
ett tidigt skede. Dock kan leverantören utvärderas även under ett pågående samarbete och 
likaså då kan detta verktyg komma till användning.  
 
De som först och främst har hand om att kvalitetssäkra leverantörer är de så kallade 
SQA:erna, som jobbar med Supplier Quality Assurance (SQA). För att kunna kvalitetssäkra 
produkterna kräver Scania att AP-leverantörerna är certifierade enligt ISO/TS 16949, vilken 
är en standard speciellt för leverantörer inom fordonsindustrin (Söderberg, 2008). Enligt 
ISO/TS 16949 ska leverantörerna göra en Production Part Approval Process (PPAP), vilket är 
en process där 18 punkter arbetas igenom för att säkerställa att inte produktfel, produktions-
störningar eller andra oförutsedda händelser uppkommer vid tillverkning av en ny produkt 
(Daimler Chrysler Corporation et al., 2006).  
 
I PPAP:ens första aktiviteten definieras planen för kvalitetssäkringen, bland annat bestäms det 
vilka delar av PPAP:n som Scania vill närvara vid då de utförs hos leverantör. Planen ska 
även inkludera hur Scania ska utvärdera leverantören ur andra aspekter såsom miljö, 
mänskliga rättigheter, logistik, produktion och effektivitet. För att göra detta har de ett 
dokument till sin hjälp som kallas Best Audit Practise (BAP) och innehåller ett antal 
frågeställningar inom de olika områdena, vissa med ett mer gediget innehåll än andra. Efter 
det att en plan har färdigställts är nästa aktivitet att besöka leverantören för att göra en första 
utvärdering. Det finns möjlighet för SQA:n att innan detta besök skicka en själv-
utvärderingsenkät till leverantören som tar upp frågor kring socialt ansvar. Det är sedan upp 
till SQA:n att med hjälp av BAP:en följa upp och gå igenom enkäten med leverantören. Om 
det anses finnas sociala risker hos leverantören ska detta alltid utföras och eventuella 
avvikelser ska alltid följas upp. (Intranät, 2008)  
 
Efter det att en SQA har utvärderat en leverantör är tanken att resultatet ska dokumenteras i en 
särskild mapp så att all personal som är i behov av information gällande leverantörer ska 
kunna få tillgång till det. (Söderberg, 2008)  
 
Det är tänkt att Scanias inköpsavdelning med hjälp av detta examensarbete ska få ett verktyg 
som underlättar kvalitetssäkringen av leverantören utifrån ett socialt perspektiv. I nuläget 
utgår de från BAP:en för att titta på dessa frågor men Scanias inköpsavdelning vill ha 
tydligare riktlinjer att följa. (Intranät, 2008) 
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2.5 Exempel på vad Scania gör idag 
De senaste fyra åren har det brittiska analysföretaget Innovest presenterat Global 100 – en 
ranking över de 100 företag i världen som bäst hanterar miljö och sociala frågor. I januari 
2008 placerades Scania på denna lista, som enda företag inom sin bransch. I urvalet fanns 
cirka 1 800 företag från 16 länder. (Innovest, 2008) Nyligen tilldelades även Scanias VD Leif 
Östling ett pris för Scanias sociala ansvarstagande. Det var Veckans Affärer som utsåg honom 
till årets ”Socialkapitalist”. Det är ett nyinstiftat årligt pris som delas ut för socialt 
entreprenörskap, oavsett om det sker i den ideella sektorn, i storföretagen eller som ett 
entreprenörsprojekt. Motiveringen säger bland annat: ”Han agerar med integritet och tyngd, 
byggt på en insikt om att också ett globalt storföretag i kvartalskapitalismens tidsålder, har 
ett behov av långsiktighet och relationer med sin lokala omvärld. På hemmaplan i Södertälje 
är inte integration fina fraser utan självklara affärer i jakten på talang och arbetskraft. 
Scania stavar inte samhällsansvar och integration CSR utan resultat på sista raden.” 
(Veckans Affärer, 2008)  
 
Leverantörerna ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, gällande de anställdas 
hälsa, säkerhet, lön och arbetsförhållanden (Scania, 2008). Scania jobbar även med CSR 
genom att följa OECD:s riktlinjer3 och kräver likaså att deras leverantörer arbetar utefter 
dessa. Scanias inköpsavdelning har inga klara riktlinjer för hur en leverantör ska utvärderas 
vad gäller den sociala aspekten i CSR-begreppet. Det de har är, som tidigare nämnts, en 
självutvärderingsenkät samt BAP:en vilka bland annat behandlar dessa frågor. Den 
förstnämnda skickas till leverantörerna utifrån ett riskperspektiv och då det är en själv-
utvärderingsenkät måste de lita på att leverantören fyller i denna sanningsenligt. Vid 
leverantörsbesöket går de igenom självutvärderingsenkäten med hjälp av BAP:en. Dessa 
dokument tar dock bara upp detta ämne i begränsad utsträckning. (Intranät, 2008)  
 
Hållbara transporter blir allt viktigare och Scania jobbar bland annat för det genom att bedriva 
förarutbildning i närmare 40 länder. Välutbildade förare innebär bättre bränsleekonomi, 
minskade reparations- och underhållskostnader, ökad trafiksäkerhet och minskad miljö-
påverkan. Med stöd av EU-kommissionen arrangerar också Scania förartävlingar där 
yrkesförare ges möjlighet att visa sina kunskaper både genom praktiska och teoretiska prov, 
detta är ett steg för en ökad trafiksäkerhet. (Årsredovisning, 2008) 
 
Scanias miljöarbete sker med ett helhetsperspektiv. Målet är att minska produkternas miljö-
påverkan under hela livscykeln, både under tillverkning och under användning. Scanias 
miljöpolicy gäller för hela koncernen. De övergripande och strategiska besluten fattas av 
Scanias verkställande ledning medan de operativa besluten fattas inom Scanias 
linjeorganisation. Varje chef har då miljöansvar för sin verksamhet. (Årsredovisning, 2008) 
 
Internt arbetar Scania aktivt med sociala frågor för att medarbetarna ska trivas och må bra. 
Bland annat har företaget en egen träningsanläggning i Södertälje för att underlätta för de 
anställda att hålla sig friska och i form. Det är med andra ord en proaktiv handling för att 
förebygga arbetsskador.  Scania har också en egen vårdcentral dit de anställda och deras 
familjer kan vända sig. De anordnar olika aktiviteter, så som en gratis heldag på Gröna Lund 
och löpartävlingen Scania-milen. Företagets förhoppning är att när de anställda och deras 
familjer mår bra fås nöjdare och friskare medarbetare. (Intranät, 2008) 
 

                                                 
3 Vidare information om OECD:s riktlinjer finns i kapitel 3. 
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För att undersöka hur Scanias egna produktionsanläggningar presterar inom områdena miljö, 
arbetsmiljö och brand utvärderas de varje år enligt en metod som kallas Scania Blue Rating. 
Metoden har nått framgång inom företaget och därför ska vi enligt direktiv titta närmare på 
den för att se om den delvis kan appliceras i vårt verktyg.  
 

2.6 Scania Blue Rating 
Scania Blue Rating (SBR) är en metod som till en början utvecklades för att bedöma 
brandsäkerheten på Scanias egna produktionsenheter. Metoden utvecklades 1999 genom ett 
nära samarbete mellan Scania, försäkringsbolaget XL Global Insurance och 
riskhanteringsföretaget Willis. Syftet med SBR är att identifiera risker samt visa var och på 
vilket sätt förbättringar kan göras. (Scania, 2000) Bedömningen presenteras i en fyragradig 
färgskala där blått är utomordentligt (excellent), grönt bra (good), gult otillräckligt 
(inadequate) och rött dåligt (poor). (Intranät, 2008) Numera utvärderar Scania även 
arbetsmiljö- och hälsofrågor samt miljörisker inom sina produktionsenheter med SBR 
(Årsredovisning, 2008).  
 
SBR är uppdelad i tre delar: planering, utvärdering samt rapportering och hur proceduren 
kring den går till visas i figur 2-4, i detta fall gällande miljön.  

  
Figur 2-4. Proceduren kring Scania Blue Rating – Miljö. (Intranät, 2008) 
 
Tidigt varje år gör de ansvariga för SBR en plan över när under året respektive 
produktionsenhet ska besökas och bedömas. Ett program skrivs sedan för respektive besök 
där schemat framkommer samt även vilka personer som ska närvara.  
 
Första dagen på bedömningen börjar med ett möte där produktionsenhetens ledning och 
miljösamordnare måste närvara. Syftet är att presentera SBR som arbetsmetod samt bekräfta 
agendan. Därefter är det enskilda intervjuer med först enhetschefen och sedan miljö-
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samordnaren. Nästa steg i bedömningen är att gå runt och titta i fabriken, hur lång tid det tar 
beror på fabrikens storlek samt vilken typ av tillverkningsprocess det rör sig om. Under 
genomgången ställs frågor till de anställda och såväl bra som dåliga områden identifieras. 
Slutligen summeras alla intryck och ett avslutande möte äger rum där SBR teamet presenterar 
sina observationer. Teamet består av tre personer från Scania varav en är ansvarig ledare.  
 
Senast en månad efter besöket ska produktionsenheten erhålla en detaljerad rapport där det 
framgår hur det gick för dem på bedömningen, även vilka färger de levde upp till på 
respektive parameter ska inkluderas. Produktionsenheten är sedan ansvarig för att arbeta med 
att förbättra de identifierade problemområdena. Utöver det ser Scania gärna att en ständig 
förbättring sker inom samtliga områden och inte bara inom riskområdena. I slutet av varje år 
sammanställs alla resultat i en matris vilken används som input vid utvecklandet av nästa års 
parametrar. (Intranät, 2008)  
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3 Referensram 
Utifrån våra tre undersökningsområden Leverantörsutvärdering, CSR och Riskdrivare har en 
referensram byggts upp för att ge stöd vid utvecklandet av det verktyg som studiens syfte 
efterfrågar.  
 
Syftet med examensarbetet är att utveckla ett verktyg som kan användas för att utvärdera 
Scanias leverantörer och därmed avgöra hur de uppfyller Scanias värderingar gällande den 
sociala delen av CSR. För att kunna bygga upp verktyget på ett sätt som lämpar sig bra för 
ändamålet behövs kunskap om hur en leverantörsutvärdering kan gå till och vad som krävs för 
att genomföra den, första delen av det här kapitlet är således leverantörsutvärdering. Då 
verktyget berör den sociala aspekten av CSR krävs en kännedom om vad begreppet innebär 
och det behandlas i andra delen av det här kapitlet. Det skulle vara oerhört tidskrävande att 
utvärdera varje leverantör med lika stort fokus på samtliga delar därför presenteras 
avslutningsvis mer om vad en riskdrivare är och hur de kan användas för att fokusera 
relevanta områden. 
 

3.1 Leverantörsutvärdering 
Utvärdering och val av leverantörer är ett av inköpsavdelningens största ansvarsområden och 
har länge ansetts som deras viktigaste funktion. I dagens globala konkurrenssamhälle är det 
omöjligt att driva en framgångsrik verksamhet utan tillfredställande leverantörer. (Vokura et 
al., 1996, Weber et al., 1991)  
 
Ett sätt att utvärdera en leverantör är att besöka företaget och göra en audit. För att underlätta 
denna audit kan det vara bra med ett verktyg att gå efter. 
 

3.1.1 Leverantörsaudit 
Verktyget vi ska utveckla är avsett att användas vid en audit. För att kunna anpassa verktyget 
till det syftet måste vi därför veta vad en audit innebär.   
 
Att göra en audit hos en leverantör är tidskrävande och bör därför ha klara direktiv för att 
skapa värde för ett företag. Traditionellt har audits använts för att hitta fel hos leverantören 
med avsikten att få ett övertag vid förhandlingar. Om leverantören ses som en partner istället 
för någon som kan utnyttjas, blir istället auditens roll rådgivande med förbättringsförslag som 
gynnar båda parter. Meningen med att göra en audit ska alltså vara att skapa värde för både 
sitt eget företag och den potentiella leverantören. (Saunders, 1994)  
 
ISO (1999) har tagit fram en vägledning för audits av kvalitets- och/eller miljölednings-
system, ISO 19011. De poängterar att användaren kan utgå ifrån denna vägledning även vid 
andra typer av audits. Larsson & Ljungdahl (2008) är inne på samma spår när de talar om hur 
en granskning av ett företag ska gå till. De säger att oavsett vilken typ av granskning som 
genomförs är granskningsprocessen i grunden densamma. Den process de presenterar består 
av tre faser och illustreras i figur 3-1. 
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Figur 3-1. Granskningsprocessen.  Beskriver tre faserna som bör ingå i en granskningsprocess. (Larsson 
& Ljungdahl, 2008) 
 
Syftet med planeringsfasen är att finna en lämplig avgränsning och inriktning för 
granskningen, bland annat genomförs en riskanalys för att bestämma var fokus ska läggas. I 
genomförandefasen sker den egentliga granskningen som kan bestå av intervjuer och 
platsbesök och vid den slutliga rapporteringsfasen dokumenteras resultaten av granskningen. 
Omfattningen av uppdraget ska då tydligt framgå samt vilka åtgärder som ska genomförtas. 
 
ISO (1999) definierar en audit som en systematisk, oberoende och dokumenterande process 
som erhåller bevis och utvärderar bevisen objektivt för att bestämma till vilken utsträckning 
auditens kriterier är uppfyllda. Till en början ska målet, parametrar och därav samtidigt 
omfånget av auditen fastställas. Möjligheten att genomföra auditen ska undersökas, ett audit-
team utses och kontakt med det auditerade företaget tas då bland annat dokument, som till 
exempel tidigare auditrapporter, efterfrågas. Nästa steg är att förbereda vilka moment som ska 
ingå i besöket, det vill säga planera auditen och utse vem i auditteamet som ska göra vad.  
 
Det inledande momentet vid själva auditen bör vara ett möte med det auditerade företagets 
ledning samt de ansvariga för de funktioner som ska undersökas. Mötets ändamål är att 
presentera samtliga i auditteamet och förklara vilken roll de har, fastställa en agenda och 
förklara varför auditen genomförs samt vad den går ut på. Därefter är det dags att samla 
information och fastställa den. Detta kan bland annat göras genom att gå runt och observera i 
fabriken, undersöka relevanta dokument samt intervjua personer med olika befattningar inom 
företaget. Vid intervjuer bör auditören tänka på att förklara anledningen till intervjun för 
personen i fråga, den inledande frågan kan gärna vara att be personen förklara sitt jobb och 
resterande frågor kan vara öppna eller stängda, men ledande frågor bör undvikas. Om 
auditörerna under auditen uppmärksammar företeelser som inte är önskvärda bör 
kommunikation direkt föras med berörda personer på det auditerade företaget så att lämpliga 
åtgärder kan diskuteras. (ISO, 1999) 
 
När auditen är genomförd ska ett slutmöte förberedas och hållas så att det auditerade företaget 
blir helt införstådda med slutsatserna av auditen, eventuella meningsskiljaktigheter av 
exempelvis åtgärdsförslag ska diskuteras och förhoppningvis lösas. Slutligen ska en rapport 
skrivas som tillhandahåller en noggrann dokumentation av auditen. Det auditerade företaget 
är de som är ytterst ansvarig för att fastställa och genomföra handlingsplanen. (ISO, 1999) 
 

RAPPORTERING 
    - Intern rapport 

- Bestyrkanderapport 

PLANERING 
- Riskbedömning 
- Bedömning av kriterier 
- Granskningsplan 

- Intervjuer 
- Platsbesök 
- Intressentkontakter 
- Bokslutsgranskning 

GENOMFÖRANDE 
    - Interna kontroller 
    - Substansgranskning 
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3.1.2 Utvärderingsverktyg 
Det finns ett flertal olika verktyg/metoder för att utvärdera en potentiell eller befintlig 
leverantörs prestation (Humphreys et al. 1998). Exempel på sådana är Cost Ratio, Weighted 
Point Method, Analytic Hierarchy Process och Categorical Method. Alla dessa metoder 
utvärderar leverantörer utefter olika, av det köpande företagets valda, parametrar. 
Parametrarna som används för att utvärdera en leverantör måste återspegla företagets 
strategiska riktning inom det område som ska utvärderas (Walton et al., 1998). De sociala och 
etiska frågorna som ska behandlas i detta arbete kommer inte att jämföras sinsemellan, alla 
aspekter anser vi vara lika viktiga. De har heller ingenting med pris att göra vilket medför att 
de tre första metoderna inte kommer att vara aktuella. Detta på grund av att Cost Ratio är 
baserad på pris samt att Weighted Point Method och Analytic Hierarchy Process i stort sett ser 
likadana ut som Categorical Method förutom att de båda på skilda sätt har en ranking mellan 
de olika parametrarna.    
 
Categorical Method är en utav de första leverantörsutvärderingsmetoderna och anses också 
vara den enklaste. Metoden är uppbyggd av ett antal parametrar som med hjälp av en 
tregradig skala utvärderas för den aktuella leverantören. Den tregradiga skalan är indelad i 
otillfredsställande (-), neutral (0) och föredragande (+). Resultatet från alla utvärderade 
parametrar summeras sedan där ett + och ett - tar ut varandra och blir 0, så ett summerat 
resultat kan till exempel bli ++, -- eller 0. Denna metod används framförallt för att ranka olika 
leverantörers prestationsförmåga då ett val mellan dem ska göras. (Humphreys et al., 1998, 
Mohamed et al., 1996) Metoden anses vara bristfällig när det är fråga om att använda den till 
att jämföra olika leverantörer, då alla parametrar har lika stort inflytande på slutresultatet. Det 
överensstämmer i många fall inte med verkligheten då vissa parametrar, såsom till exempel 
kvalitet, kan vara viktigare än andra för det köpande företaget. (Humphreys, 1998) Dock 
anser vi att det passar väl överens med hur sociala och etiska frågor ska behandlas. 
Muralidharan et al. (2002) har identifierat ett antal fördelar och begränsningar med 
Categorical Method. Fördelarna är att metoden kan innehålla både kvantitativa och kvalitativa 
parametrar, den är lätt att implementera och kostnaderna för detta är låga, samt att den inte 
kräver så mycket data. Begränsningarna anser de vara att de olika parametrarna inte har olika 
ranking samt att den är subjektiv. 
 
Muralidharan et al. (2002) har i den leverantörsutvärderingsmetod de utvecklat utifrån redan 
befintliga metoder, en förklarande text med till varje ingående fråga. Denna talar om vad som 
krävs för att uppnå varje kriterie och även förslag på vad som kan göras för att kontrollera 
frågorna hos leverantören. Detta tycker vi är ett väsentligt innehåll i det verktyg vi ska 
utveckla i detta arbete, så att klara direktiv ges för vad som krävs för att nå upp till respektive 
nivå, i synnerhet då den ska användas av ett flertal olika personer. 
 
En fråga att ta ställning till vid utvecklandet av leverantörsutvärderingsverktyget är hur många 
alternativ det ska finnas i bedömningsskalan och om det ska vara udda eller jämnt antal steg. 
Med ett udda antal alternativ är i regel mittalternativet neutralt och Lekvall och Wahlbin 
(2001) poängterar att det då finns risk att respondenten av bekvämlighetsskäl väljer det 
alternativet. Med ett jämnt antal alternativ tvingas istället respondenten att ta ställning.    
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3.2 Corporate Social Responsibility 
Det finns ingen formell definition av CSR, men enligt Europakommissionen (2001) är det ett 
begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn 
i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter.  
 
Vad konceptet CSR innebär ändras konstant med vad allmänheten har för förväntningar på 
organisationers ansvar. Till en början rörde förväntningarna mest stödjandet av välgörenhet, 
över tiden har emellertid ämnen som mänskliga rättigheter, miljön och kundskydd fått större 
uppmärksamhet. Intressanta ämnen inom CSR uppkommer hela tiden vilket gör att konceptet 
ständigt förändras med tiden. (ISO, 2008a) 
 
Enligt Kok et al. (2001) var det Friedman som 1962 först startade diskussioner kring företags 
ansvar gällande CSR i sin bok Capitalism and Freedom. Enligt Kok et al. är Friedmans åsikt 
relativt klar. Han tycker att företaget ska göra det de måste göra, vilket är att ta hand om sina 
affärer. Det finns för företagen bara en typ av socialt ansvar och det är att använda resurser 
samt medverka i aktiviteter som gör att lönsamheten ökar, så länge det är inom uppsatta regler 
och lagar. Kok et al. tolkar det som att ledningen enbart har krav på sig att göra ekonomiska- 
och laganalyser vid beslutsfattningar – inte etiska.  
 
På 1990-talet började företag till större del intressera sig för hur de skulle kunna skapa ett 
större värde för sina aktieägare. Detta ledde till att företagsledningar började kolla på CSR 
som en konkurrensfördel och hur de genom att arbeta med detta skulle kunna skapa mervärde. 
De började utvärdera hur CSR skulle kunna ge sociala och miljömässiga fördelar för 
omgivningen samtidigt som det skulle ge ekonomiska vinningar för företagen. För att detta 
ska vara möjligt måste CSR-projekt vara kostnadseffektiva och skapa en tydlig återbäring på 
investeringen. (Husted, 2003) 
 
Carroll (1991) har skapat en pyramid med olika skikt som representerar CSR:s olika 
byggstenar, se figur 3-2. Den ekonomiska biten i CSR grundar hela pyramiden, utan en 
lönsam verksamhet faller allt samman. Ovanför grunden finns det legala perspektivet, alla 
lagar ska följas. För att nå högre höjder med sitt företag bör sedan ett etiskt tänk genomsyra 
verksamheten, gör det som är rätt, juste och rättvist. Den slutliga byggstenen är den 
filantropiska som innebär att företag ska bidra med finansiella och mänskliga resurser till 
samhället för att kunna skapa en bättre värld för alla att leva i. 
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Figur 3-2. Carrolls CSR-pyramid. De olika skikten representerar CSR:s olika byggstenar. (Carroll, 1991) 
 
Europakommissionen (2001) påpekar, precis som Carroll (1991) att ett företags huvudsakliga 
uppgift är att vara vinstdrivande men att det inte behöver utesluta ett socialt och miljömässigt 
ansvarstagande. Det är snarare tvärtom att ett sådant ansvarstagande direkt gynnar det 
ekonomiska värdet och därför bör ses som en investering, inte en kostnad. Björklund & H. 
Brodin (2008) och Van Marrewijk (2003) visar sambandet mellan socialt-, miljömässigt- och 
ekonomiskt ansvarstagande genom den vanligt förekommande illustrationen ofta kallad 
Tripple Bottom Line eller 3P, se figur 3-3. Förkortningen 3P står för profit (ekonomi), people 
(social) samt planet (miljö) och denna figur visar tydligt att de tre aspekterna samspelar och 
påverkar varandra. 
 

 
Figur 3-3. Samband mellan CSR:s tre dimensioner. (Björklund & H. Brodin, 2008) 
 
Fördelarna med att jobba med hållbar utveckling är många. Till exempel kan det medföra ett 
bättre ledningssystem och effektivare processer. Dessutom innebär bättre arbetsförhållanden 

EKONOMI

MILJÖSOCIAL
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oftast en ökad produktkvalitet och utöver det kan företaget som arbetsgivare bli attraktivare 
(Gosselin, 2008). Studier har visat att företag både får kortsiktiga och långsiktiga vinningar på 
att implementera ett CSR-arbete i sin organisation. Dessa vinningar är inte bara etiska utan de 
är också ekonomiska då kostnaden för slöseri och arbetskraft minskar. Investeringar i verktyg, 
teknologi och råmaterial kan komma att öka när inköpen görs med ett CSR-perspektiv, dock 
tyder mycket på att dessa investeringar har många fördelar och resulterar i ökade intäkter i 
slutändan (Cetindamar & Husoy, 2007).  
 
Globaliseringen har medfört ett ändrat synsätt på hållbar utveckling. Allmänheten, 
makthavare, kunder och investerare ser andra risker än tidigare och ställer därav högre krav på 
företagen. Mediernas bevakning ger en klar insyn i hur företag sköter sig och för att undvika 
dålig publicitet som kan medföra till exempel bojkott är det viktigt att de tar sitt sociala och 
miljömässiga ansvar. Det finns även finansiella skäl till att anamma CSR i sin verksamhet, 
finansiella institutioner använder sig mer och mer av checklistor inom området för att avgöra 
lån- och investeringsrisker i företag. (Europakommissionen, 2001) 
 
Det finns ett flertal organisationer som har utvecklat riktlinjer och standarder för hur företag 
ska arbeta aktivt med CSR. Vissa har bildats enbart i syfte att arbeta med frågor kring CSR, 
medan andra sedan tidigare är befintliga organisationer som utökat sin verksamhet med detta. 
Några av organisationerna och deras arbete med CSR presenteras nedan.   
 

3.2.1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) grundades år 1961 och 
sammanför sina 30 medlemsländers styren med målet att stödja och upprätthålla den 
ekonomiska hållbarhetsutvecklingen. (OECD, 2008) 
 
Handeln mellan gränserna har ökat och i och med detta samarbetar många företag med länder 
som har brister gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och hållbar utveckling. För att 
globaliseringen ska få en positivare kraft krävs att företag tar ansvar för sociala och miljö-
mässiga frågor inom deras produktion samt när de gör investeringar. Med detta som grund har 
OECD satt upp ett antal riktlinjer för att öka det bidrag till en hållbar utveckling som 
multinationella företag lämnar. Riktlinjerna är rekommendationer till företag från OECD:s 
medlemsländer, de är alltså frivilliga och kan inte genomdrivas med rättsliga medel. I korthet 
kan riktlinjerna sammanställas enligt följande: 
 

• Allmän policy: Hänsyn bör fullt ut tas till det berörda landets politik och 
intressenternas åsikter.  

• Offentliggörande av information: Skapa förståelse hos allmänheten genom att skapa 
en större öppenhet i företaget och göra information tillgänglig för alla intresserade. 

• Anställning och förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare: Anger 
principer om sysselsättning, utbildning, arbetsvillkor och förhållande mellan chefer 
och anställda. 

• Miljö: Företagen bör bedriva sin verksamhet på så sätt att miljön, den allmänna hälsan 
och säkerheten beaktas på ett skyddande sätt som bidrar till målet med hållbar 
utveckling. 

• Bekämpande av bestickning: Företagen bör inte på något sätt motta eller erbjuda 
mutor eller andra fördelar för att erhålla eller behålla en affärskontakt. 

• Konsumentintressen: Företag bör säkerställa kvalitet och säkerhet i de varor eller 
tjänster de tillhandahåller och handla med god affärs- och marknadsföringsed. 
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• Vetskap och teknik: Företaget bör uppmuntra utbildning samt vetenskaplig och 
teknisk utveckling. 

• Konkurrens: Företaget bör bedriva sin verksamhet på ett konkurrenspräglat sätt 
enligt lagar och förordningar. 

• Beskattning: Företagen bör följa skattelager och bidra till värdlandets offentliga 
finanser.  

 
Riktlinjerna eliminerar inte alla problem som kan uppstå inom områdena de tar upp, de kan 
heller inte alltid lösas med hjälp av dem, men riskerna för att råka ut för problemen minskar 
troligen till stor del för de företag som följer riktlinjerna. (Utrikesdepartementet, 2006) 
 

3.2.2 The Global Compact 
The Global Compact (GC) grundades år 2000 då ett dussin företagsledare träffades för att 
med FN:s hjälp ta ett gemensamt initiativ i arbetet med mänskliga rättigheter, arbetskraft, 
miljö och anti-korruption. GC är den största CSR-initiativtagaren i världen och har nu 
tusentals medverkande företag från över 100 länder. GC agerar som ett nätverk där företag 
kan lära av varandra och de efterfrågar sina medlemsföretag att bland annat ha med GC:s 
principer i sina affärsstrategier.  
 
Organisationen har satt upp tio principer som representerar deras värderingar gällande CSR 
som de önskar att företag följer. De två första principerna behandlar mänskliga rättigheter, 
princip tre till sex arbetskraft, princip sju till nio miljön och den sista principen behandlar 
anti-korruption. (United Nations, 2007) 
 

1. Företag bör stödja och respektera internationella bestämmelser om mänskliga 
rättigheter inom sina påverkansområden; och 

2. försäkra sig om att de inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter. 
 
3. Företag bör medverka till föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till 

kollektiva förhandlingar; 
4. avskaffande av alla former av tvångsarbete; 
5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och 
6. avskaffande av diskriminering vad det gäller anställning och yrkesutövning. 
 
7. Företag bör stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 
8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och  
9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.  
(Ammenberg, 2004) 
 
10. Företag ska jobba mot all slags korruption, inkluderat utpressning och mutning. 
(United Nations, 2007) 

 

3.2.3 Social Accountability International 
Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) var en organisation för 
mänskliga rättigheter som år 2000 bytte namn till Social Accountability International (SAI). 
År 1997 utvecklade CEPAA Social Accountability 8000 (SA 8000) tillsammans med 25 
andra organisationer som till exempel Amnesty International, The Body Shop och Reebok. 
Avsikten var att erhålla en standard för sociala förhållanden och ett system för certifiering på 
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liknande sätt som ISO 9001 och ISO 14001 finns för kvalitets- respektive miljösystem. SA 
8000 baseras på International Labour Organisation (ILO) och Förenta Nationernas konvention 
om mänskliga rättigheter samt nationella lagar. För att bli certifierad krävs en audit av en 
tredje part, det vill säga en oberoende sådan. SA 8000 består av nio stycken principer:  
 

1. Barnarbete: Förbjud barnarbete (i de flesta fall är minimiåldern 15 år, bortsett från 
länder vars lagar säger annat). Certifierade företag måste också placera fonder för 
utbildning för de barn som kanske mister sitt jobb i samband med den här standarden. 

2. Tvångsarbete: Arbetarna ska inte tvingas lämna in sina ID-handlingar eller betala 
deposition för att bli anställda.  

3. Hälsa och säkerhet: Företag måste ha grundläggande standarder för en hälsosam och 
säker arbetsmiljö, inkluderat drickbart vatten, toalett, användbar säkerhetsutrustning 
och nödvändig utbildning.  

4. Förenings- och förhandlingsrätt: Skydda de anställdas rättigheter att bilda och gå 
med i fackföreningar samt förhandla kollektivt, utan rädsla för vedergällning. 

5. Diskriminering: Ingen diskriminering baserad på ras, kastväsende, nationellt 
ursprung, handikapp, religion, kön, sexuell läggning, fackmedlemskap, eller politisk 
anslutning.  

6. Disciplinär ordning: Förbjud fysiska och psykiska övergrepp/bestraffningar.  
7. Arbetstid: En normal arbetsvecka ska inte överskrida 48 timmar och minst en dag ska 

vara fri från arbete. Övertiden är begränsad till 12 timmar per vecka och ersättningen 
under de timmarna ska vara högre än den vanliga lönen. 

8. Lön: Utbetalda löner måste uppfylla lagkrav och ligga över landets existensminimum.  
9. Ledningssystem: Definiera procedurer för effektiv implementering av SA 8000 i 

företagsstyrningen, från att utse ansvarig personal till att dokumentera, identifiera 
problem och hitta lämpliga lösningar.  

 
De som ansöker om att bli certifierade kan göra det av olika anledningar och vara 
organisationer av olika slag; olika storlekar, olika industrier samt från olika platser runtom i 
världen. Anledningen kan till exempel vara att organisationen vill verifiera sina egna 
prestationer inom området, alternativt sina leverantörers. Genom SA 8000 kan entreprenörer 
demonstrera att de behandlar sina anställda bra samt så kan organisationer försäkra att de 
försörjer sig från icke-exploaterade företag. (Gosselin, 2008) 
 

3.2.4 The International Organization for Standardization 
The International Organization for Standardization (ISO) håller på att utveckla en standard för 
socialt ansvarstagande, ISO 26000. Denna standard kommer, till skillnad från exempelvis ISO 
9001 och ISO 14001, inte att vara en certifieringsstandard med specifika krav, utan den 
kommer istället att publiceras som riktlinjer för socialt ansvarstagande. Standarden ska vara 
klar 2010 och dess huvudsyfte är uppmuntra företag att frivilligt arbeta med socialt 
ansvarstagande med vägledning i konceptet, definitioner och metoder för utvärdering. Arbetet 
med denna standard involverar parter från industrin, regeringar, frivilligorganisationer med 
flera. Representanter kommer från en jämn geografisk spridning över världen och det är även 
en jämn fördelning mellan män som kvinnor. (ISO, 2008) 
 
ISO har delat upp socialt ansvarstagande i sju huvudämnen som de kallar ”The seven core 
subjects at a glance”. Dessa är organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetskutym, 
miljön, affärskutym, konsumentfrågor och samhällets involvering och utveckling, se figur 3-4. 
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Huvudämnena täcker de mest troliga ekonomiska, miljömässiga och sociala inverkningar som 
organisationer kan komma i kontakt med.(ISO, 2008a) 
 

 
Figur 3-4. The seven core subjects at a glance. De sju huvudämnena som ISO 26000 har identifierat vad 
gäller socialt ansvarstagande. (ISO, 2008a) 
 

3.2.5 Syntes av organisationers arbete med CSR 
Som synes finns det många organisationer som behandlar ämnet CSR. På många sätt liknar de 
varandra innehållsmässigt men skillnader finns och det är främst bredden på innehållet. I figur 
3-5 visas en sammanställning av vilka områden av CSR som tas upp av respektive 
organisation. OECD:s riktlinjer anser vi ha störst bredd då den tar upp alla aspekter medan SA 
8000 enbart behandlar den sociala aspekten.  
 
 Social Miljö Ekonomi
OECD X X X 
GC X X  
SA 8000 X   
ISO 26000 X X X 

Figur 3-5. Sammanställning av organisationers arbete med CSR.  
 
SA 8000 är den enda certifieringen, de övriga tre är enbart riktlinjer. Om en organisation är 
medlem i GC krävs det dock en årlig redovisning av deras CSR-arbete, vilket inte är fallet i 
OECD och ISO 26000.  
 
Det här examensarbetet ska enbart beröra en av CSR:s aspekter och det är den sociala. Därför 
har vi utifrån de tidigare nämnda organisationerna och dess riktlinjer identifierat nio huvud-
områden. Då SA 8000 enbart behandlar den sociala aspekten, precis som vi ska göra, är 
huvudområdena vi väljer att utgå från desamma som rubrikerna till de nio principerna i SA 
8000: Barnarbete, Tvångsarbete, Hälsa och säkerhet, Förenings- och förhandlingsrätt, 



 20

Diskriminering, Disciplinär ordning, Arbetstid, Lön samt Ledning. Dock kommer innehållet i 
de här att byggas upp och stödjas även av de andra organisationernas riktlinjer. 
 
Nedan fördjupar vi oss i de nio huvudområdena, vad de innebär och till viss del även hur 
situationer som kan uppstå kan hanteras. Informationen är en sammanfattning av de olika 
organisationernas syn på socialt ansvarstagande.  
 
Barnarbete 
Minimiålder för att få jobba bör enligt ILO (1973) vara den åldern då grundskolan slutförs, 
dock inte mindre än 15 år. Om barnarbete förekommer bör företagen ha en plan för hur 
avvecklingen ska ske, att direkt avskeda de underåriga är ingen önskvärd lösning. I vissa fall 
krävs det att barn i familjen arbetar för att de ska kunna försörjas och i sådana fall kan det 
mycket väl vara så att det bästa alternativet är att låta barnet jobba kvar. Dock med vissa 
restriktioner, barnet måste ha tid för att gå i skolan och den sammanlagda tiden för skola och 
jobb får inte överstiga 10 timmar per dag. Om möjlighet finns att istället för barnet anställa en 
äldre familjemedlem är det ett bra sätt att lösa problemet.  
 
Tvångsarbete 
Företag ska inte tvinga folk att arbeta. Med det menas exempelvis att de anställda inte ska 
tvingas lämna in sina ID-handlingar eller betala någon annan form av deposition i utbyte mot 
att få arbeta. Företagen ska heller inte tvinga de anställda att fortsätta jobba efter en viss 
anställningsperiod genom att neka till lön eller hålla kvar personliga tillhörigheter och 
dokument. I de fall då företaget tillhandahåller sina anställda logier på arbetsplatsens område 
ska de på sin fritid fritt få röra sig utanför områdets gränser. En annan del i huvudområdet 
tvångsarbete är att företag inte ska tillämpa eller stödja trafficking (människohandel). 
 
Hälsa och säkerhet 
Företag ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats. De ska ha kunskap om vilka 
risker det finns i företagets produktionsprocesser och garanterna att de anställda är medvetna 
om dessa, samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas om eventuella faror uppstår. Det ska 
tillhandahållas lämplig skyddsutrustning för de anställda att bära och även maskinerna ska 
vara utrustade på så sätt att risken för att skador uppstår minskar. Nödutgångar, säkerhets-
utrustning och varningsskyltar ska vara tydligt märkta och säkerhetsinstruktioner 
lättförståeliga. Olycksfall ska dokumenteras och följas upp så att korrekta åtgärder vidtas. 
Drickbart vatten och rena toaletter ska finnas på både arbetsplatsen och eventuella logier. 
 
Förenings- och förhandlingsrätt 
Företagen ska informera om rättigheterna samt tillåta de anställda att bilda och/eller gå med i 
fackföreningar som ser till de anställdas intressen utan att riskera negativa konsekvenser. Om 
landets lagar begränsar förenings- och förhandlingsrätten ska arbetarna själva fritt få enas om 
en föreningsrepresentant utan påverkan från företagsledningen. Företagen ska försäkra att den 
personen inte utsätts för diskriminering eller andra faror på grund av sin delaktighet. 
Arbetstagarna ska dessutom ha rätt till kollektivavtal.  
 
Diskriminering 
Ingen diskriminering av de anställda med avseende på ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, 
handikapp, civil status, religion, politiska åsikter, nationell härstamning, socialt ursprung eller 
liknande som skulle kunna göra att särbehandling uppstår är tillåten. Arbetstagarna ska heller 
inte hindras att utöva eventuella aktiviteter förknippade med till exempel sin religiösa tro. 
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Disciplinär ordning 
Alla människor ska behandlas med respekt och värdighet och varken fysisk eller psykisk 
misshandel är tillåtet på en arbetsplats. 
 
Arbetstid 
En ordinarie arbetsvecka bör inte överstiga 48 timmar och övertiden ska inte vara mer än 12 
timmar. All övertid ska vara frivillig och mer än 12 timmars övertid per vecka kan vara 
acceptabelt om det enbart sker tillfälligt till exempel på grund av en ovanligt stor orderingång. 
De anställda har rätt till minst en dags ledighet i veckan. Om de lokala lagarna säger annat är 
det dock de bestämmelserna som råder. 
 
Lön 
Företag ska utbetala en lön som ligger över värdlandets minimikrav, dessutom ska den räcka 
till mat och annat som behövs för att leva. All övertid ska ersättas högre än den ordinarie 
arbetstiden och löneavdrag på grund av disciplinära grunder är inte tillåtet, om inte den lokala 
lagen eller ett kollektivavtal säger annat. Det ska finnas tydliga och korrekta anställningsavtal 
och de anställda ska alltid tillhandahållas en lönespecifikation så de har möjligheten att 
kontrollera om den utbetalda lönen är korrekt.  
 
Ledning 
Företagen ska ha en policy rörande mänskliga rättigheter, denna ska ständigt uppdateras 
allteftersom omvärlden och därmed kraven förändras. Företagen ska identifiera orsaker till 
eventuella problem som uppstår och införa lämpliga åtgärder för att förhindra att den inte 
händer igen. Det är ledningens ansvar att se till att samtliga anställda känner till policyn och 
även att den förmedlas till leverantörerna. Företagen ska jobba mot all slags korruption, såsom 
utpressning och mutning.  
 

3.3 Riskdrivare 
Begreppet CSR är som tidigare nämnts ett stort begrepp som behandlar många olika 
angelägenheter. Det skulle vara oerhört tidskrävande att göra en audit med lika stort fokus på 
samtliga delar och därför rekommenderar Tom Gosselin (2008) att auditen planeras utifrån en 
riskbedömning där drivande faktorer som exempelvis lokalisering av leverantören, antal 
anställda, typ av tillverkningsprocess, mångfald samt historik betraktas. Vilka riskdrivare som 
anses relevanta kan skilja mellan olika företag och riskbedömningens uppgift är att utifrån 
varje riskdrivare identifiera vilka de största riskerna är. Resultatet av riskbedömningen ger 
incitament på hur stort fokus som bör läggas på de olika sakerna. Om leverantören till 
exempel är lokaliserad i Kina ses hälsa och säkerhet samt övertid som några utav de största 
riskerna. Sasja Beslik jobbar på Banco som är en av Sveriges främsta fondspecialister vad 
gäller ansvarsfulla placeringar. Enligt honom överskuggar leverantörens lokalisering i de 
flesta fall de övriga områdena, det vill säga att det är den riskdrivaren av störst betydelse (AB 
Electrolux, 2008).   
 
U.S. Department of State (2008) sammanställer varje år rapporter över hur länders situation 
beträffande mänskliga rättigheter ser ut. I dessa rapporter går det att läsa om ländernas 
skolplikter, minimiålder för att arbete, landets minimilön och så vidare. Det står även hur de 
egna lagarna och reglerna kring mänskliga rättigheter följs. Informationen härifrån kan visa på 
vilka de största riskerna är i respektive land.  
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En riskdrivare är något som talar om var det kan finnas risker. Om man till exempel ser 
lokalisering som en riskdrivare bör man kontrollera vad för risker som den leverantör man ska 
undersöka kan tänkas ha, på grund av att den är lokaliserad i ett specifikt land. Således talar 
riskdrivaren om var de största riskerna kan uppstå och tack vare det fås indikationer på var 
fokus bör läggas under en audit.  
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4 Uppgiftsprecisering 
Detta kapitel inleds med att repetera studiens syfte och relatera det till Scanias nuvarande 
AP-inköpsprocess. Därefter har vi utgått från våra tre undersökningsområden och brutit ner 
dem i ett antal preciserade frågor, detta för att tydligare se vad som krävs för att nå målet 
och hur vägen dit ska se ut. 
 
I detta kapitel kommer först en tillbakablick till inköpsprocessen som presenterades i kapitel 
2.4 att göras för att få en bild av vilka delar som berörs av detta examensarbete. Därefter 
kommer preciserade frågeställningar att identifieras inom de tre undersökningsområdena 
Leverantörsutvärdering, CSR och Riskdrivare. Kapitlet avslutas sedan i en syntes som 
beskriver hur målet i detta arbete ska nås med hjälp av uppgiftspreciseringens ingående delar.   
 
Studiens syfte är att ta fram ett verktyg för att utvärdera leverantörer ur ett etiskt och socialt 
perspektiv, för att kunna göra det måste inköpsprocessen på Scania studeras. Detta för att 
kunna ta fram ett verktyg som är lämpad för deras nuvarande inköpsprocess så att eventuell 
framtida implementering underlättas. AP:s inköpsprocess förklaras närmare i kapitel 2.4 och 
som nämns där kommer detta arbete rent praktiskt beröra de delar som visas i figur 4-1. Dessa 
delar består i att utvärdera leverantören för att se om de lever upp till Scanias krav.   
 

 
Figur 4-1. De berörda delarna av Scanias AP-inköpsprocess. (Bearbetad från Intranät, 2008) 
 
För att uppfylla studiens syfte, att ta fram ett verktyg för att utvärdera leverantörer ur det 
sociala perspektivet av CSR, identifierades tre undersökningsområden: Leverantörs-
utvärdering, CSR och Riskdrivare. Dessa områden kan i sin tur brytas ned i mer specifika 
frågeställningar för att få en klarare bild av vad som behöver göras för att nå ett så bra resultat 
som möjligt.  
 

4.1 Leverantörsutvärdering 
Scanias inköpsavdelning efterfrågar med detta examensarbete ett verktyg att utvärdera sina 
leverantörer med. För att möjliggöra detta och få ett så bra resultat som möjligt måste vi ställa 
oss vissa frågor om hur detta verktyg ska se ut.  
 
Utvärderingsverktygets omfattning kommer att begränsas av hur mycket tid som finns 
tillgänglig för att utföra en audit hos en leverantör. Frågan är om detta ska tas hänsyn till när 
vi tar fram verktyget och för att kunna svara på det måste vi veta hur tidskrävande en audit är. 
Det är även viktigt att ställa sig frågan vilka moment som ska ingå i auditen för att få ut så 
mycket som möjligt av denna aktivitet. 
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• Hur tidskrävande är en audit? 

 
• Vilka moment ska ingå i auditen? 

 
Ett av direktiven från Scanias inköpsavdelning var önskan om ett lätthanterligt verktyg. Detta 
kan möjliggöras genom ett lättöverskådligt verktyg dels för användaren och dels för att 
kommunicera resultaten. För att det ska vara lätt för användaren att arbeta med verktyget så 
måste verktygets uppbyggnad ha en bra struktur. 
 

• Hur ska utvärderingsverktyget vara strukturerat? 
 
Utvärderingsverktyget måste på något sätt kommunicera hur väl leverantören tar sitt sociala 
ansvar och detta kan göras genom att bedöma dem utefter en skala. Hur denna skala ska se ut 
och hur många antal graderingssteg den ska innehålla är ytterligare en fråga som måste 
besvaras för att kunna nå målet i detta arbete. 
  

• Hur ska graderingsskalan vara utformad? 
 
Beroende av hur graderingsskalan kommer att vara utformad kan resultatet av auditen 
redovisas till leverantören på olika sätt. Antingen kan de få veta hur pass bra de är eller enbart 
om de uppfyller kraven eller ej. 
 

• Hur ska resultatet av auditen rapporteras till leverantören? 
 
För att följa upp och lägga en grund för fortsatt arbete med leverantören, måste resultatet av 
auditen där verktyget används dokumenteras.  
 

• Hur ska resultatet dokumenteras? 
 

4.2 CSR 
CSR är ett brett begrepp som Europakommissionen (2001) definierar enligt följande:  
 
”CSR innebär att på frivillig grund ta ansvar för miljö- och sociala frågor i relation till 
företagets intressenter utöver vad lagen kräver” 
 
Begreppet kan delas in tre delar: miljö, socialt och ekonomiskt (Björklund & H. Brodin, 2008) 
och då den här studien enbart behandlar den sociala biten av CSR läggs ingen vikt vid de 
övriga två. För att kunna utveckla det efterfrågade verktyget krävs först och främst 
information om vad som ingår i den sociala delen av CSR, och även vad av det Scanias 
inköpsavdelning vill lägga vikt på i detta verktyg.  
 
Den sociala delen av CSR består av en uppsjö med olika saker att kontrollera för att få en 
uppfattning om en leverantörs sociala ansvarstagande. I referensramen gjordes en syntes av 
organisationers arbete med CSR och där identifierades nio huvudområden inom den sociala 
delen. En första frågeställning kan identifieras och det är vilka parametrar som ska ingå i 
verktyget. Ska det byggas upp kring de nio frågeställningarna eller inte samt vilka ska de 
underliggande frågorna vara.   
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• Vilka parametrar ska ingå i verktyget? 
 
Scania vill att alla leverantörer ska ha samma krav på sig oavsett vart i världen de är 
lokaliserade, vad för tillverkningsprocess de utför och liknade. Därför är det viktigt att 
kriterierna för att uppnå en viss gradering är tydliga så att alla leverantörer utvärderas med 
samma ögon trots att olika personer utför auditen.    
 

• Vilka är Scanias kriterier för att uppnå respektive gradering? 
 
Carroll (1991) har byggt upp en CSR-pyramid som presenterades i referensramen, toppen på 
denna pyramid består av en filantropisk aspekt av CSR som säger att företag ska bidra med 
finansiella och mänskliga resurser för att skapa en bättre värld för alla att leva i. Detta kan 
appliceras på hur ett företag ska jobba vidare med sina leverantörer. Om en leverantör inte 
uppnår minimikraven ska företag inte avsäga sig samarbetet utan jobba vidare och försöka 
påverka och hjälpa leverantören att komma dit. När minimikraven är uppnådda ska företag 
betona att leverantören ska fortsätta jobba för att ständigt prestera bättre inom området.  
 

• Hur ska Scania jobba vidare med leverantörerna efter audit? 
 

4.3 Riskdrivare 
Trots att vi i denna studie enbart ska behandla en begränsad del av CSR är det ett stort område 
och att i detalj auditera alla ingående parametrar vid varje enskild leverantörsaudit skulle vara 
oerhört tidskrävande. Ett sätt att ta sig an det är att göra en riskanalys, med syfte att ge 
indikation på vilka parametrar fokus bör läggas på. Med detta inte sagt att vissa parametrar 
helt ska bortses ifrån, utan mer för att vägleda var de största riskerna finns så att mer vikt 
läggs på dessa och auditen kan optimeras på bästa sätt.  
 

• Vilka riskdrivare är relevanta? 
 
En riskdrivare skulle kunna vara leverantörernas lokalisering, beroende av lokalisering (dess 
karaktär) uppkommer olika risker. Med andra ord är till exempel lokalisering en riskdrivare, 
Kina en riskdrivares karaktär och barnarbete risken som kan uppkomma. 
 

• Vilka risker uppkommer vid riskdrivarnas olika karaktärer? 
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4.4 Syntes av uppgiftspreciseringen  
Figur 4-2 åskådliggör hur vi med hjälp av de ovan preciserade frågeställningarna och 
direktiven från Scanias inköpsavdelning, ska kunna uppfylla syftet och nå målet. De 
preciserade frågorna som identifierades tidigare i detta kapitel ska besvaras och analyseras så 
att de på ett så enkelt sätt som möjligt kan implementeras i den redan befintliga inköps-
processen på Scania. Av denna anledning måste vi förankra dessa frågeställningar i 
inköpsprocessen med de olika direktiven som stöd och därefter analysera oss fram till de bästa 
lösningarna med hela processen som grund. Denna analys leder oss slutligen fram till målet 
med detta examensarbete, att ta fram ett verktyg för att utvärdera leverantörers sociala 
ansvarstagande.  

 
Figur 4-2. Vägen till målet. Utifrån de preciserade frågeställningarna och direktiven från Scanias 
inköpsavdelning kan en analys med hänsyn till Scanias nuvarande inköpsprocess göras. På så sätt stakas 
en relativt rak väg till målet ut.  
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras metoder och tekniker som tillämpades, för att vi på ett strukturerat 
och trovärdigt sätt skulle kunna nå målet med vår studie.  
 
Detta kapitel öppnas med att först förklara studiens inriktning och sedan dess ansats, detta för 
att ni som läsare ska få en större förståelse för varför vi har gjort de val vi gjort gällande 
utförandet av detta arbete. Därefter presenteras arbetsgången vi följt för att på ett strukturerat 
sätt kunna nå målet. Kapitlet avslutas med metodkritik för att visa att vi som författare är 
medvetna om de felkällor som kan uppstå då ett arbete som detta utförs.   
 
För att påvisa tillförlitligheten och relevansen i arbetet måste använda metoder och tekniker 
redovisas så att utomstående ges en klar bild av tillvägagångssättet (Lekvall & Wahlbin, 
2001).  
 

5.1 Studiens inriktning 
Beroende av den redan befintliga kunskapsmängden inom området (Björklund & Paulsson, 
2003) samt vilket typ av resultat som önskas uppnås (Lekvall & Wahlbin, 2001) kan studiens 
inriktning variera. De fyra inriktningarna förklaras av Lekvall & Wahlbin (2001) enligt 
följande: 
 

• När kunskapen inom ett område är begränsad används ofta en explorativ inriktning för 
att ge en ökad grundläggande förståelse samtidigt som vidare studier möjliggörs. 
Därför kallas ibland explorativa undersökningar förundersökningar.   

 
• En deskriptiv undersökning är en form av kartläggning där en beskrivning görs utan 

några bakomliggande förklaringar.  
 

• När målet är att klarlägga orsakssamband används explanativa undersökningar. Med 
andra ord när en djupare kunskap och förståelse inom ett område eftersträvas. 

 
• Normativa, eller förutsägande, undersökningar avser att ge riktlinjer för den framtida 

utvecklingen. 
 
Deskriptiva undersökningar behövdes för att ta reda på vad begreppet CSR innebär och hur 
det kan appliceras i en verksamhet, samt för att kunna kartlägga Scanias verksamhet och 
nuvarande arbete med leverantörer. Då syftet med vår studie är att ta fram ett verktyg som 
inköpare och SQA:er i framtiden ska kunna använda vid leverantörsutvärdering, föll dock den 
största delen av undersökningen inom den normativa inriktningen. 
 

5.2 Studiens ansats 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) bestämmer undersökningsansatsen studiens dimensioner 
bredd, djup, tid och data. De två förstnämnda är beroende av om det rör sig om fall- eller 
tvärsnittsansats samt om det är kvalitativ eller kvantitativ ansats. Vid en fallstudieansats 
studeras ett fåtal objekt på djupet medan det vid en tvärsnittsansats studeras ett flertal objekt i 
syfte att kunna jämföra dem sinsemellan. Kvantitativ ansats är när den insamlade 
informationen är numerisk till skillnad från kvalitativ ansats som inte kan uttryckas i 
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sifferform utan istället ger en djupare förståelse inom ett visst område (Björklund & Paulsson, 
2003). Många gånger har fallstudier en kvalitativ ansats medan tvärsnittsstudier använder sig 
av kvantitativ ansats, dock finns det undantag. Den tredje dimensionen, tid, är av intresse om 
det till exempel finns behov av att undersöka hur någonting förändras under ett visst 
tidsintervall. Då kan en tidsserieansats vara aktuell. Den fjärde och sista dimensionen, data, 
kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är sådan information som man själv 
samlar in medan sekundärdata redan finns tillgängligt i form av tidigare skrivet material. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
Då syftet med vår studie var att ta fram ett verktyg för inköpare och SQA:er på Scania var en 
fallstudie passande. Den byggdes i sin tur upp av kvalitativ information då den hämtades från 
icke-numeriskt material. Vi hade inget behov av att studera någon tidsutveckling varför en 
tidsserieansats ej var aktuell. Data hämtades från både litteratur och ursprungskällor som till 
exempel intervjuer, vilket innebär att både primär- och sekundärdata användes i denna studie.  
 

5.3 Arbetsgång 
En fallstudie utgör en heltäckande metod som omfattar designlogik, tekniker för 
datainsamling och specifika tillvägagångssätt vid analysen av data. Utformningen av denna 
metod ska med hjälp av en logisk sekvens koppla samman empirisk data med 
undersökningens initiala forskningsfrågor och i sista hand även med dess slutsatser. (Yin, 
2007) För att erhålla detta på ett strukturerat sätt utvecklades en arbetsgång, se figur 5-1 
utifrån den som Lekvall & Wahlbin (2001) tagit fram. De poängterar att ordningsföljden bör 
vara logisk men därmed inte sagt att den måste följas kronologiskt till punkt och pricka. 
Arbetsgången delades in i tre faser: planerings-, undersöknings- samt analysfas vilka i sin tur 
består av ett antal hållpunkter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-1. Studiens arbetsgång. Visar vilka faser som denna studie har genomgått för att till slut nå målet 
och uppfylla syftet. 
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5.3.1 Planeringsfasen 
Planeringsfasen utgör grunden i studien och formade hur det fortsätta arbetet skulle fortgå. 
Tillsammans med personal på Scanias inköpsavdelning arbetades en bakgrund och ett syfte 
fram för att få en förståelse till varför de ville ha denna studie utförd samt vad de vill få ut av 
den. Ur syftet och direktiven identifierades tre undersökningsområden: leverantörs-
utvärdering, CSR samt riskdrivare, vilka är de tre stora byggstenarna i projektet. Nästa punkt i 
planeringsfasen behandlar det informationsbehov som krävs och innefattar i vårt fall en 
företagsbeskrivning och en referensram. Företagsbeskrivningen, vars kapitel vi har döpt till 
Scania, gjordes för att få en insikt i företaget samt en bra grund för studien. För att vi skulle få 
en så bra bild som möjligt över företaget och dess inköpsverksamhet sökte vi dels information 
från tryckta och elektroniska källor samt även intervjuade personal. Referensramen byggdes 
upp av en litteraturstudie och är till för att ge djupare kunskap om de två 
undersökningsområdena så att syftet kan uppfyllas på ett bra och trovärdigt sätt. 
Uppbyggandet av en referensram är en avgörande del av en fallstudie, då den lägger grunden 
för den empiriska data som ska samlas in i studiens nästa fas (Yin, 2007). Efter att i de två 
föregående stegen fått mer kunskap och insikt i vad målet med denna studie är kunde en 
uppgiftsprecisering börja utformas för att tydligare förstå och visa vad för frågor vi behövde 
ställa oss för att nå så bra resultat som möjligt. Sista delen i planeringsfasen utgörs av detta 
kapitel, vilket beskriver den metod vi har använt och varför vi använt oss utav den. 
 

5.3.2 Undersökningsfasen 
Undersökningsfasen består i denna studie av en empirisk undersökning i form av intervjuer 
och dokumentgranskning. Enligt Björklund & Paulsson (2003) ger en empirisk undersökning 
en beskrivning av verkligheten, vilket är viktigt för att en meningsfull analys ska kunna 
genomföras. Även om det är författarna som bestämmer vad som anses vara relevant fakta att 
undersöka, ges läsarna med hjälp av empirin en möjlighet att skapa sig en egen uppfattning 
baserad på dessa fakta och kan utifrån den granska och analysera innehållet i rapporten.  
 
Data kommer från två delundersökningar, en som undersökte hur andra företag arbetar med 
sociala leverantörsutvärderingar och en som undersökte hur anställda på Scanias 
inköpsavdelning ser på saken.  Företagsundersökningen utfördes genom att titta på olika 
dokument från företagen och intervjua personal som är involverande i det undersökta 
företagets CSR-arbete. Frågorna som ställdes behandlade hur de utvärderar samt jobbar med 
sina leverantörer inom detta område. Detta gjordes för att få en insikt i hur andra företag 
arbetar med dessa frågor, men också för att få inspiration, idéer och tips på hur verktyget 
kunde utformas, vad som kunde vara bra att tänka på och hur arbetet kopplat till 
utvärderingen skulle se ut. Det var tre företag som intervjuades vilka kommer att benämnas 
Företag 1, Företag 2 och Företag 3, då de önskar vara anonyma. Dessa företag valdes på 
grund av att de har lite olika bakgrund och ligger på olika nivåer i sitt arbete med att utvärdera 
leverantörer ur ett socialt perspektiv och därav kan ge olika syn på frågorna vi ville ha 
besvarade. En annan orsak var att det var företag som vi kunde få bra kontaktuppgifter till 
från Scania.  Anledningen till att vi valde att undersöka företag med hjälp av intervjuer var, 
som Björklund & Paulsson (2003) backar upp, att få en djupare förståelse då frågor kan 
anpassas till varje individuell respondent och dennes tidigare svar.  
 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan en intervju ta många former. Vi valde att använda oss 
av vad de kallar en ostrukturerad intervjuform där intervjuare och respondent för en 
diskussion kring ämnet. Dessa intervjuer byggs ofta upp kring en så kallad intervjuguide som 
tar upp breda frågeområden och utefter dessa förbereds sedan följdfrågor. Den intervjuguide 
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vi byggde upp innehåller fem frågeområden vilka grundar sig från de frågor som vi i 
uppgiftspreciseringen redovisar att vi vill ha svar på, se figur 5-2. Utifrån dessa förbereddes 
sedan företagsspecifika intervjufrågor om hur de arbetar med att utvärdera sina leverantörer 
med hjälp av information från bland annat företagets hemsida. Dessa frågor hade inte någon 
specifik ordningsföljd utan användes mer som en påminnelselapp för att vi skulle få svar på 
allt vi ville ha svar på.   
 

 
Figur 5-2. Dessa fem frågeområden utgjorde grunden till den intervjuguide som användes vid 
företagsundersökningen. 
 
Vid intervjuerna spelade vi in hela samtalet med respondenten och vissa nyckelord som 
uppkom antecknades. Det är viktigt att anteckna vissa nyckelord även fast inspelning sker, 
detta på grund av att inspelningsapparaten kan vara trasig eller så kan kvaliteten på 
inspelningen av någon anledning bli dålig så att den inte går att tyda (Lekvall & Wahlbin, 
2001). Anledningen till att vi valde att spela in intervjun istället för att till exempel föra 
anteckningar som i slutändan oftast är mindre tidskrävande (Lekvall & Wahlbin, 2001) var att 
vi ville använda all vår koncentration till att förstå respondentens svar samt till att föra en så 
givande diskussion som möjligt. Vi ansåg att det fanns risk att gå miste om värdefull 
information och följdfrågor om koncentrationen samtidigt skulle riktas till att skriva. 
 
En annan del av undersökningsfasen var att ta reda på hur Scania förhåller sig till de fem 
frågeområdena. Detta gjordes genom kortare intervjuer med anställda på Scanias inköps-
avdelning och även genom att granska berörda dokument. Intervjuerna hade samma 
ostrukturerade form som i företagsundersökningen och hölls med SQA:er, samt personer som 
arbetar med CSR och arbetsmiljö. Till skillnad från företagsundersökningen svarade dock inte 
varje respondent på frågor från varje frågeområde utan det ställdes ett fåtal mer specifika 
frågor. En annan sak vi ville få fram genom intervjuerna och dokumentgranskningen var vilka 
parametrar Scanias inköpsavdelning ville ha med i verktyget och vilka kraven för dessa är. 
Detta för att kunna skapa ett verktyg som Scanias inköpsavdelning känner att de kan 
identifiera sig med.  
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5.3.3 Analysfasen 
Analysfasen består i denna studie av sammanställning av data, tolkning och analys av data, 
slutsatser samt rekommendationer. Analysarbetet kan ta sig olika form beroende av 
undersökning och det är svårt att hitta generella anvisningar om hur det ska gå till. För 
tvärsnittsstudier har det utvecklats ett antal strikta synsätt och formella direktiv över hur 
analysarbetet bör gå till men motsvarande rekommendationer för fallstudier, som var aktuellt 
för vår studie, saknas. (Lekvall och Wahlbin, 2001)  
 
En analys syftar till att med hjälp av referensramen analysera insamlad data i försök att hitta 
mönster och samband, till exempel hur olika faktorer påverkar varandra. Denna del bygger i 
stor utsträckning på författarnas eget tankearbete och därför är det viktigt att alla moment i 
analysen beskrivs och motiveras väl så att läsaren ges möjlighet att själv utföra en granskning 
av materialet och kunna dra egna slutsatser. (Björklund & Paulsson, 2003)  
 
Lekvall & Wahlbin (2001) säger att det vid en fallstudie gäller att i ett tidigt skede bygga upp 
en sammanhållen bild av varje undersökt fall och i vår studie sammanställdes data till viss del 
parallellt med undersökningsfasen, allteftersom intervjuerna genomfördes och samman-
ställdes. I denna rapport sammanställs data från undersökningsfasen i ett empirikapitel där 
både intervjuerna från företagsundersökningen och undersökningarna kring Scanias 
förhållningssätt presenteras utifrån de fem frågeområdena. Därefter tolkades och analyserades 
all insamlad data från empirin med beaktande till informationen från Scania och 
referensramen, så att de elva frågeställningarna från uppgiftspreciseringen kunde besvaras. En 
illustration av hur analysfasen gick till visas i figur 5-3. 

 
 

Figur 5-3. Analysprocessen. En illustration över hur vi använde oss av insamlad data från Scania, teori 
och empiri samt eget tankearbete för att besvara de preciserade frågeställningarna och därmed nå fram 
till målet. 
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De sista delarna i vår analysfas är slutsatser och rekommendationer. Utifrån de svar vi byggde 
upp kring våra elva frågeställningar drogs slutsatser kring hur Scanias inköpsavdelning på ett 
lämpligt sätt ska kunna utvärdera sina leverantörer ur ett socialt perspektiv.  Vi kunde 
färdigställa det efterfrågade verktyget och ge rekommendationer till Scanias inköpsavdelning 
om hur de bör använda det och fortsätta arbeta med detta.      
 

5.4 Metodkritik  
En studies trovärdighet ökas genom att kritiskt granska hur vägen till att nå slutmålet ska gå 
till och därmed synliggöra osäkerheterna i arbetet. Varje steg i en studie bör därför ses över 
för att klargöra vilka felkällor som kan finnas, så långt som möjligt minska effekterna av 
dessa på resultatet och sedan bedöma vilka effekterna av de kvarvarande felen blir. (Lekvall 
& Wahlbin, 2001)   
 
Det finns enligt Björklund & Paulsson (2003) tre mått som används för att påvisa en studies 
trovärdighet. Dessa mått är validitet, som mäter hur väl studien mäter det den är avsedd att 
mäta, reliabilitet, som talar om tillförlitligheten med studien och objektivitet som påvisar i 
vilken utsträckning författarnas egna värderingar påverkar studien. Validitet och reliabilitet 
kan illustreras med pilkastning, se figur 5-3. Hög reliabilitet fås om alla pilar som kastas 
träffar på ungefär samma ställe och hög validitet fås om tavlans mitt träffas. 
 

 
Figur 5-3. Illustration av reliabilitets- och validitetsbegreppen med hjälp av en piltavla. Bilden till vänster 
illustrerar både låg validitet och reliabilitet, I bilden i mitten är reliabiliteten hög men validiteten låg. I 
bilden till höger är båda höga. (Björklund & Paulsson, 2003) 
 
Det finns inte någon perfekt undersökning utan felkällor, det finns alltid en osäkerhet kvar 
oavsett hur mycket tid som läggs ner på att eliminera riskerna till dessa. Men genom att 
synliggöra för läsaren vilka risker som finns och beskriva vad som görs för att undvika dessa, 
ökar validiteten, reliabiliteten och objektiviteten i studien. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 

5.4.1 Planeringsfasen 
Det är viktigt att undersökarna förstår bakgrunden och syftet till varför en studie ska göras så 
att de förstår räckvidden av arbetet. Detta så att resterande arbete kan planeras tids- och 
innehållmässigt. För att säkerställa detta krävs att det finns en kommunikation emellan 
uppdragsgivare och undersökare. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Bakgrunden och syftet i denna 
studie utformades i samråd mellan oss, personal på Scanias inköpsavdelning och vår 
handledare på universitetet. Detta för att säkerställa att vi hade en gemensam uppfattning om 
vad denna studie ska resultera i och att vi skulle hinna med detta inom den tid som arbetet ska 
fortgå. Tack vare god kommunikation emellan de inblandade parterna har risken för felkällor i 
den här delen av arbetet reducerats.    
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En vanlig orsak till kvalitetsbrister i planeringsfasen är att redan tillgänglig information inom 
eller utom företaget inte används. Även om bakgrunden och syftet definierats på ett bra sätt 
gäller det att ta reda på vad för ytterligare information som krävs till det fortsätta arbetet. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) För att tydligare veta vad för information som behövdes i detta 
arbete delades syftet in i tre undersökningsområden. Med dessa som utgångspunkt byggde vi 
sedan en företagsbeskrivning och en referensram. Genom att studera syftet för att ta reda på 
vad för information som är relevant för fortsatt arbete minskas risken för felkällor i form av 
att fel typ av information har använts.  
 
Det finns också risker med att fel information tillhandahålls på grund av att opålitliga källor 
har använts. Litteraturkällor är så kallade sekundärkällor och därför framgår det inte alltid 
exakt vad för metoder som använts för att samla in informationen samt för vilket syfte det 
gjorts. Därför är det viktigt att ifrågasätta informationen och den egna användningen av 
materialet. (Björklund & Paulsson, 2003) I referensramen har dessa risker reducerats genom 
att använda flera tryckta källor som säger samma sak samt att källorna på internet till största 
del består av hemsidor från organisationer som är allmänt kända och av gott rykte. Till 
företagsbeskrivningen har informationen endast samlats från Scanias intranät, egna 
tryckkällor eller direkt från personal på företaget. Eftersom dessa är förstakällor har risken för 
att information gått miste under vägen minskats, dock finns risken att källorna inte är 
tillräckligt självkritiska och utav den anledningen har gett oss en något förskönad bild av 
verksamheten. Denna felkälla har vi försökt reducera genom att till viss mån ifrågasätta den 
information som vi har fått. 
 
Vid en precisering av en uppgift har Lekvall & Wahlbin (2001) identifierat tre stycken 
möjliga felkällor: fel inriktning, fel innehåll och fel avgränsningar. Fel inriktning syftar på att 
informationen som används inte når upp till den kunskapsnivå som krävs. Fel innehåll avser 
att vissa viktiga frågeställningar inte identifieras och att energi slösas på att undersöka saker 
som inte bidrar till bättre resultat. Med den sista felkällan, fel avgränsningar menas att de satta 
avgränsningarna endast begränsar bort viktiga frågeställningar eller tvärt om avgränsningarna 
är för små så att saker som har liten eller ingen betydelse för resultatet undersöks i onödan. 
Det finns ingen direkt regel för att kvalitetssäkra uppgiftspreciseringen men det är viktigt att 
definiera uppgiften tydligt och genomtänkt. Riskerna kan även minimeras till viss del genom 
att utgå från en bra sammanställd referensram då preciseringen av uppgiften formuleras vilket 
var precis vad vi gjorde.  
  
Metoden ska utformas så att den preciserade uppgiften fullgörs så väl som möjligt (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). För att undvika att felkällor uppkommer på grund av att metoden inte är 
anpassad till att lösa uppgiften på bästa sätt har syftet och uppgiftspreciseringen studerats 
noggrant. Vi har utgått ifrån de preciserade frågeställningarna och därigenom valt en metod 
som vi tycker löser uppgiften på bästa sätt. 
 
I planeringsfasen ökar reliabiliteten och objektiviteten genom en väl uppbyggd referensram, 
då läsarna med hjälp av denna kan få insikt i hur andra än författarna ser på saker och ting och 
därav se att författarna tagit intryck även från andra källor. Validiteten ökar genom en väl 
definierad uppgiftsprecisering och metod, då läsarna med hjälp av dessa kan följa hur vi ska 
arbeta för att ta oss till målet med denna studie.   
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5.4.2 Undersökningsfasen 
I en studie är datainsamlingen den del som är känsligast och där störst risk för felkällor 
uppstår. Mycket som vi som undersökare inte har kontroll över kan gå snett i detta skede. Vi 
använde oss till stor del av intervjuer för att samla in den data vi behövde för vårt fortsatta 
arbete. Mätfel i en intervju orsakas av respondenten, mätinstrumentet eller intervjuaren. Om 
respondenten är osäker i sina svar kan olika svar ges vid olika tillfällen vilket ger mätningen 
låg reliabilitet. Är respondenten trött eller jäktad under intervjun kan det också påverka hur 
trovärdiga svar som ges. Hur frågorna ställs (mätinstrumentet), om respondenten inte förstår 
frågor, om frågorna är känsliga eller ledande samt ordningsföljden av frågorna, har betydelse 
för hur bra resultatet av en intervju blir. Fel som uppkommer kan även komma från att 
intervjuaren tolkar svar felaktigt, vilken klädsel denne har under intervjun och vad denne 
använder för minspel. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Något vi gjorde för att motverka felkällor i 
intervjuerna var att låta respondenterna läsa igenom de nedtecknade intervjuerna. Därmed 
gavs en möjlighet att rätta till eventuella missuppfattningar och tack vare det kunde risken för 
feltolkningar så gott som elimineras.  
 
I detta arbete har vi använt oss av datatriangulering för att öka validiteten och reliabiliteten i 
undersökningsfasen. Triangulering innebär att flera olika sätt har använts för att mäta en och 
samma företeelse. Eftersom vi intervjuade respondenter från olika företag, vars intervjufrågor 
var utformade från samma frågeområden, för att samla in empirisk data så ökades 
trovärdigheten med hjälp av datatriangulering. Objektiviteten kan ökas genom att tydligt 
motivera val som görs under arbetet, detta ger läsaren en möjlighet att själv ta ställning till 
studiens resultat. (Björklund & Paulsson, 2003)    
 
Vad gäller intervjuerna med anställd personal på Scania så har vi inte intervjuat så pass många 
att deras åsikter kan sägas motsvara företaget Scanias. Med sagt så är vi medvetna om att 
samtlig personal på Scania kanske inte är av samma åsikt.   
 

5.4.3 Analysfasen 
Vid sammanställning av insamlad data ligger den största risken för felkällor i hur det 
insamlade materialet behandlas. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vi valde att utgå ifrån de fem 
frågeområdena som intervjuerna byggde på när vi redovisade var och en av intervjuerna. 
Detta för att få en strukturerad bild av vad var och en av respondenterna hade sagt och på så 
sätt undvika risken att jämföra fel saker med varandra när sedan analysen och tolkningen av 
denna information gjordes. Det gör även att informationen blir tydligare för läsaren. Eftersom 
vi inte ställde exakt samma frågor till respektive företag finns det dock en risk att en sak har 
framkommits från ena företaget men inte från det andra, trots att det gäller dem båda. Detta på 
grund av att vi fick viss information från det ena företaget som det andra inte ens fick chansen 
att ge utifrån våra frågor. Dessutom svarade respondenterna olika utförligt på frågorna vi 
ställde vilket också kan ha bidragit till att vi fått en viss information från ett företag men inte 
från de andra. Vi anser inte att det här har någon betydelse på resultatet, nämner det enbart för 
att även om vi inte genom våra intervjuer fick veta att ett visst företag gör si eller så kan de 
ändå göra det. 
 
Vid en fallansats finns ingen fast etablerad metod för att säkerställa kvaliteten på den analys 
som görs. Det är därav viktigt att redovisa hur analysen genomförts och hur den insamlade 
informationen från referensram och empiri utnyttjas. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Analysen 
skulle svara på de preciserade frågorna vi i ett tidigare skede ställde oss, så att ett så bra 
verktyg som möjligt kunde utvecklas. Det fördes en diskussion under varje fråga som tog upp 
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varför vi gjorde de val vi gjorde och varför vi inte valde att göra på annat sätt. Detta gör att 
validiteten ökar eftersom vi tydligt visar varför vi gjorde som vi gjorde. Reliabiliteten och 
objektiviteten ökade också då vi förde ett resonemang kring frågorna utifrån tidigare insamlad 
data och därigenom kom fram till vad vi tyckte var den bästa lösningen.  
 
Brister i slutsatser och rekommendationer grundar sig ofta i att uppgiften eller analysen har 
tolkats felaktigt. Exempel på sådana felkällor är: bristande förmåga att tolka och förstå 
analysresultatet, ologiska kopplingar mellan analys och teori, slutsatser som inte är kopplade 
till uppgiftens syfte samt att slutsatserna uttrycks som mer eller mindre generella än vad de är. 
Risken med dessa brister är att dåligt underbyggda beslutsrekommendationer läggs fram trots 
att ett väl genomfört förarbete har lagts ned. För att undvika detta är det en fördel att alltid 
noga redovisa under vilka förutsättningar rekommendationerna ges och vilka begränsningar 
som finns beträffande dessas giltighet. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vi följde i denna del 
Lekvalls och Wahlbins råd och redovisar så noga som möjligt varför och under vilka 
förutsättningar vi drog våra slutsatser samt rekommendationer. 
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6 Undersökning av utvärderingsprocesser 
Detta kapitel redovisar den insamlade data som hämtats under undersökningsfasen. Datan 
kommer dels från en företagsundersökning som gjordes på tre svenska företag och dels från 
Scania. 
 
För att få en bredare bas att bygga upp verktyget ifrån genomgicks en undersökningsfas vars 
information sammanställs i detta kapitel. Det börjar med en undersökning som gjordes på tre 
företag för att se hur de jobbar med att utvärdera och jobba vidare med sina leverantörer ur ett 
socialt perspektiv. Detta efterföljs av en undersökning kring hur Scania agerar kring liknande 
frågor i nuläget. 
 

6.1 Företagsundersökning 
För att få inspiration och idéer till det verktyg som skall byggas upp i detta arbete undersöktes 
tre svenska företag som alla verkar på den globala marknaden. Helena Sandberg på Scania 
gav oss ett antal olika förslag på företag att titta närmare på och sedan valde vi ut tre av dem 
då vi fick intrycket av att de låg på lite olika nivåer i sitt arbete med att utvärdera leverantörer 
ur ett socialt perspektiv. Vi började med att granska den information om företagen som fanns 
tillgängliga på deras hemsidor och sedan intervjuade vi ansvariga för dessa frågor på 
respektive företag. Frågorna vi då ställde grundade sig på informationen vi tidigare 
införskaffat, samt de fem frågeområdena vi tagit fram utifrån de preciserade 
frågeställningarna: den praktiska leverantörsutvärderingen, rapportering och dokumentering, 
efterarbete med leverantören, personal och riskdrivare. I denna del sammanställer vi 
företagsvis, intervjuerna och resterande information, samt gör en syntes över likheter och 
olikheter företagen emellan utifrån de fem frågeområdena. All information om de olika 
företagen är tagen från intervjuer med ansvariga för sociala frågor i leverantörsledet, 
företagens hållbarhetsredovisningar 2007 och deras hemsidor. 
 

6.1.1 Företag 1 
Företag 1 (F1) tillverkar konsumentprodukter, de har cirka 3 800 leverantörer varav hälften är 
lokaliserade i lågkostnadsländer.  Miljöfrågor har de jobbat med på allvar i minst tio år men 
det är först nu på senare tid som de har börjat arbeta med hela konceptet CSR. Varje år ger de 
ut en hållbarhetsrapport som redovisar hur de arbetar med sociala- och miljöfrågor. De är 
medlemmar i GC och använder dess tio principer för att driva sin verksamhet. Användandet 
av GC som ett nätverk utnyttjar de inte för tillfället, då det är så stor spridning på vilken nivå i 
sitt arbete med CSR de olika företagen ligger på. Istället använder de sig av andra nätverk för 
att utbyta kunskap och erfarenheter.    
 
Den praktiska leverantörsutvärderingen 
F1 har en uppförandekod som deras egna produktionsanläggningar samt alla leverantörer ska 
uppfylla. Grundidén är att kraven på leverantörerna ska vara desamma som kraven på deras 
egna produktionsanläggningar men i vissa fall har de något högre krav på sig själva.  
 
I ett tidigt skede samlar F1 in mycket information om leverantören, dels för att kunna 
utvärdera efterlevnaden av uppförandekoden men också för att kunna bedöma leverantören ur 
andra perspektiv. Uppförandekoden är bara ett krav av många andra, såsom pris och kvalitet, 
och alla dessa ska kommuniceras samtidigt till leverantören. För att se om leverantören läst 
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och förstått kraven skickar F1 en självutvärderingsenkät bestående av 2-3 sidor med enklare 
ja- och nej-frågor som de ska svara på. Slutligen måste de förbinda sig till att följa kraven 
innan de ens får lämna en offert till F1. När F1 har bestämt sig för en eller ett fåtal 
leverantörer är det dags att göra en audit hos leverantören och hur det går till visas i figur 6-1. 
Dessa audits ser likadana ut hos redan befintliga leverantörer.  
  

 
Figur 6-1. Företag 1:s auditprocess.  
 

1. Auditen förbereds genom att gå igenom självutvärderingsenkäten, titta på 
dokumentationer från eventuella tidigare audits, undersöka lagarna i det land där 
leverantörerna är lokaliserad och bestämma en lämplig tid för revisionen, som oftast 
äger rum under två dagar.  

2. Vid öppningsmötet presenterar F1 målen och syftet med auditen, förklarar varför de är 
där och varför det är viktigt. En agenda för auditen presenteras och relevanta 
dokument samlas in.  

3. En rundtur utförs där de tittar över alla hälso- och säkerhetsaspekter som till exempel 
nödutgångar, brandsläckare, första hjälpen kit och eventuell kemikaliehantering. 

4. Dokumentkontrollen är ganska omfattande. F1 går exempelvis igenom personakter, 
lönebesked, frånvarostatistik och närvarokort. Detta med anledning att få grepp om 
hur många timmar man jobbar i fabriken, hur gamla folk som jobbar där är, om de har 
någon semester och får någon utbildning.  

5. Vid intervjuerna ges F1 en möjlighet att få svar på alla frågor de inte kan se i fabriken 
eller läsa i dokumenten. Om de under rundvandringen ser något som ser misstänksamt 
ut, exempelvis väldigt unga människor, kan de väljas ut för intervju. Respondenterna 
är en blandning av män och kvinnor, folk från olika moment i produktionen och 
eventuell inhyrd personal.  

Förarbete för audit 

Dokumentkontroll Intervjuer med 
anställda

Öppningsmöte 

Rundtur i fabriken 

Avslutande möte 

Efterarbete 
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6. Vid det avslutande mötet med fabriksledningen presenteras det sammanställda 
resultatet. Under auditens gång diskuteras löpande eventuella avvikelser mot 
uppförandekoden samt hur de ska åtgärdas, avslutningsmötet är mer en formalitet. 
Åtgärdsplanen bestämmer alltså F1 och leverantören tillsammans, däremot är det 
leverantörens ansvar att utse vem som är ansvarig för vad samt sätta upp en tidsplan 
för när saker och ting ska vara genomförda. Om inte denna plan är klar till 
avslutningsmötet har leverantören sju dagar på sig att komplettera.  

7. Avslutningsvis skriver auditörerna en rapport och informerar ansvarig inköpare.  
 
Leverantören bedöms efter en tregradig skala, godkänt samt stora (major) och små (minor) 
avvikelser. F1 har ett antal nolltoleranskrav som leverantören måste uppfylla, till exempel 
barnarbete, falska dokument och om de försökt med mutor.     
 
F1 säger att det gäller att hela tiden uppdatera metoderna och hålla jämna steg med 
leverantörerna för en del är väldigt uppfinningsrika och kommer hela tiden på nya sätt att 
försöka lura dem. 
 
Rapportering och dokumentering 
Efter det att en audit har gjorts hos en leverantör sammanställs all den information som 
kommit från denna. I företagets interna rapport om leverantören så graderas avvikelserna på 
de ställda kraven. I rapporteringen till leverantören redovisas avvikelserna utan gradering så 
leverantörerna får aldrig se hur allvarliga avvikelserna enligt F1 är. Åtgärdsplanen och den 
interna rapporten med gradering av avvikelserna dokumenteras i en databas så att aktuell 
status för leverantören finns tillgänglig för inköpare, kvalitetsingenjörer med flera.  
 
Efterarbete med leverantören 
Den interna rapporten med graderingar ligger till grunden för efterarbetet med leverantören, ju 
fler allvarliga avvikelser leverantören har desto kraftigare åtgärder måste vidtas. Den interna 
rapporten ligger dels till grund för förbättringsprojekt och andra insatser från företagets håll, 
så att leverantören kan förbättra sig på de områden där brister finns. Till exempel kan 
leverantörer som har stora avvikelser på löner få gå en speciell utbildning rörande det 
området. Men graderingen ligger också till grund för hur uppföljningsaudits kommer att se ut. 
Tillsammans med riskbedömningen avgör den hur ofta nya audits behöver göras. Hos vissa 
leverantörer kan det ske årligen och hos vissa räcker det kanske med vart annat år. Även 
vilket upplägg uppföljningsauditen ska ha bestäms utifrån den interna rapporten, till exempel 
kan de låta leverantörer som ligger på en juste nivå göra en självaudit år ett och så 
återkommer de själva först år två.  F1 har aldrig avslutat ett samarbete med en leverantör med 
anledning av för mycket avvikelser mot uppförandekoden. De har dock stoppat pågående 
utvecklingsprojekt tills avvikelserna har åtgärdats. 
 
Personal 
På F1 är de nio personer som enbart arbetar med CSR-frågor och utför dessa audits. Alla är 
rekryterade utifrån och har en gedigen erfarenhet av liknade arbetsuppgifter och även 
inköpsbakgrund. De är lokalt placerade och har på så sätt en bra kunskap om språk och kultur. 
Saknas en lokalt placerad auditör tar de hjälp av annan lokal personal på F1 eller 
tredjepartrevisorer. Andra skäl till varför de använder tredjeparter är att öka trovärdigheten, 
att kontrollera deras egna auditörer samt kalibrera deras arbete. Dock är det viktigt för F1 att 
bygga relationer med sina leverantörer och denna möjlighet minskar i och med användandet 
av tredjeparter. Det här är en anledning till varför F1 helst inte vill använda tredjeparter vid en 
första revision då det är då grunden till en relation byggs. Kvalitetsrevisorerna får också en 
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grundläggande utbildning i uppförandekoden så att de kan hålla ögon och öron öppna när de 
är hos leverantörer och utför kvalitetsaudits.    
 
Riskdrivare 
F1 har identifierat fyra olika riskdrivare: geografisk lokalisering, affärens omfattning, 
leverantörsrelation och tillverkningsprocess. Riskdrivarna samt vilka risker som uppkommer 
vid dessas olika karaktär har de kommit fram till utav erfarenhet. Det förstnämnda har även 
tagit sin form av information från bland annat Amnesty International och US State 
Department. 
 

6.1.2 Företag 2 
Företag 2 (F2) tillverkar produkter till industrin, både produktion och leverantörer är främst 
lokaliserade utomlands, vissa leverantörer i lågkostnadsländer har de haft i mer än 30 år. De 
har arbetat aktivt med frågor kring socialt ansvar sedan 2003 och 2007 var första året de hade 
en hållbarhetsrapport integrerad i årsredovisningen. De har fyra affärsprinciper: miljö, social, 
affärsintegritet och transparens, vilka utvecklats från GC och OECD:s riktlinjer för multi-
nationella företag. Däremot är de inte medlemmar i GC utan följer bara deras principer. De 
anser att det är principerna som är det viktigaste med GC och att den specifika rapportform 
som krävs av medlemmarna enbart skapar extra arbete. De fyra affärsprinciperna som F2 har 
kommunicerar de till sina leverantörer bland annat genom utvärderingen och olika möten.  
 
Den praktiska leverantörsutvärderingen 
Det ursprungliga ändamålet med att utvärdera hur leverantörerna tar sitt sociala ansvar var för 
F2 att skydda sitt rykte men med tiden, efter att ha sett att de kan förbättra arbetsförhållanden 
och livskvaliteten hos de anställda, har fokus ändrats till att förstå och hjälpa leverantörerna. 
Dock känner de att de inte har resurser till att titta på precis allting utan väljer istället att 
fokusera på saker de verkligen kan påverka och förändra. En annan orsak till att de inte 
fokuserar på allt på en gång är de kulturella skillnaderna, det kan vara svårt för leverantören 
att förstå varför det inte är acceptabelt att göra på ett specifikt sätt då de har en annan livssyn.  
För nuvarande fokuserar de på tre områden: 

• Hälsa och säkerhet: Säkerhetsinstruktioner, olycksdokumentationer, skyddsutrustning, 
brandsäkerhet, utbildning etc. 

• Arbetsmiljö: Ljus, ventilation, hygien etc.  
• Arbetsförhållanden: Barnarbete, minimilöner, arbetstid, fortsatt arbete etc. 

 
När F2 är intresserad av en ny leverantör utvärderas denna med en checklista där sociala 
frågor tas upp tillsammans med till exempel tekniska frågor. Det finns ingen gräns som 
leverantören måste nå upp till för att kvalificera sig som en leverantör till dem, däremot måste 
de förplikta sig till att arbeta med dessa frågor. 
 
Första steget F2 jobbar mot är att deras leverantörer ska ha en avsevärt bättre standard än de 
övriga lokala fabrikerna. Företagets leverantörer är relativt små och att förvänta sig att alla 
skulle kunna leva upp till en lika hög standard som i västvärlden vore ett nästintill omöjligt 
mål. Däremot ska de vara betydligt bättre vid en jämförelse med de närliggande fabrikerna.  
 
F2 använder sig av ett poängsystem när de utvärderar sina leverantörer, där olika 
bedömningsparametrar har olika antal maxpoäng. På vissa parametrar så som till exempel 
barnarbete kan endast noll poäng eller maxpoäng tilldelas medan alla poäng mellan noll och 
maxpoäng kan tilldelas på andra parametrar.  
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Beroende av vad för tillverkningsprocesser leverantörerna utför i sina fabriker kan olika risker 
uppstå. Om en risk är obefintlig hos en leverantör utvärderas de inte på den parameter som 
berör den risken, detta betyder att olika leverantörer kan uppnå olika antal totala poäng. Om 
en leverantör skulle bli utvärderade på en risk som aldrig kan uppstå i deras verksamhet skulle 
det ge dem gratispoäng och därav ett bättre resultat än vad de i verkligheten förtjänar. Vilket 
max antal poäng som leverantören kan uppnå definieras, när en tredjepart används, vid den 
första auditen som de och F2 gör tillsammans, se figur 6-2.  
 

 
Figur 6-2. Företag 2:s utvärderingsprocess när tredjepart används.   
 
När det maximala antalet totala poäng har bestämts utförs en audit där leverantören tilldelas 
poäng på de olika områdena. När auditen är avklarad hålls ett möte med leverantören där 
resultatet redovisas. Resultatet redovisas huvudsakligen i procentsatser som räknas fram 
genom att dela poängen på auditen med leverantörens maximala poäng. För samtliga 
leverantörer har F2 en så kallad kvalificeringsgräns som totalt sett är 65 % men på respektive 
fokusområde 50 %. Denna gräns måste leverantören inte nå upp till för att få vara en 
leverantör hos företaget utan är istället en hjälp för F2 att veta vilka leverantörer de i högre 
grad ska arbeta med, mer om det senare i detta kapitel (Efterarbete med leverantören). Under 
mötet bestäms även vad leverantören ska ha åstadkommit till nästa gång, om de ligger under 
kvalificeringsgränsen rör det sig om ett tidsintervall på 3-5 veckor.   
 
Rapportering och dokumentering 
Resultatet efter auditen dokumenteras så att de kan följa utvecklingen av leverantören. 
Leverantören får också veta exakt hur de lever upp till företagets värderingar om socialt 
ansvarstagande.  
 
Efterarbete med leverantören 
Som tidigare nämnts koncentrerar sig F2 på de företag som ligger under kvalificerings-
gränsen, det rör sig om cirka 20 % av de utvärderade leverantörerna. Efter det första året då de 
arbetat med det här hade alla utom en av de leverantörer som från början låg under 
kvalificeringsgränsen kommit över den. Dock ligger fortfarande 20 % under gränsen men nu 
rör det sig om leverantörer som inte blivit utvärderade tidigare. Så länge en leverantör 
förbättrar sig känner F2 att de gör en skillnad i det lokala samhället. De känner att det inte kan 
vara alltför petiga med leverantörerna när F2 växer så fort som de gör, så länge kvaliteten är 
god så ser företaget inget hinder till ett samarbete.  
 
F2 har i nuläget ingen riktigt klar process över hur arbetet med leverantörerna kommer att se 
ut men de tror att det kommer att röra sig om en stegprocess där nya frågor introduceras för 
leverantören, under förutsättning att de ligger över kvalificeringsgränsen, ju längre upp på 
stegen de kommer. 
  
Personal  
F2 försöker i så stor utsträckning som möjligt använda sig av tredje parter för att utföra audits 
vad gäller socialt ansvarstagande hos leverantörerna. Anledningen till det är att de inte anser 
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tredjepart 

Definiera 
auditens innehåll

Audit  
(av tredjepart) 

Möte med 
leverantören om 
auditresultatet 
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sig ha den kärnkompetensen inom sitt eget företag. Dessutom tycker företaget att de med 
hjälp av tredjeparter kan bygga upp ett större förtroende och undvika interna konflikter. När 
de inte använder sig av en tredje part är det för att de inte hittat någon samarbetspartner de 
litar på i det området auditen är aktuell.  
 
Riskdrivare 
För att bestämma vilka leverantörer F2 ska utvärdera tittar de på dess lokalisering samt hur 
stor del av leverantörens volym som går till dem. Vad gäller lokalisering har de valt att bara 
titta på leverantörer från vissa delar av världen där de anser att de största riskerna finns och 
vad gäller volymen utvärderar de bara leverantörer där de står för minst 10 % av den totala 
volymen. Det sistnämnda på grund av att de inte känner att de har något inflytande på de 
övriga. I framtiden när de utvärderat alla över 10 % kommer förmodligen denna gräns att 
läggas längre ner, vid exempelvis 7 %.  
 

6.1.3 Företag 3  
Företag 3 (F3) säljer heminredningsartiklar som de försöker tillverka till så låga priser att så 
många som möjligt har råd att köpa dem. De har 1 380 leverantörer lokaliserade i 54 länder 
runt om i världen och de började på allvar jobba med CSR år 2000.  F3 strävar efter att ha 
minst 25 % av en leverantörs tillverkning för om de har mindre känner de att de inte kan 
påverka.  
 
F3 tror sig vara det första större företaget som mer seriöst började arbeta med detta och deras 
vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Dessutom är de medvetna om 
att nöjdare anställda bidrar till bättre produktivitet och bättre kvalitet. För att göra detta är F3 
bland annat med i många olika nätverk och samarbetar med organisationer såsom UNICEF 
och Rädda Barnen. F3 är bland annat med i den ideella organisationen Business for Social 
Responsibility (BSR). Där försöker de tillsammans med bland annat Target, Disney och 
Reebok hitta en gemensam standard så att de inte ska behöva utvärdera samma leverantör var 
för sig. Idag kan det vara så att F3 gör en audit hos leverantören på måndagen, Target på 
onsdagen och Disney på torsdagen vilket inte är helt optimalt.  
 
Den praktiska leverantörsutvärderingen 
För att utvärdera sina leverantörer utgår F3 från något de kallar IWAY vilken är en fusion av 
deras etiska värderingar. Det är en standard med nio områden vilka brutits ned och återspeglas 
i 86 stycken frågor som leverantörerna blir utvärderade på. Antingen blir leverantören 
godkänd eller icke godkänd på dessa frågor, det finns inga mellanting. Det är inköparen som 
har ansvaret för leverantören och då även hur de lever upp till IWAY-standarden. 
Leverantören är i sin tur ansvarig för att gå igenom IWAY-standarden med sina anställda och 
dessutom ska den finnas uppsatt i fabriken så att alla anställda kan se och ta del av den. 
 
F3 utvärderar sina leverantörer, sina transportörer samt egna enheter. Inom områdena bomull, 
textil och metall tittar de ibland även på vissa underleverantörer, det har hänt att de gått så 
långt som till sjunde eller åttonde ledet. Tidigare var det enbart då de kände att risken för 
barnarbete var stor då de kände att den frågan var viktigast men nu har de utökat till fler 
frågor: tvångsarbete, vissa skogsfrågor, allvarliga säkerhetsrisker, falska dokument och 
allvarlig miljöförgiftning. Dessa kallas måsten (musts) och det är frågor vars krav 
leverantören måste uppfylla innan de får leverera till F3. Så var det inte tidigare och vad F3 
gör just nu är att jobba ikapp med de leverantörer som inte nådde upp till dessa krav tidigare 
men som de redan börjat samarbete med. Utöver dessa måsten finns det ett antal andra frågor 
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som leverantören har 1-2 år på sig att leva upp till beroende på situation. F3 har insett att det 
ibland blir kontraproduktivt att tvinga leverantörer att fixa saker för fort på grund av att det då 
till exempel kan hända att de måste muta en myndighet eller liknande för att få det önskade 
intyget. F3 är medvetna om att det fortfarande kommer ske misstag lite här och var men sedan 
några år tillbaka har de en helt annan struktur på det.  
 
Vad gäller kraven på underleverantörer har F3 något som kallas ”Acknowledge and Accept”. 
De kan inte legalt gå in och titta på underleverantörer om de inte har något avtal med dem. 
Som en start har de därför skrivit i IWAY-standarden att F3:s leverantörer ska ansvara för att 
alla deras leverantörer känner till denna standard. Inom områdena bomull, textil och metall 
vill F3 däremot ha möjlighet att även utvärdera underleverantörer, men då enbart måstena, 
och i dessa fall krävs det att leverantörerna har avtal med sina leverantörer, som i sin tur har 
avtal med sina leverantörer och så vidare. 
 
F3:s audit tar ungefär två dagar och den kan delas in i tre delar: en administrativ del som 
består av en dokumentgranskning, en rundvandring i fabriken och slutligen intervjuer med de 
anställda. Den viktigaste delen är rundvandringen, även om de på pappret har fantastiska 
rutiner för hur till exempel en maskin ska stängas av och på behöver det i verkligheten inte 
fungera på det sättet, de på golvet kanske inte ens vet hur rutinerna ser ut. Intervjuerna gör F3 
tillsammans med en lokal, oftast extern, person som hjälper till med översättningen. De 
intervjuar 10-15 anställda för att få en känsla av att det de sett verkligen stämmer. 
Intervjuerna brukar bara bekräfta det de redan misstänkt, man ser oftast på omgivningen och 
personal på en gång om saker och ting inte står rätt till. 
 
Rapportering och dokumentering 
Vid hela auditen (bortsett från intervjuerna) är leverantören närvarande och får därav en 
känsla av vad som är bra och inte. Det förs en dialog mellan F3 och leverantören under tiden 
där bland annat tips till åtgärder lämnas. Hur resultatet av auditen ser ut blir därför ingen 
större överraskning för leverantören när de får sammanställningen som görs efter auditen.  
 
F3 dokumenterar grundligt resultatet av auditen och detta har alla som kommer att komma i 
kontakt med leverantören tillgång till. De som ska besöka leverantören får också veta vad de 
ska hålla ögonen öppna efter.  
 
Efterarbete med leverantören 
Om en leverantör inte når upp till kraven hjälper F3 dem, de tar ett stort ansvar vilket de 
ibland själva tycker är lite korkat. Om leverantören får för mycket hjälp tänker de inte själva 
och hittar inte några egna lösningar. F3 känner att de måste bli duktigare på att hitta gränsen 
för när de ska ta det största ansvaret och när det är upp till leverantören att göra det, detta så 
att de ska kunna avsätta sina resurser på dem som verkligen behöver det. Hur lång tid som går 
mellan två audits hos en leverantör varierar men som högst går det inte mer än två år. När det 
gäller måstena så kontrolleras de varje gång någon från F3, oavsett vem, besöker 
leverantören.  
 
F3 jobbar närmare med de leverantörer som inte uppfyller kraven, de blir tuffare och tuffare 
mot dem ju längre tiden går. De talar om för leverantören att de måste ha kommit upp till ett 
visst krav inom en viss tid och har de inte gjort det blir det så kallad ”Business Consequences” 
som till exempel minskning av order eller orderstopp. Det kan hända att F3 säger upp ett 
samarbete men det händer inte särskilt ofta. Om de till exempel skulle upptäcka barnarbete 
och då direkt avsluta samarbetet skulle det kunna få som konsekvens att barnet istället 
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prostituerar sig eller något annat som är värre än att barnet jobbar i fabriken. Dock är det här 
en svår balansgång för F3, det står i avtalet att om leverantören bryter mot måstena kommer 
samarbetet avslutas och om de inte gör det riskerar de att få rykte om sig att komma med 
tomma hot och kraven riskerar att inte tas så seriöst.  
 
När leverantören kommit upp i en viss nivå ska de själva börja ta ansvar och utvärdera sin 
verksamhet utefter IWAY:n, de ska ha en ansvarig för IWAY som också ska vara F3:s 
kontaktperson. Den IWAY-ansvarige hos leverantören får en detaljerad genomgång av 
standarden och de ska även vara med på audits som görs av F3. Leverantören ska ansvara för 
att en audit görs med jämna mellanrum men sedan kommer F3 och kontrollerar det ibland.  
 
Personal 
De har cirka 80 stycken auditörer anställda och stationerade på inköpskontor runt om i 
världen. F3 har även en grupp som heter Compliance group som består av 4-5 personer, denna 
kan sägas vara koncernchefens garantgrupp. Det vill säga att de åker runt och gör audits i 
syfte att kalibrera och undersöka kompetensnivån på auditörerna från inköpskontoren. 
Slutligen använder F3 tredjeparter för att göra oannonserade audits med jämna mellanrum för 
att skapa en trovärdighet. Ytterligare en orsak till att de inte enbart själva gör oannonserade 
audits utan använder tredjeparter är att minska risken för att mutor förekommer. Det har 
nämligen hänt att F3 fått avskeda personal för att de tagit emot mutor och bland annat tipsat 
leverantören om att en oannonserad audit är i görningen.   
 
Riskdrivare 
De riskdrivare som F3 har identifierat är leverantörens lokalisering samt tillverkningsprocess.  
 

6.1.4 Syntes av företagsundersökning 
För att få en klarare bild av likheter och olikheter emellan de tre undersökta företagen 
redovisas nedan, i figur 6-3, en sammanställning av hur var och ett av företagen agerar kring 
de fem frågeområdena. I analysdelen kommer detta senare diskuteras utifrån den preciserade 
frågeställningen som togs fram i kapitel 4.    
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 Företag 1 Företag 2 Företag 3 
 
 
 
Den praktiska 
leverantörs- 
utvärderingen 
 

• Uppförandekod 
• Självutvärdering 
• Tregradig skala 

(godkänd, små & stora   
avvikelser) 

• Nolltoleranskrav 
• Fabrikstur 
• Dokumentgranskning 
• Intervju 

• Fokuserar på tre områden 
(hälsa/säkerhet, arbetsmiljö 
och arbetsförhållanden) 

• Poängsystem 
• Ej nolltolerans 
• För-audit  

• IWAY (uppförandekod) 
• Godkänd eller icke 

godkänd 
• Måsten (nolltoleranskrav) 
• Fabrikstur 
• Dokumentgranskning 
• Intervju 

 
Rapportering 
och 
dokumentering 
 

• Enbart godkänt/icke 
godkänt till leverantör 

• Åtgärder och gradering 
dokumenteras i intern 
databas 

• Leverantör får veta exakt 
poäng                

• Resultatet dokumenteras 

• Dialog genom hela auditen 
• Resultatet dokumenteras 

 
Efterarbete 
med 
leverantören 
 

• Förbättringsprojekt 
• Stopp av utvecklings- 
    projekt tills brister 

åtgärdade. 
• Uppföljningsaudits 

• Fokuserar på de 20 % som 
ligger under kvalificerings- 
gränsen 

• Stegprocess 

• Business consequences 
• Uppföljningsaudits 

 
 
Personal 
 
 

• 9 st. auditörer 
• Lokalt placerade 
• Saknas lokal auditör 

används tredjeparter. 
• Alla har ögonen öppna. 

• Till störst del tredjeparter 
• Lokalt placerade 

• Compliance Group 4-5 st. 
• 80 st. auditörer 
• Lokalt placerade 
• Tredjepart 
• Alla har ögonen öppna  

på måstena 
 
 
Riskdrivare 
 
 

• Lokalisering 
• Affärens omfattning 
• Leverantörsrelation 
• Tillverkningsprocess 

• Lokalisering 
• Hur stor del av  

leverantörens volym de står 
för (>10 %) 

• Lokalisering 
• Tillverkningsprocess 

Figur 6-3. Sammanställning av de tre undersökta företagens agerande kring de fem frågeområdena. 
 
Som kan ses i figur 6-3 finns det många likheter men även en del olikheter emellan de tre 
undersökta företagen. I det första frågeområdet, den praktiska leverantörsutvärderingen, har 
alla en mer eller mindre omfattande uppförandekod som de kommunicerar till och utvärderar 
leverantören på. Två av företagen har dessutom nolltoleranskrav och stoppar till viss del 
arbetet med en leverantör om dessa inte är uppfyllda. Auditen i sig själv sker också på 
liknande sätt av de tre företagen dock skiljer det sig en del på de graderingssystem som 
används för att få ut ett resultat av utvärderingen.  
 
Vad gäller rapportering och dokumentering är också likheterna många. Alla tre dokumenterar 
resultatet och kommunicerar det till leverantören, dock delger inte F1 leverantörerna hur stora 
de anser avvikelserna vara. 
 
Efterarbete med leverantören skiljer sig på så sätt att F2 som är lite färskare på det här 
området till största del i nuläget koncentrerar sig på de leverantörer som ligger under 
kvalificeringsgränsen men tror sig komma att jobba med en slags stegprocess för dem som 
ligger ovanför. De andra två har på grund av sina nolltoleranskrav projektstopp och satt två år 
som maximum emellan audits. 
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Den största skillnaden gällande personal är att F2 till största del försöker att använda sig av 
tredjeparter medan de andra två företagen har egna anställda för att göra dessa. Alla tre 
företagen påpekar fördelen med att ha lokala auditörer som känner till språket och kulturen. 
 
Alla företagen har identifierat lokalisering som en riskdrivare, F1 och F3 har även vilken typ 
av tillverkningsprocess leverantören utför som en bidragande faktor till vissa risker. Sedan har 
F1 också identifierat riskdrivare som affärens omfattning samt leverantörsrelation och F2 
delen av leverantörens volym.     
 

6.2 Scania  
För att kunna utveckla ett användbart verktyg till Scanias inköpsavdelning var det viktigt att 
undersöka på vilket sätt Scania i nuläget jobbar så att de anställda lättare kan ta till sig 
innehållet. De anställda sitter också på väldigt mycket erfarenheter och idéer vilket gav 
värdefull kunskap vid utvecklandet av detta verktyg. Undersökningen utgick från samma fem 
frågeområden som företagsundersökningen och bestod av granskning av dokument och 
intervjuer med anställda. 
 
Den praktiska leverantörsutvärderingen 
Som nämndes i kapitel 2 Scania utvärderar Scania sina egna anläggningar med en metod som 
de kallar för SBR. För att få lite mer information angående denna metod och förstå vilka de 
viktiga delarna i denna metod är intervjuades Susanne Olsson (2008) som är ansvarig för 
metoden för SBR – Miljö. En SBR audit tar vanligtvis två dagar och under dessa dagar 
intervjuas ansvarig personal, en rundtur på anläggningen sker samt öppnings- och slutmöte 
hålls. Det som framförallt kännetecknar SBR är att resultatet redovisas visuellt med hjälp de 
fyra färgerna: blått, grönt, gult och rött. Med detta fås en tydlig och lättöverskådlig bild av hur 
den undersökta produktionsanläggningen lever upp till de krav som ställs. Visualiseringen gör 
det även enkelt att kunna jämföra anläggningar sinsemellan alternativt åskådliggöra 
utvecklingen över tiden, detta genom att ställa upp en matris med produktionsanläggningar 
eller utvärderingsdatum på ena axeln och frågeparametrarna på den andra. Dokumentet de 
använder sig av för att utvärdera sina produktionsanläggningar består av de frågor som ska 
undersökas samt vad som krävs för att uppnå de fyra olika färgerna på respektive fråga.  
 
När en leverantör i nuläget ska utvärderas i ett första läge, en så kallad first assessment, utgår 
SQA:erna bland annat från självutvärderingsenkäten och BAP:en vilka innehåller frågor 
angående till exempel mänskliga rättigheter. Frågorna kring mänskliga rättigheter undersöker 
hur ledningen sköter sig, om de använder barnarbete samt arbetstider.   
 
Hur Scania förhåller sig till bland annat barnarbete samt hälsa och säkerhet finns 
dokumenterat i deras arbetsmiljöhandbok som bygger mycket på Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS). I detta dokument beskrivs det ingående hur arbetsmiljön i form av 
bland annat säkerhetsutrustning, ergonomi och arbetsklimat ska se ut på Scanias egna 
anläggningar. Den tar även upp en del om minimum åldern för att få anställning samt 
arbetsförhållanden för unga arbetare.  
 
Rapportering och dokumentering 
De självutvärderingsenkäter som skickas ut till leverantörerna sparas tillsammans med 
resterande information anställda på Scania samlar in om dem, i en databas som berörd 
personal har tillgång till.  
 



 46

Efterarbete med leverantören 
Om Scanias inköpsavdelning skulle upptäcka avvikelser gällande mänskliga rättigheter i den 
första utvärderingen görs uppföljning på detta tills avvikelsen är åtgärdad. Om det sker 
ytterligare utvärderingar efter den första utvärderingen och dess uppföljning beror det på att 
det uppstått något slags problem hos leverantören, så denna blir koncentrerad till enbart 
problemet i fråga.  
 
Personal 
De som främst utvärderar leverantörerna är SQA:erna och för närvarande ligger den största 
fokusen på kvaliteten. Dock har de möjligheten att gå en utbildning i SA 8000 för att få en 
större inblick i vilka sociala frågor de kan stöta på ute hos leverantören. Samtlig 
inköpspersonal som arbetar på en riskmarknad ska ha gått denna utbildning. 
  
Riskdrivare 
Samtliga personer som vi har varit i kontakt med upplever att den största riskdrivaren är 
lokalisering. En annan riskdrivare som framkommit är tillverkningsprocess och efter att ha 
intervjuat tre SQA:er på Scanias inköpsavdelning med stor kunskap inom området framgick 
att den största risken beroende av typ av tillverkningsprocess är skyddsutrustning. De 
framhöll emellertid att vid processer som kräver stor renlighet, såsom elektronikkomponents-
tillverkning, är tecknen på missförhållanden betydligt färre. 
 

6.3 Syntes av undersökta utvärderingsprocesser 
På samma sätt som figur 6-3 sammanfattade alla de undersökta företagens agerande inom de 
fem frågeområdena, sammanfattar figur 6-4 samma sak fast här är även Scanias nuvarande 
agerande kring utvärderingar av sina leverantörer och egna produktionsanläggningar med. När 
figur 6-4 studeras bör det finnas i åtanke att i denna sammanställning framgår det bara hur de 
tre studerade företagen gör audits som endast utvärderar leverantörens sociala ansvarstagande 
(ibland även miljö) medan uppgifterna från Scania även inkluderar utvärderandet av andra 
saker, såsom kvalitet, under sina audits. Dock är de punkterna som tagits upp hos Scania 
sådana som direkt kan kopplas till den begränsade sociala utvärdering de i nuläget gör.  
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 Företag 1 Företag 2 Företag 3 Scania 

 
Den praktiska 
leverantörs- 
utvärderingen 
 

• Uppförandekod 
• Självutvärdering 
• Tregradig skala 

(godkänd, små & 
stora avvikelser) 

• Nolltoleranskrav 
• Fabrikstur 
• Dokument- 

granskning 
• Intervju 
• 2 dagar 

• Fokuserar på tre 
områden (hälsa/ 
säkerhet, arbets-
miljö och arbets-
förhållanden) 

• Poängsystem 
• Ej nolltolerans 
• För-audit 
 

• IWAY 
(uppförandekod) 

• Godkänd eller icke 
godkänd 

• Måsten 
(nolltoleranskrav) 

• Fabrikstur 
• Dokument- 

granskning 
• Intervju 
• 2 dagar 

• Scania Blue Rating 
- Fabrikstur 
- Intervju 

• BAP 
• Självutvärdering 

 
Rapportering 
och 
dokumentering 
 

• Enbart 
godkänt/icke 
godkänt till 
leverantör 

• Åtgärder och 
gradering 
dokumenteras i 
intern databas 

• Leverantör får veta 
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Figur 6-4. Sammanställning av de tre undersökta företagens samt Scanias agerande kring de fem 
frågeområdena. 
 
Om Scania jämförs med de undersökta företagen på de fem frågeområdena kan det ses att det 
finns stora skillnader men att det ändå finns en viss grund att bygga på även hos Scania. 
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7 Analys 
I detta kapitel sker en analys med information från Scania, referensramen och undersökta 
utvärderingsprocesser som utgångspunkt och med hjälp av eget tankearbete kommer vi fram 
till beslut om hur det i syftet efterfrågade verktyget ska byggas upp utifrån de 
uppgiftspreciserade frågorna. 
 
För att ni som läsare ska få en förståelse för hur vi har resonerat oss fram till att bygga upp det 
i syftet efterfrågade verktyget enligt figur 7-1, görs i detta kapitel en analys av Scania, 
referensramen och de undersökta utvärderingsprocesserna utifrån de uppgiftspreciserade 
frågorna inom de tre undersökningsområdena: leverantörsutvärdering, CSR och riskdrivare. 
Till viss del presenterar vi även hur vi metodiskt gått tillväga för att få svar på våra frågor. I 
analysen kommer även våra egna bedömningar att komma in och slutligen nås beslut om hur 
vi tycker att de olika frågorna på bästa sätt ska tas ställning till. Kapitlet avslutas med en 
syntes för att ge en klarare överblick över de besluten vi kom fram till. 
 

 
 
Figur 7-1. En illustration över hur vi använde oss av insamlad data från Scania, teori och empiri samt eget 
tankearbete för att besvara de preciserade frågeställningarna. 
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Eget tanke- 
arbete 

Leverantörsutvärdering 

CSR 
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7.1 Leverantörsutvärdering 
I uppgiftspreciseringen delades detta undersökningsområdet in i sex preciserade fråge-
ställningar, dessa har nedan analyserats för att komma fram till hur grunden till verktyget ska 
vara strukturerat.   
 

7.1.1 Hur tidskrävande är en audit? 
Tiden som finns tillgodo för att göra en audit är avgörande för hur utförligt utvärderingen kan 
göras. En audit hos en leverantör är tidskrävande och bör därför ha klara direktiv för att skapa 
värde för ett företag (Saunders, 1994). Både F1 och F3 avsätter så gott som alltid två dagar för 
att göra en första audit hos en leverantör gällande hur de tar sitt sociala ansvar, F3 utvärderar 
under denna tid även hur leverantören tar sitt miljömässiga ansvar. Även när Scania gör sina 
SBR-utvärderingar gällande Arbetsmiljö och hälsofrågor samt Miljö har de två dagar tillgodo. 
 
Beroende på vilka som ska göra denna utvärdering och i vilket sammanhang den ska ske finns 
det olika mycket tid tillgodo. I enighet med företagsundersökningen så vore det absolut bästa 
om det fanns möjlighet att ha i alla fall två dagar på sig att utvärdera leverantören ur ett socialt 
perspektiv. Men om detta verktyg ska ingå i den redan existerande kvalitetsutvärderingen som 
görs av Scanias SQA:er kommer det sannolikt bli svårt att få hela två dagar till enbart dessa 
frågor. Personalen på både F1 och F3 är dessutom mer specialiserade på sociala (i F3:s fall 
även miljömässiga) frågor, vilket Scanias SQA:er inte är, utan de är tekniskt specialiserade. 
Detta skulle förmodligen göra att SQA:erna skulle behöva ytterligare tid till att göra dessa 
audits om de vill göra den lika ingående som auditörerna från F1 och F3. Vi kan inte exakt 
säga hur mycket en SQA hinner kolla på under en audit, vissa saker kanske kan vävas in 
naturligt i deras verksamhet och andra inte. 
 
Frågan vi ställde runt tidsaspekten för att kunna bygga upp verktyget var om den skulle styra 
antalet ingående frågor i verktyget eller antalet moment i auditen eller en kompromiss emellan 
dessa. Om vissa av frågorna skulle tas bort för att tiden inte räcker till för att utvärdera allt, 
finns det risk för att vissa förseelser inte blir uppmärksammade och redovisade trots att de var 
uppenbara för auditören. Detta på grund av att auditören inte vet hur det ska adresseras. Om 
vissa moment istället tas bort finns risk att missa förseelser på de frågor som tydligast kan 
bevisas genom ett specifikt moment. Vi valde efter detta resonemang att inte ta hänsyn till 
någon tidsaspekt när vi tog fram verktyget utan vi har stoppat in de viktiga frågor och moment 
som vi anser bör ingå. Istället ger vi rekommendationer om vilka frågor och/eller moment 
som bör prioriteras om tiden inte räcker till, sedan är det upp till Scania att ta beslut om hur de 
ska använda detta. Vi anser även att det är viktigt att belysa alla frågor och moment så att det 
åtminstone finns en viss medvetenhet om dem så att om de under en utvärdering råkar stöta på 
något misstänksamt i alla fall vet att det är viktigt att adressera detta i sin redovisning av 
auditen. 
 

7.1.2 Vilka moment ska ingå i auditen? 
Enligt Larsson & Ljungdahl (2008) genomgår en företagsgranskning tre faser: planering, 
genomförande och rapportering. Genomförandet i sin tur kan bestå av intervjuer, platsbesök, 
intressentkontakter och dokumentgranskning. Företagsundersökningen ger stöd åt detta, för 
att få en bra och trovärdig helhetsbild av det undersökta företaget krävs utöver en rundtur i 
fabriken både dokumentgranskning samt intervjuer med personal och ledning. F1 poängterade 
att rundturen främst är till för att se över alla hälso- och säkerhetsaspekter, men också att hålla 
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ögonen öppna för andra saker som ser misstänksamma ut, till exempel unga arbetare. 
Rundturen ger ofta en ganska bra känsla för hur företaget sköts. Dokumentkontrollen är till 
för att se om påstådda arbetstider, lön, ålder på de anställda med mera stämmer. Både F1 och 
F2 betonar att intervjuerna slutligen är en möjlighet att få svar på frågor man inte kan få 
genom rundtur och dokumentgranskning, till exempel bekräftelser av misstankar som funnits.  
 
Vi kan inte annat än att instämma med det referensramen och företagsundersökningen tyder 
på. För att få en komplett bild av företaget krävs det att en audit består av alla tre momenten, 
de kompletterar varandra och svaren som inte kan fås på det ena sättet kan förhoppningsvis 
fås på det andra. Dock fordrar momenten i fråga olika saker, till exempel är det ibland en 
förutsättning att man talar landets språk för att kunna granska dokument och intervjua 
personal. Vi kan inte garantera att de två momenten alltid är möjliga för Scania att utföra, då 
de inte har lokala inköpskontor (eller någon annan form av egen verksamhet) i samtliga länder 
som deras leverantörer finns lokaliserade. Vi har trots den vetskapen valt att bygga upp 
verktyget med förhoppningen om att dokumentgranskning och intervjuer kan äga rum, vi tror 
att Scania på något sätt löser det. Om det trots allt inte skulle ha möjligheten att göra dessa två 
moment kvarstår ändå fabriksturen som enligt F3 är det viktigaste momentet, de anser att man 
oftast ser på omgivning och personal om saker och ting inte står rätt till. Det kan ses som en 
viktig signal på att ett behov finns att gräva vidare. 
 

7.1.3 Hur ska utvärderingsverktyget vara strukturerat? 
Det finns ett flertal olika verktyg/metoder för att utvärdera en potentiell eller befintlig 
leverantörs prestation (Humphreys et al. 1998), de kan till exempel vara baserade på pris, 
vissa kan ha en ranking mellan de ingående parametrarna medan andra inte har det. När det 
kommer till att utvärdera sociala och etiska frågor anser vi att alla parametrar ska ha lika stort 
inflytande på slutresultatet och har därför valt att inte vikta kriterierna sinsemellan. Däremot 
känner vi att det skulle vara en allvarligare förseelse om avvikelse förekom på vissa frågor än 
på andra och en tanke var därför att, i likhet med F1 och F3, ha ett antal nolltoleranskrav. 
Efter diskussioner med Helena Sandberg, Madelene Öhrn och Anna Söderberg på Scania kom 
vi fram till att det inte är helt relevant i nuläget då de har en begränsad kunskap av 
utvärderingar inom det aktuella ämnet. Detta medför att de inte vet hur de ska hantera en 
situation då en leverantör bryter mot ett sådant krav.  
 
Hur verktyget skulle vara uppbyggt hade vi ganska tidigt klart för oss, ett antal kategorier med 
olika frågor som skulle gås igenom och bedömas utefter en skala. Då det är tänkt att verktyget 
ska användas av ett antal olika personer kände vi att en viktig beståndsdel var att förmedla 
vad som krävs för att nå upp till respektive nivå i skalan och detta har vi gjort ett försök till 
genom att i punktform skriva under respektive nivå och fråga vilka krav som ställs. När vi 
började göra det här kände vi att något saknades, att det behövdes en närmare förklaring till de 
olika frågorna och en mer ingående beskrivning av vad som krävdes för att nå upp till en 
godkänd nivå. I likhet med hur Muralidharan et al. (2002) i deras leverantörsutvärderings-
modell har en förklarande text till varje fråga och även förslag på hur de kan kontrolleras hos 
leverantörer, tog vi fram ett dokument som att svara upp mot otillräckligheter, innehållandes 
alla frågor samt vilka krav som ska uppfyllas på respektive fråga för att bli klassad inom en 
godkänd nivå. I ett försöka att underlätta för användaren kände vi att en god idé var att ge tips 
om hur frågorna kan tas itu med, i den mån det var möjligt. Tips på sådana saker man inte 
självklart tittar efter, tips på olika dokument som kan undersökas för att komma tillrätta med 
en specifik fråga och även tips på frågor som kan ställas under intervjuerna. Denna guide 
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innehåller även en inledning som förklarar hur verktyget ska användas och alla dess ingående 
delar. 
 
Om det av någon anledning saknas resurser till att göra en fullständig audit eller om det inte 
anses behövas ur ett riskperspektiv har vi i samråd med Helena Sandberg, Madelene Öhrn och 
Anna Söderberg på Scania valt ut ett antal frågor som är extra viktiga vilka har vi valt att kalla 
fokusfrågor. De behandlar sådant som för närvarande ses som högsta prioritet, frågor som 
känns extra viktiga i ett första steg. Dessa fokusfrågor kan det även vara bra att alla de som 
kommer i kontakt med leverantörerna känner till och har ögonen öppna för.  
 

7.1.4 Hur ska graderingsskalan vara utformad? 
För att kunna kommunicera hur väl leverantören tar sitt sociala ansvar måste utvärderings-
verktyget ha någon typ av graderingsskala. Uppfattningen om hur många steg denna bör 
innehålla har i vår undersökning varierat. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att ett udda antal 
steg i regel innebär att mittalternativet är neutralt och risken finns att respondenten av 
bekvämlighetsskäl väljer det. Hur de studerande företagen valt att gradera sin 
bedömningsskala skiljer sig. F1 och F3 bedömer enligt godkänt och icke godkänt. F3 har 
enbart en nivå av icke godkänt medan F1 har två stycken: små och stora avvikelser. De kan på 
så sätt tydliggöra hur pass ”dåligt” leverantören uppfyller ett krav. F2 däremot bedömer sina 
leverantörer utefter en poängskala, olika krav kan ge ett olikt antal maximala poäng och på så 
sätt viktas kraven sinsemellan. Dock har de ett antal krav som de precis som F3 bara bedömer 
som godkända eller icke godkända, om godkänt erhålls det kravets maximala poäng och om 
icke godkänt noll poäng.  
 
Tanken från början var att vi skulle utgå från SBR när vi skulle bygga upp verktyget. I SBR 
använder de sig av en fyrgradig färgskala när de utvärderar sina egna produktions-
anläggningar. Färgskalan har två färger som ger ett godkänt betyg, blå som står för utmärkt 
(excellent) och grön som står för bra (good). De resterande två färgerna ger ett icke godkänt 
betyg, gul står för otillräckligt (inadequate) och grön för dåligt (poor). Vi kände att denna 
skala i nuläget inte helt och fullt passade för att bedöma leverantörer. Anledningen till detta är 
att det kan vara svårt att få en rättvis bedömning mellan vad som är utmärkt och vad som är 
bra när det är flera personer som ska utvärdera olika leverantörer. Även om vi så tydligt som 
möjligt skulle formulera de olika kraven för att uppnå till respektive färg skulle skillnaden 
inte vara tillräckligt markant och risken för att olika personer bedömer samma situation olika 
skulle vara stor. Dessutom skulle det krävas mer av bedömaren, både vad gäller kunskap och 
tid om valet skulle stå emellan två godkända alternativ, vilket skulle motsäga syftet som 
definierar att verktyget ska vara lätthanterligt. Vi har därför valt att ta bort det blåa 
alternativet, utmärkt, då vi anser att det skulle göra mer skada än nytta, det är inte relevant i 
sammanhanget att veta om en leverantör lever upp till ett krav utmärkt eller bra då det inte 
skulle göra någon skillnad vid samarbetet. 
    
Varför vi har valt att avfärda användandet av ett poängsystem i likhet med F2 är för det första 
Scanias önskan om att vi skulle försöka att bygga upp verktyget på liknade sätt som SBR och 
visualisera resultatet med färger istället för med poäng. För det andra har F2 upp till 10 poäng 
i sin skala vilket resulterar i 10 olika alternativ för bedömaren att välja emellan och det skulle 
vara svårt att ge en rättvis bedömning av samma anledning som vi valde att inte använda oss 
av det blåa alternativet från SBR.  
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Vi valde alltså att använda en tregradig färgskala med ett godkänt alternativ och två icke 
godkända alternativ. Grönt (bra) tilldelas en fråga då leverantören minst lever upp till de krav 
Scania ställer, gult (otillräckligt) tilldelas då leverantörerna inte lever upp till frågans krav 
men åtgärderna som behövs för att kunna göra det är enkla och rött (dåligt) tilldelas också när 
leverantören inte lever upp till ett krav fast här är lösningen för att göra det svårare. 
Anledningen till att skillnaden emellan gult och rött är svårigheten på lösningen är att vi anser 
att det är av väsentlig betydelse vid det fortsatta arbetet med leverantören, då en tidsplan blir 
enklare att förutse med hjälp av detta. Vi funderade även på om Scanias värderingar kring vad 
i ett krav de värderar högst skulle styra detta men vi ansåg att svårigheten att lösa avvikelsen 
var av större betydelse i det fortsatta arbetet.  
 

7.1.5 Hur ska resultatet av auditen rapporteras till leverantören? 
Om auditörerna under auditen uppmärksammar företeelser som inte är önskvärda bör, enligt 
ISO (1999), kommunikation direkt föras med berörda personer på det auditerade företaget så 
att lämpliga åtgärder kan diskuteras. De framhåller också att ett slutmöte ska hållas när 
auditen är genomförd, så att det auditerade företaget blir helt införstådda med slutsatserna av 
auditen, eventuella meningsskiljaktigheter av exempelvis åtgärdsförslag ska diskuteras och 
förhoppningvis lösas. Denna teori stämmer bra överens med de undersökta utvärderings-
processerna, både företagen och Scania internt under SBR gör rundturen tillsammans med 
berörda personer så att frågetecken kan framhållas direkt och de har även ett slutmöte för att 
summera och checka av att alla har blivit införstådda i läget.  
 
En sak som dock delar företagsundersökningen något är till hur stor del resultatet redovisas 
till leverantören. Eftersom F2 har ett poängsystem utan varken nolltoleranskrav eller 
poängkrav så finns det ingen icke godkänd eller godkänd redovisning, men de talar om för 
leverantören hur många poäng de fått på var och en av frågorna och hur många procent detta 
är av det maximala poängantal de skulle kunna ha uppnått. F1 och F3 redovisar båda två om 
leverantören är godkänd eller icke godkänd på alla frågorna, dock talar inte F1 om ifall de har 
stora eller små avvikelser utan det redovisas enbart i den interna rapporten. Under slutmötena 
diskuterar företagen åtgärdsförslag med leverantörerna, detta sker också fortgående under 
rundturen samtidigt som avvikelserna uppmärksammas. Åtgärdsförslagen sammanställs i en 
åtgärdsplan där även tidpunkt för när det ska vara fixat fastställs. Både F1 och F3 poängterade 
dock att det är viktigt att diskutera fram åtgärdsförslagen tillsammans med leverantören och 
inte bara tillhandahålla det till dem. För ju mer leverantören börjar tänka själv ju mer egna 
initiativ till att identifiera och förbättra sina brister tar de, om de istället bara blir serverade 
dessa saker finns risken att de blir lata och aldrig tar på sig ansvaret kring de sociala frågorna.   
 
Vi anser att personalen från Scanias inköpsavdelning under auditen bör föra en diskussion 
med leverantören för att ge denne större insikt i vad Scanias krav är och vilka eventuella 
avvikelser som finns, men även för att tillsammans hitta lösningar. De bör avsluta varje audit 
med ett slutmöte där de redovisar resultatet av auditen, och gör upp en åtgärdsplan 
tillsammans. Vi anser också att de bör redovisa om avvikelserna de upptäckt är gula eller röda 
eftersom de till viss del kommer att ligga till grund för åtgärdsplanen som de tillsammans med 
leverantören bör sammanställa. Poängteras bör dock att i likhet med F1 och F3 låta 
leverantören först försöka hitta en lösning och bara hjälpa till när det behövs så att de på så 
sätt får och tar ett större ansvar. 
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7.1.6 Hur ska resultatet dokumenteras? 
Alla de tre undersökta företagen i företagsundersökningen dokumenterar resultaten efter 
auditen i en databas dit berörd personal (hos företagen själva) har åtkomst. På liknande sätt 
har Scania samlad information om sina leverantörer och tanken är att även resultatet efter 
denna audit ska dokumenteras där. 
 
Vi ville att resultatet på ett enkelt sätt skulle kunna rapporteras in och visualiseras på liknande 
sätt om SBR gör med hjälp av färgmatriser. Genom att i en Excel-fil skriva in vilken nivå 
leverantören uppfyller på respektive fråga genereras en färgmatris där leverantörens totala 
prestation lätt kan överskådas. Tanken är att denna matris sedan ska kopieras in i ett Word-
dokument som är det dokument som är tänkt att de ska dokumentera i databasen. I det 
sistnämnda dokumentet finns det möjlighet att skriva kommentarer till respektive fråga och 
gradering samt att redovisa dess åtgärdsplaner. Anledningen till att åtgärdsplanen bör 
dokumenteras är för att lättare kunna följa upp leverantören och se om de lyckats åtgärda det 
som var planerat.  
 

7.2 CSR 
I föregående del av detta kapitel analyserades som tidigare nämnts grunden till verktyget 
fram. I denna del som består av tre preciserade frågeställningar analyseras istället det som ska 
utvärderas med hjälp av verktyget fram.  
 

7.2.1 Vilka parametrar ska ingå i verktyget? 
I referensramen identifierades nio stycken huvudområden inom den sociala aspekten av CSR.  
Utgångspunkten för denna sammanställning var SA 8000 men innehållet har tagits från alla de 
i teorin undersökta organisationerna, de undersökta företagen har också delat in sina frågor i 
olika områden på ett likartat sätt. F2 har dock valt att i sina utvärderingar inte kolla på fullt 
lika många områden utan har istället valt att koncentrera sig på tre stycken som de anser sig 
kunna påverka leverantören att jobba med. De menar att det är bättre att inte introducera allt 
på en gång, för det blir för mycket för leverantörer från helt andra kulturer att ta in och de har 
därför valt att börja med tre, fast ser sig i framtiden utöka dessa i takt med att leverantören når 
en bra nivå på de tre de nu koncentrerar sig på.   
 
Vi har valt att dela in verktyget i samma nio frågeområden som SA 8000: Barnarbete, 
Tvångsarbete, Hälsa och säkerhet, Förenings- och förhandlingsrätt, Diskriminering, 
Disciplinär ordning, Arbetstid, Lön och Ledningssystem. Vi kände att dessa på ett tydligt sätt 
delade in och fick med alla frågor som behövs beröras när en leverantör ska utvärderas. En 
annan fördel med att utgå ifrån dessa är att SQA:erna har möjlighet att gå en utbildning i SA 
8000 standarden vilket gör att det verktyg vi har utvecklat kan bli enklare att ta till sig då de 
känner igen upplägget. Varför vi inte valde samma strategi som F2, att börja med ett mindre 
antal områden, är att vi anser att det är en fråga som Scania själva får ställa sig. Syftet med 
detta exjobb var att ta fram ett verktyg för att utvärdera en leverantörs sociala ansvarstagande 
och för att göra det fullt ut bör enligt oss alla de nio huvudområdena ingå och sedan är det upp 
till Scanias att avgöra i vilken grad de vill använda det men då har de åtminstone en bra grund 
att avgöra detta ifrån.   
 
Både SA 8000 och de undersökta företagen har i sin tur brutit ned sina huvudområden till ett 
antal olika frågor som ska utvärderas under auditen. De resterande organisationer som 
undersöktes i referensramen har även de riktlinjer som de anser att företag ska följa inom 
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varje huvudområde och det har också Scania till viss del genom sin arbetsmiljöhandbok och 
BAP:en. Alla dessa belyser frågor inom de nio huvudområdena, fast de har mer eller mindre 
innehåll inom vart och ett av dem. Arbetsmiljöhandboken går till exempel in väldigt ingående 
på hälsa och säkerhet medan vissa andra frågor inte ens nämns. Att utvärdera alla områden 
lika ingående som arbetsmiljöhandboken behandlar hälsa och säkerhet anser vi inte fungera 
på leverantören. Det skulle motverka examensarbetets direktiv att verktyget ska vara 
lätthanterligt då det skulle ta både mer tid och kunskap att vara så ingående.  
 
Vi har plockat, de som vi anser vara rimliga frågor att ställa som krav på leverantörer, från 
alla de ovan nämnda organisationer och företag. Vi förde en diskussion med berörda anställda 
på Scania (SQA:er, handledare och ansvarig för CSR-frågor på inköp), så att de kunde 
komma med sina åsikter om de saknade någon fråga eller tyckte att någon var irrelevant. I 
stort anser SQA:erna i enighet med oss att många frågorna är väldigt svåra att utvärdera fast 
att det ändå är bra att de finns med utifall de på något sätt skulle upptäcka att dess krav bryts. 
Om de inte skulle vara med så skulle de inte veta hur de skulle adressera dem när de stöter på 
dem. Därför har vi valt att ta med frågor som kan vara i princip omöjliga att upptäcka, såsom 
till exempel falska dokument.     
 

7.2.2 Vilka är Scanias kriterier för att uppnå respektive gradering? 
Till vissa av frågorna vi identifierat är det svårare att sätta kriterier än på andra, mycket till 
följd av att det rör sig om så pass ”mjuka” frågor. Det är inte helt lätt att definiera vad som ska 
klassas som en godkänd nivå då leverantörernas lagar och kulturer skiljer sig i så pass stor 
grad som den gör. Då Scanias inköpsavdelning inte har jobbat med dessa frågor i särskilt stor 
utsträckning tidigare saknades klara direktiv för vilka krav leverantörerna förväntades leva 
upp till för att nå respektive nivå. Deras nuvarande krav är att leverantörerna ska följa 
OECD:s riktlinjer och för att säkerställa detta har dem till sin användning 
självutvärderingsenkäten och BAP:en. De innehåller ett antal frågor som reflekterar 
innebörden av OECD:s riktlinjer och till varje fråga står det i BAP:en mer eller mindre 
uttömmande vilka kriterier som leverantören förväntas uppfylla. Självutvärderingsenkätens 
och BAP:ens  största svaghet är dock att de behandlar tämligen få frågor. När det kommer till 
Arbetsmiljöhandboken går det inte att klaga på gedigenheten, den går detaljerat in på vilka 
krav Scania har gällande bland annat hälsa och säkerhet men långt ifrån alla frågor som vi 
identifierat tas upp. Både SA 8000 och IWAY tar i stort sett upp alla parametrar vi identifierat 
och även vilka förväntningar som ställs på leverantören finns inkluderat.  
 
Om det skulle visa sig att landets lagar är restriktivare än Scanias krav är det självklart landets 
lagar som ska gälla. Vi anser att det även borde vara motsatt förfarande, det vill säga om 
Scanias krav är högre än landets lag bör Scanias krav gälla.  
 
Som tidigare nämnts kommer leverantören att bedömas efter en tregradig färgskala och om 
leverantören anses godkänd inom en fråga når den upp till den gröna nivån. Vi kände att det 
främst var när vi skulle sätta kriterierna hos respektive fråga för den gröna nivån som vi hade 
nytta av all den information vi inhämtat genom referensramen och de undersökta 
utvärderingsprocesserna. Det röda alternativet som innebär att leverantören dåligt lever upp 
till Scanias krav, där de har brister som är svåra och tidskrävande att rätta till faller sig enligt 
oss som raka motsatsen till det gröna kravet. Det gula alternativet däremot finns det inga 
direkta underlag till fast vi anser att det ändå är bra att ha med då det ger en bättre bild av hur 
det fortsatta arbetet med leverantören ska se ut. Detta tack vare att man ser att leverantören 
inte helt lever upp till kraven men att det inte krävs någon större åtgärd för att nå dit. Vi valde 



 55

därför att utgå från våra egna bedömningar och själva sätta kraven på denna nivå. När vi hade 
tagit fram ett förslag på kriterier lät vi berörd personal på Scanias inköpsavdelning tycka till 
och det slutgiltiga resultatet fastställdes sedan i kommunikation med dem.  
 
F2 har ibland bara som alternativ att sätta maxpoäng eller noll poäng och under tiden vi satte 
kriterierna fick även vi känslan av att alla frågor inte lämpade sig att graderas enligt hela 
skalan röd, gul och grön. Till exempel frågan rörande barnarbete, antingen så förekommer 
barnarbete eller så gör det inte det. Det vill säga att man klassas som röd alternativt når den 
gröna nivån, vi kände att det ibland inte fanns något mellanting. Med andra ord såg vi inte 
alltid ett behov av att definiera den gula nivån och med anledning av det valde vi att på vissa 
frågor inte låta den gula nivån vara ett alternativ.  
 

7.2.3 Hur ska Scania jobba vidare med leverantörerna efter audit? 
Både referensramen och företagsundersökningen visar på att avsluta ett samarbete med en 
leverantör på grund av att de inte tar sitt sociala ansvar i full utsträckning inte är en bra 
lösning. Inget tyder på att de anställda får en bättre livssituation genom ett sådant agerande, 
utan mer troligt är att resultatet blir det motsatta. Vid allvarliga avvikelser hos en leverantör 
händer det däremot att F3 stoppar alla order alternativt minskar dem fram till det att 
avvikelserna är åtgärdade, F1 å sin sida har stoppat pågående utvecklingsprojekt med 
leverantören. Vad F1 gör mer är att de låter resultatet av auditen ligga till grund för utbildning 
och förbättringsprojekt. I likhet med F3 baserar de också efterföljande audits utifrån resultatet, 
det kan ligga till grund för om det ska ske en själv-audit eller ej samt hur lång tid det ska dröja 
till nästa audit. Alla tre undersökta företag jobbar tillsammans med leverantörerna för att 
förbättringar ska ske. F3 framhåller emellertid att det är viktigt att leverantören tar ett relativt 
stort ansvar och inte bara blir serverade lösningar, för att utvecklas måste de få tänka själva 
och komma på egna lösningar. F2 koncentrerar sitt arbete med leverantörerna på de 20 % som 
ligger under deras kvalificeringsgräns för att få dem att komma över denna. För de 
leverantörer som ligger över gränsen finns i nuläget ingen riktigt klar process, de tror dock att 
det kommer att röra sig om en stegprocess där nya frågor introduceras ju längre upp på stegen 
de kommer. 
 
Ett första steg för Scanias inköpsavdelning tycker vi är att låta resultatet av auditen ligga till 
grund för efterföljande arbete med leverantören, till exempel bör mer resurser gå till att hjälpa 
leverantörer med mycket röda och gula resultat speciellt om många av dem är fokusfrågor. 
Detta medför även att de bör auditeras mer frekvent än leverantörer med till största delen 
gröna resultat. Dock bör det enligt företagsundersökningen inte gå mer än två år emellan 
audits oavsett tidigare resultat, en orsak till det är att kraven ständigt ändras. Vi 
rekommenderar inte Scanias inköpsavdelning till att avveckla befintliga leverantörer med 
anledning av att de har många avvikelser, om det däremot rör sig om tilltänkta leverantörer 
som utvärderas utifrån denna syn kan det vara skäl till att inte välja en viss leverantör.  
 

7.3 Riskdrivare 
I denna del av kapitlet analyseras de två frågeställningarna som identifierades kring 
riskdrivare fram. Dessa riskdrivare ska vägleda auditörerna till vilka de största riskerna är hos 
en specifik leverantör så att de vet vilka frågor som kräver lite extra uppmärksamhet vid 
auditen.     
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7.3.1 Vilka riskdrivare är relevanta? 
Alla de undersökta företagen ser lokaliseringen av en leverantör som riskdrivare, kulturella 
skillnader gör att de inte alltid ser på socialt ansvarstagande på samma sätt som vi i 
västvärlden. Detta gör inte bara att risken för att stöta på missförhållanden ökar utan även att 
det blir svårare att kommunicera sina krav och få leverantörerna och dess anställda i dessa 
länder att förstå varför de ska försöka öka sitt sociala ansvarstagande. Enligt Sasja Beslik på 
Banco åsidosätter leverantörens lokalisering i de flesta fall de övriga områdena, det vill säga 
att det är den riskdrivaren av störst betydelse (AB Electrolux, 2008). Även SQA:erna som 
intervjuats framhäver att det ligger mer risker i vilket land leverantören befinner sig i än i 
vilka tillverkningsprocesser de utför fast självklart är vissa processer mer riskfyllda än andra. 
Även de tre undersökta företagen ser i enighet med SQA:erna tillverkningsprocessen som en 
riskdrivare fast till största del ur ett hälso- och säkerhets perspektiv. Vissa tillverknings-
processer vars utförande till exempel fördelaktigt utförs med små flinka fingrar kan dock även 
medföra en risk för barnarbete.  
 
F1 har även affärens omfattning och leverantörsrelation som riskdrivare och F2 har deras 
volymandel hos leverantören. Olle Wengeling på Scanias inköpsavdelning har nämnt att de 
försöker att vara en medelstor kund hos sina leverantörer, självklart är så inte alltid fallet men 
då det är så överlag så skulle det vara svårt att särskilja leverantörerna utifrån de tre 
riskdrivarna F1 och F2 tillsammans identifierat. Vi väljer därför att använda oss av två 
riskdrivare: lokalisering och tillverkningsprocess. Även om lokaliseringen många gånger 
driver när risker kan tänkas dyka upp beroende av tillverkningsprocess, så är det viktigt att ha 
även tillverkningsprocessen tillsammans med lokaliseringen i baktanke vid utvärderingen av 
leverantörer för att kunna få ut en bättre riskbild.    
 

7.3.2 Vilka risker uppkommer vid riskdrivarnas olika karaktärer? 
De två riskdrivarna, tillverkningsprocess och lokalisering, driver olika risker. Till följd av 
processtyp menar de SQA:er vi pratat med på Scania att det främst är frågor som behandlar 
säkerhet, både beträffande människa och maskin, som berörs. Vid vissa tillverkningsprocesser 
som kräver stor renlighet, till exempel tillverkning av elektronikkomponenter, är tecknen på 
miss-förhållanden betydligt färre. En hög säkerhet blir en indirekt följd av detta och vi anser 
därför att sådana tillverkningsprocesser kan klassas som mindre riskfyllda.  
 
Risker som kan uppkomma till följd av en leverantörs lokalisering är betydligt mer 
omfattande, i stort sett alla frågor berörs i mer eller mindre utsträckning vilket gör det svårt att 
definiera exakt vilka. Det rör allt från barnarbete och tvångsarbete till lön och fackliga 
rättigheter. Mer information om detta finns att hämta hos U.S. Department of State (2008) 
som har sammanställt länders mänskliga rättigheter, land för land. I deras rapporter går det att 
läsa om länders skolplikter, minimiålder för att arbete, landets minimilön och så vidare. Vi 
själva kommer inte att göra någon detaljerad analys över vilka risker som uppkommer i 
samband med leverantörens lokalisering då de är så pass föränderliga över tiden, istället 
hänvisar vi till U.S. Department of States rapporter som årligen uppdateras. Detta kan ses som 
riktlinjer för vilka frågor som ska fokuseras på vid utvärderandet av en specifik leverantör.  
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7.4 Syntes av de analyserade uppgiftspreciserade frågorna  
För att får en överblick av vad vi har kommit fram till i analysen kommer här en 
sammanfattning av hur vi har byggt upp verktyget utefter de uppgiftspreciserade frågorna.  
 

7.4.1 Leverantörsutvärdering 
Vi kom fram till att inte ta någon hänsyn till hur mycket tid det skulle ta att göra en audit med 
hjälp verktyget vid utvecklandet av det. Detta på grund av att vi anser att det är viktigt att ha 
alla de olika sociala parametrarna som en leverantör kan utvärderas på i bakhuvudet. Även om 
auditören inte hinner utvärdera allt så kan saker som inte avsiktligt eftersöks ändå dyka upp. 
 
För att få en så komplett bild som möjligt av en leverantör kom vi fram till att det krävs tre 
ingående moment i auditen: rundtur i fabriken, dokumentgranskning och intervjuer. Intervjuer 
och dokumentgranskning kräver dock ibland kunskaper i det lokala språket vilket i nuläget 
inte alltid är en självklar resurs att tillgå för Scanias inköpsavdelning, då det inte har lokala 
inköpskontor i alla de länder där deras leverantörer finns lokaliserade. Detta är något de själva 
kommer att få ta ställning till, att enbart göra en rundtur i fabriken är bättre än att inte göra 
något alls men det ger långt ifrån en fullständig bild av leverantören. 
 
Verktyget valde vi att strukturera upp med hjälp av ett antal kategorier med ingående frågor. 
Vi valde att inte ha några nolltoleranskrav som F1 och F3 eftersom de vi pratat med på 
Scanias inköpsavdelning inte ansåg sig redo för detta i nuläget. Då kraven på dessa frågor ska 
utvärderas av ett antal olika personer är det viktigt att de är tydliga så att alla leverantörer får 
ett så rättvist resultat i förhållande till varandra som möjligt, därför har vi försökt att så tydligt 
som möjligt förmedla kraven i punktform i verktyget. För att de som ska använda verktyget 
tydligare skulle förstå kraven och hur det ska användas har även en guide till verktyget 
framställts, denna guide innehåller även tips på hur auditörerna kan undersöka vissa av 
frågorna. Om det skulle vara så att alla frågor inte hinner med att utvärderas har vi 
tillsammans med personal på Scanias inköpsavdelning valt ut ett antal fokusfrågor som alltid 
ska undersökas när de besöker en leverantör. 
 
Vi valde att använda en tregradig utvärderingsskala med ett godkänt och två icke godkända 
alternativ. Alternativen illustreras, i likhet med SBR, med hjälp av färger, grönt-bra, gul-
otillräckligt och röd-dåligt. Skillnaden emellan de två icke godkända alternativen är att gula 
avvikelser är relativt enkla att åtgärda till medan de röda är avvikelserna är svårare att åtgärda. 
 
För att leverantören ska förstå varför utvärderingsresultatet blir som det blir är det viktigt att 
genom hela auditen kommunicera och visa leverantören avvikelserna som upptäcks. 
Leverantören bör även få en skriftlig rapport av resultatet.  Om avvikelserna är gula eller röda 
anser vi också bör redovisas för leverantören eftersom de tydligt visar om det är svårt att 
åtgärda eller inte.  
 
Bland den redan befintliga samlade datan som Scania har över leverantörer bör även resultatet 
av den auditen som utvärderar deras sociala ansvarstagande ingå. I detta resultatdokument bör 
färgmatrisen som genereras med hjälp av Excel och kommentarer ingå.    
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7.4.2 CSR 
I likhet med SA 8000 valde vi att dela in verktyget i de nio kategorierna: barnarbete, 
tvångsarbete, hälsa och säkerhet, förenings- och förhandlingsrätt, diskriminering, disciplinär 
ordning, arbetstid, lön och ledningssystem. Detta för att vi ansåg att dessa tillsammans fick 
med alla frågor som en leverantör bör utvärderas på, men också för att Scania i nuläget 
erbjuder sina anställda en kurs i denna standard. Vi valde, med hjälp av referensramen och 
empirin, ut de frågor vi tyckte var rimliga att ha med i en leverantörsutvärdering.   
 
Då många av frågorna vi valt att ha med i verktyget är så pass ”mjuka” var de svåra att sätta 
kriterier på. Vi valde att utgå ifrån den referensram och empiri vi samlat in och inspirerades 
av vad de tycker att ett företag ska göra för att ta sitt sociala ansvar när vi valde de kriterier 
som ska uppfyllas av en leverantör för att bli godkänt grön. Det röda alternativet ansåg vi 
falla naturligt till att bli den raka motsatsen till grönt. När vi satte de gula alternativen hade vi 
ingen källa att luta oss tillbaka på utan fick gå efter vad vi själva ansåg var ett kriterie då inget 
större behövde göras för att kunna nå godkändnivå. Dock så ansåg vi i enighet med F2 att det 
ibland inte fanns något gult kriterie att tillgå, endast är leverantören godkänd (grön) eller så 
är den icke godkänd (röd). 
 
Vi anser i enighet med företagsundersökningen inte bör gå mer än två år emellan audits med 
anledningen att kraven gällande socialt ansvarstagande ständigt ändras. Det är en fördel att 
låta den föregående auditens resultat ligga till grund för hur en efterföljande audit ska läggas 
upp. Att avveckla ett samarbete med en leverantör på grund av att de inte når upp till alla krav 
är inget vi rekommenderar eftersom det inte hjälper någon av parterna, framförallt inte de 
människor som behöver få en bättre arbetssituation.       
 

7.4.3 Riskdrivare 
Vi kom i enighet med referensramen och empirin fram till att lokalisering och 
tillverkningsprocess är de två riskdrivare som är relevanta för Scanias inköpsavdelning att ta 
hänsyn till när de utvärderar sina leverantörer. 
 
Riskerna som uppkommer på grund av vilken tillverkningsprocess som utförs är så gott som 
enbart kopplade till hälsa och säkerhet och ju större renlighet tillverkningsprocesserna kräver 
desto mer minskar riskerna. Riskerna som uppkommer i samband med lokalisering är 
betydligt mer omfattande och då de är så pass föränderliga med tiden kommer inte vi att göra 
någon sammanställning av dessa för olika regioner. Vi kommer istället att hänvisa till U.S. 
Department of States rapporter för vidare information då dessa uppdateras årligen. 
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8 Slutsats (Verktyget) 
Resultatet av denna studie, det efterfrågade verktyget, redovisas i det här kapitlet. Först en 
introduktion till verktyget i sin helhet och därefter presenteras dess ingående delar. 
 
Det är menat att verktyget ska ge en bra bild över vilka sociala krav Scania ställer på sina 
leverantörer, så att samtliga som utvärderar leverantörer utvärderar dem på samma sätt och 
med samma ögon. I detta kapitel redovisas hur verktyget ser ut, till en början vad det är för 
olika frågor som ska utvärderas och på vilket sätt de graderas, efter det presenteras de 
ingående delarna i en audit och sedan alla de dokument som ingår. Kapitlet avslutas med att vi 
redovisar hur vi tycker och tror att Scanias inköpsavdelning i stort kommer att använda 
verktyget. 
 
Verktyget består av nio huvudkategorier: Barnarbete, Tvångsarbete, Hälsa och säkerhet, 
Förenings- och förhandlingsrätt, Diskriminering, Disciplinär ordning, Arbetstid, Lön samt 
Ledning. Under dessa huvudkategorier finns det ett olikt antal frågor som leverantören bör 
utvärderas efter och på respektive fråga finns det tre nivåer som leverantören kan nå: röd = 
dåligt (poor), gul = otillräckligt (inadequate), grön = bra (good). Dock är den gula nivån inte 
ett alternativ på vissa av frågorna. Ett exempel på det är frågan rörande barnarbete, antingen 
förekommer barnarbetare eller så gör det inte det, vi anser att det inte finns något mellanting.   
När leverantörer lever upp till Scanias krav på en fråga når de den gröna nivån, när de inte gör 
det men det inte krävs särskilt stora ansträngningar för att nå dit klassas de som gula. En 
leverantör bedöms som röd på en fråga när det kommer att krävas stora förändringar och bli 
en stor ansträngning för dem att bli godkända. Anledningen till att färgsystem används är att 
det underlättar visualiseringen av hur bra en leverantör lever upp till Scanias krav.  
 
Om lagarna i ett område där en leverantör till Scania finns lokaliserad är striktare än Scanias 
krav är det lagen som ska följas. Vissa länder kan till exempel ha som lag att en person måste 
vara 16 år för att få arbeta medan Scania har åldern 15 som krav och i dessa fall får 
leverantören inte ha arbetare under 16 år. Även omvänt förhållande bör gälla, det vill säga om 
Scanias krav är striktare än lokala lagar bör de följas i så stor utsträckning som möjligt.   
 
Om det av någon anledning saknas resurser till att göra en fullständig audit har vi i samråd 
med personal på Scanias inköpsavdelning valt ut ett antal frågor som är extra viktiga vilka har 
vi valt att kalla fokusfrågor. De behandlar sådant som för närvarande ses som högsta prioritet, 
frågor de känner är viktiga samtidigt som de är hanterbara i ett första steg.  
 
Det finns femton fokusfrågor som alltid ska utvärderas när en leverantör besöks. Om 
personalen från Scania upptäcker en annan fråga, utöver fokusfrågorna, som inte leverantören 
hanterar på rätt sätt, ska även dessa rapporteras och uppmärksammas till leverantören även 
fast de inte hade i avsikt att undersöka det under detta besök. Alla de som besöker 
leverantörer ska alltid ha för avsikt att undersöka hur de femton fokusfrågorna sköts.  
 
Om det finns andra frågor, utöver fokusfrågorna, som anses vara riskfyllda bör dessa också 
utvärderas. Det finns möjlighet att skräddarsy sitt eget utvärderingsdokument där man utöver 
de femton fokusfrågorna även kan ta med andra frågor.  
 
Om landet eller tillverkningsprocessen, som vi har utpekat som riskdrivare, bidrar till någon 
specifik risk vad gäller mänskliga rättigheter bör de frågorna som berörs av detta också 
utvärderas. Utvärderaren bör åtminstone vara medveten om dem så att de är beredda om de 
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dyker upp rakt framför ögonen på dem. Det finns mer information att tillgå om ett lands 
specifika legala krav och risker vad gäller mänskliga rättigheter på USA:s utrikes-
departements hemsida om mänskliga rättigheter: www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt. I dessa 
rapporter kan till exempel information om ett lands minimum lön och deras definition av ett 
barn hittas. I sektion 6 ”Worker Rights” i dessa rapporter hittas den mesta av den information 
som behövs. 
 

8.1 Audit  
Auditen består av tre delar: Fabrikstur, Dokumentation och Intervjuer. Alla dessa delar är 
nödvändiga för att erhålla den information som krävs för att ge en så trovärdig bild som 
möjligt av hur leverantörer tar sitt sociala ansvar. Självklart finns det inga garantier för att inte 
leverantören döljer någonting men genom att genomföra auditens samtliga delar har riskerna 
minskats.  
 

8.1.1 Fabrikstur 
Under fabriksturen bör en person från ledningen närvara så att en diskussion fortlöpande kan 
äga rum. Detta för leverantören ska få en bättre bild av hur Scanias krav på socialt 
ansvarstagande ter sig och en diskussion om eventuella brister och lösningar kan utspela sig. 
Då vi i denna studie inte har gått närmre in på hur eventuella brister kan hanteras och 
lösningar kan se ut rekommenderar vi att auditörerna pratar med närmsta överordnad om de 
inte vet hur de ska hantera en viss situation, det är av betydelse att de inte bara lämnar 
problemet därhän. Under fabriksturen bör ögonen hållas öppna för om det är några arbetare 
som ser misstänkt unga ut eller som verkar tvivelaktigt på andra sätt så att dessa senare kan 
väljas ut för intervjuer. 
 

8.1.2 Dokumentation 
När dokumenten gås igenom är det en fördel om den som utvärderar redan har bestämt sig för 
vilka personer som ska intervjuas så att dokumenten om till exempel deras arbetstider, lön och 
ålder kan gås igenom. Detta för att senare kunna jämföra deras svar med vad dokumenten 
säger och utifrån det avgöra om leverantören försöker dölja någonting. Om dokumenten är 
skrivna på ett språk som auditören inte talar och Scania har ett lokalt inköpskontor i den 
regionen bör en person därifrån agera översättare men om så inte är fallet och en utomstående 
person måste agera tolk är det viktigt att denne inte har något samröre med leverantören i 
fråga.  
 

8.1.3 Intervjuer 
Både personer från ledningen och anställda bör intervjuas. Under fabriksturen kan man som 
tidigare nämnts hålla ögonen öppna efter anställda som till exempel ser ut att vara 
misstänksamt unga eller ser väldigt trötta ut för att senare välja ut dessa för intervjuer. Under 
intervjuerna med de anställda bör inte ledningen närvara och om en översättare krävs så 
används även här en person från det lokala inköpskontoret om möjligt, alternativt någon 
annan från leverantören utomstående. Om det är en mångfald bland de anställda bör intervjuer 
äga rum med anställda från olika grupper för att få en bra helhetsbild. Det kan till exempel 
röra sig om anställda av skilda kön och bakgrund, allt för att öka chansen att upptäcka 
diskriminering av alla de slag.  
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8.2 Dokument   
Verktyget består av ett antal dokument som är till för att göra utvärderingen och 
dokumentationen enklare. Detta för att göra verktyget så lättanvänt som möjligt vilket var ett 
direktiv från Scanias inköpsavdelning. 
 

8.2.1 Guide to the Tool (Bilaga 1)  
Detta dokument är utvecklat med syftet att ge utvärderarna förståelse för vad de ska utvärdera. 
Det innehåller kraven som Scania har för att bli godkänd och tips på hur utvärderarna kan få 
reda på hur leverantörerna lever upp till dessa krav. Tipsen är bara till för inspiration och alla 
frågor har inte tips, det finns en massa sätt att ta reda på dessa saker, vi rekommenderar dem 
att använda sin fantasi och kommer de på ett bra sätt att undersöka en viss fråga på bör de föra 
det vidare till sina arbetskamrater. 
 

8.2.2 The Tool (Bilaga 2) 
Detta dokument innehåller alla de frågor och dess krav för att uppnå varje nivå i den 
tregradiga färgskalan. 
 

8.2.3 Result (Bilaga 3) 
Detta är en excelfil där resultatet från auditen redovisas genom att ge varje utvärderad fråga 
dess uppnådda färg från graderingsskalan. Detta genererar en matris, se figur 8-1, för att 
synliggöra resultatet på ett samlat sätt. 
 
  .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21

1                                           

2                          

3                                           
4                            
5                         
6                         
7                             

8                            

9                             
Figur 8-1. Matrisen ovan är ett gestaltande exempel av hur en leverantör tar sitt sociala ansvar.  Raderna 
är de nio huvudkategorierna och kolumnerna de frågor som ingår. 
 
I denna matris är fokusfrågorna markerade med extra tjocka linjer så att resultatet på dessa 
lättare kan överskådas. När resultatet skrivits in fås också fram hur många av de utvärderade 
frågorna som fick respektive färg samt hur många procent det motsvarar utav alla de 
utvärderade frågorna. 
 

8.2.4 Documentation (Bilaga 4) 
Som nämndes i analysen bör resultatet dokumenteras och till hjälp för detta finns ett 
dokument där matrisen som genereras i den ovan nämnda excel-filen klistras in. I detta 
dokument finns det även plats att skriva kommentarer till respektive fråga.  
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8.3 Scanias användning av verktyget 
Det bästa tänkbara resultatet skulle Scania självklart få om de utnyttjade verktyget till fullo 
och lade ner de resurser som fordras, både med avseende på tid och på personal. Allt visar på 
att mycket information kan gås om miste om man till exempel inte intervjuar personal eller 
tittar på leverantörens dokument. Som det ser ut i nuläget tror vi dock inte att Scanias 
inköpsavdelning har möjligheten att fullständigt utvärdera hur deras leverantörer tar sitt 
sociala ansvar. Detta då ett sådant ansvarstagande skulle vara ett väldigt stort steg för dem att 
ta och det inte riktigt finns någon som helt vill ställa sig bakom en sådan utvärdering. Den 
största orsaken till det är att de som är tänkta att göra denna utvärdering endast besitter en 
begränsad kunskap inom det här området. Vår förhoppning är självklart att hela verktyget 
kommer att komma Scanias inköpsavdelning till nytta och till viss del tror vi att de kommer 
att få användning av verktyget i sin helhet. Först och främst när det gäller leverantörer som är 
lokaliserade i länder där de mänskliga rättigheterna är bristande och där Scania har lokala 
inköpskontor som de kan ta hjälp ifrån. Vår rekommendation till Scanias inköpsavdelning är 
dock att all deras berörda personal noggrant tittar igenom verktygets tillhörande dokument så 
de får en uppfattning om vad området innebär, hur en fullständig audit skulle se ut och vilka 
frågor som skulle tas upp. På så sätt får de en bredare kunskap än idag och en ökad 
medvetenhet. Chansen att upptäcka brister som tidigare inte skulle ha uppmärksammats ökar 
därmed och även om de inte haft i åtanke att utvärdera en specifik fråga kanske det är just den 
som auditören observerar. Tack vare verktyget kan de nu adressera avvikelser även på sådana 
frågor på ett bra sätt.   
 
Som tidigare nämnts är en audits syfte inte att sätta dit leverantörer som sköter sig illa, utan 
snarare att skapa medvetenhet för att skapa bättre arbetssituationer för berörda människor. 
Därför är det viktigt att leverantörerna är medvetna om vad Scania har för krav på respektive 
fråga redan innan en audit sker, så att de är förberedda och har chansen att tänka igenom hur 
eventuella brister ska åtgärdas samt i vissa fall kanske till och med åtgärda dem. Det är inte 
rätt att underkänna en leverantör utan att ens tala om vad de måste leva upp till. Om de är 
medvetna om kraven underlättas även kommunikationen parterna emellan under auditen. En 
nackdel med att redogöra alla kraven redan innan är att leverantören då får chansen att dölja 
sina brister, till exempel be alla barnarbetare att stanna hemma den aktuella dagen. Detta är 
dock inte risker som ska försöka elimineras med hjälp av minskad kommunikation utan detta 
bör istället tas an med hjälp av till exempel oannonserade audits. Hur Scania vill 
kommunicera sina krav till sina leverantörer är upp till dem, de kan till exempel skicka ett 
dokument, utgående från ”Guide to the Tool”, med alla kraven eller om de vill fortsätta 
använda sig av en självutvärderingsenkät där leverantören innan audit själva utvärderar sin 
situation. Viktigt att poängtera är dock att även ifall de åker ut på en audit med syfte att bara 
utvärdera fokusfrågorna bör de även kommunicera resterande krav till leverantören. Detta 
dels för att skapa medvetenhet men även dels för att kunna ta upp även dessa frågor om de ser 
uppenbara brister hos dem.    
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9 Diskussion 
I det här kapitlet förs en allmän diskussion varför företagen ska utvärdera leverantörer 
gällande de sociala aspekterna och lite vad som kan förväntas i framtiden. Kapitlet avslutas 
sedan med förslag på framtida studier. 
 
En anledning till att företag har börjat handla med utvecklingsländer är att produktionen i 
dessa länder är billigare och därav produkterna likaså. En anledning till billigare produktion 
kan tänkas vara billigare arbetskraft som inte sätter egna sociala krav på sina arbetsgivare. Då 
uppstår frågan vad ett företag tjänar på att utvärdera och sätta press på dess leverantörers 
sociala ansvarstagande? Både Europakommissionen (2001) och Carroll (1991) påpekar att ett 
företags huvudsakliga uppgift är att vara vinstdrivande men att det inte behöver utesluta ett 
socialt och miljömässigt ansvarstagande. Det är snarare tvärtom att ett sådant ansvarstagande 
direkt gynnar det ekonomiska värdet och därför bör ses som en investering, inte en kostnad. 
Fördelarna med att jobba med hållbar utveckling är många. Till exempel kan det medföra ett 
bättre ledningssystem och effektivare processer. Dessutom innebär bättre arbetsförhållanden 
oftast en ökad produktkvalitet och utöver det kan företaget som arbetsgivare bli attraktivare. 
(Gosselin, 2008)  
 
Teorin tyder på att leverantörer med ett gott socialt ansvarstagande inte behöver betyda att 
produkterna de säljer kommer att bli dyrare. Om personal trivs, är pigga och mår bra ökar 
effektiviteten och produkternas kvalitet och med bättre säkerhetsutrustning minskar skador. 
Dessa är faktorer påverkar kostnaden då den enligt Cetindamar & Husoy (2007) minskas för 
slöseri och arbetskraft. Med detta sagt så finns det inte någon ekonomisk nackdel gällande 
produktpriset när leverantörernas sociala ansvarstagande ökar. Dock kommer det krävas 
resurser från det auditerande företaget vilket genererar i en kostnad. Men precis som Gosselin 
(2008) nämnde att bättre arbetsförhållande attraherar arbetskraft hos leverantören så sker 
samma sak för företaget som gör utvärderingen. Detta för att många människor värdesätter 
och därav vill jobba för företag som aktivt jobbar med den filantropiska byggstenen i Carrolls 
(1991) pyramid, se figur 9-1. Denna byggsten förespråkar att företag ska bidra med finansiella 
och mänskliga resurser till samhället för att skapa en bättre värld att leva i. Enligt Europa-
kommissionen (2001) gynnar det även företag finansiellt att jobba med dessa frågor då 
investerare och andra intressenter har börjat ställa krav vad gäller detta.   
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Figur 9-1. Carrolls CSR-pyramid. De olika skikten representerar CSR:s olika byggstenar. (Carroll, 1991) 
 
Det finns vad vi ser inget att förlora med att utvärdera leverantörers sociala ansvarstagande. I 
ett initialt skede kommer det från Scanias håll förmodligen krävas extra resurser då de ännu 
inte har byggt upp ett fulländat system kring den här typen av utvärdering. Men vi tror att de 
om de vill fortsätta vara ett ledande företag inom sin bransch måste de vidareutveckla sitt 
arbete kring detta i sin organisation för intressenter ställer bara högre och högre krav på 
företags CSR-arbete genom hela flödeskedjan.         
 
Det finns som synes många fördelar för företagen att jobba med CSR i sin helhet, detta är 
något fler och fler börjar inse och även anamma. Eftersom leverantörer oftast levererar till fler 
än ett företag kan det innebära att de idag också har ett flertal företag som vill utvärdera dem 
ur det sociala perspektivet. En sådan situation kanske inte är helt optimal, dels tvingas 
respektive företag lägga stora resurser på att göra i stort sett samma sak som flera andra och 
dels kan det bli en belastning för leverantörerna ifall att de utsätts för upprepade audits. Denna 
utveckling har gjort att en del företag tillsammans försöker hitta en gemensam standard så att 
de inte ska behöva utvärdera samma leverantör var för sig och det är så vi tror det kommer att 
se ut i framtiden. Dock är vi inte där än vilket medför att företagen fram till dess måste ta sitt 
enskilda ansvar.  
 
För Scanias inköpsavdelnings del tror och tycker vi att de kan dra sitt strå till stacken i något 
större utsträckning jämfört med idag, utan att behöva göra särskilt stora förändringar. 
Önskvärt vore om det fanns anställda som i stort sett bara hade detta som arbetsuppgift, 
lokaliserade runt om i världen och med mer lokal kännedom. I nuläget kan vi inte uttala oss 
om det kommer att bli aktuellt men ser ändock inga som helst hinder för att de inte i högre 
grad kan jobba med att utvärdera hur deras leverantörer tar sitt sociala ansvar. Det finns 
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tydliga incitament på att det lönar sig i längden och om Scanias inköpsavdelning har viljan 
tror vi att de anställda kommer att kunna ta sig till även den här arbetsuppgiften. 
 
Inte att förglömma är medias påverkan, det är en klar fördel om företag jobbar med det här så 
att det har något att luta sig tillbaka mot ifall de skulle hamna i blåsväder. Det är bättre att 
göra så gott man kan än ingenting alls, folk i allmänhet vet att ingen är perfekt och att misstag 
händer. Kan företag visa att de har en arbetsplan och jobbar aktivt med frågan är förmodligen 
risken att förlora ett gott rykte inte lika stort.  
 
Hur mycket ett företag än jobbar med att utvärdera hur deras leverantörer tar sitt sociala 
ansvar går det inte att säkerställa att resultaten är sanningsenliga. I vissa länder är mutning ett 
stort problem och under studien har det framkommit att det finns organisationer som enbart 
jobbar med att till exempel förfalska dokument. Det finns de som är riktigt duktiga på att 
bygga upp en för auditörerna önskvärd fasad. Ett sätt att ertappa ett sådant beteende är att göra 
oannonserade audits, vilket är ett förfarande som majoriteten av de undersökta företagen 
tillämpar och för att få en så korrekt bild som möjligt anses detta vara ett måste.  
 
Under vår tid med det här examensarbetet har vi även stött på en mer komplex fråga gällande 
varför företag ska utvärdera sina leverantörers sociala ansvarstaganden. Eftersom dessa 
lågkostnadsländer ligger efter oss i västvärden inom den industriella utvecklingen ska de då 
inte få samma tid på sig att komma upp till dessa sociala krav som vi hade? För inte allt för 
många år sedan så fanns det även arbetande barn, tvångsarbete och liknande även i 
västvärlden, och det finns fortfarande mänskliga orättvisor här. Vad ger oss egentligen rätten 
att då sätta samma krav på leverantörer belägna i utvecklingsländer som i industriländer? 
Denna fråga har legat och gnagt i våra bakhuvuden och vi kände, trotts att vi inom vår 
efterforskning för att utveckla verktyget inte träffat på något konkret svar, att vi borde ta upp 
den och ge våran bild på detta.  
 
Eftersom västvärlden ligger före i den industriella utvecklingen anser vi att utvecklings-
länderna har chansen att lära av deras misstag så att de slipper att begå dem själva. Detta 
kräver dock att det förs en kommunikation dem sinsemellan och där har västvärdens företag 
som handlar med utvecklingsländer en stor roll att bidra med. De kan genom sina sociala krav 
på leverantörerna visa dem vägen. Att utvärdera leverantörer ur detta perspektiv handlar inte 
om att inte arbeta med leverantörer som missköter sig, utan att jobba ihop med dem, skapa 
förståelse och lära dem ta ett eget ansvar. Vikten av att de tar eget ansvar är mycket stor då de 
leverantörerna som tar detta i sin tur förmodligen kommer att ställa krav på sina egna 
leverantörer och så vidare, som en dominoeffekt. En del i begreppet CSR är ju ekonomisk 
hållbarhet och det är inte optimalt om hela leverantörskedjan ska utvärderas av företaget högst 
upp, det skulle kosta alldeles för mycket. Självklart kan vi inte förvänta oss att de med ett 
fingerknäpp ska förstå och implementera bättre sociala förhållanden, men om kraven ställs så 
ökar chanserna att många människor får ett bättre och skäligare liv att leva tidigare än om de 
inte skulle ställas. Det är kanske fel att förvänta sig att de på en gång kan förstå meningen 
med kraven men det är också fel att inte dela med sig av den kunskapen som redan inbringats 
i väst och det är just det som dessa krav gör.  
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9.1 Generaliserbarhet 
Detta arbete behandlar globala frågor som inte är företagsspecifika vilket gör att andra företag 
eller intressenter kan använda sig av rapportens slutsatser samt det verktyg som tagits fram för 
att utvärdera leverantörer. I verktyget är dock kriterierna att uppnå en viss gradering 
utformade efter Scanias inköpsavdelnings tycke vilket medför att vissa justeringar kan behöva 
göras om åsikter skiljer sig åt. Om istället fokus läggs på att verktyget har utvecklats med 
inriktning på de sociala frågorna kring CSR vilket är ett specifikt ämnesområde minskar 
generaliseringsgraden en aning. Dock skulle förmodligen grunden till verktyget kunna 
appliceras även på andra områden om de ingående parametrarna och dess kriterier byttes ut. 
Enligt Björklund & Paulsson (2003) är generaliseringsgraden ett mått på hur väl resultatet och 
kunskapsbidraget kan användas av andra på andra områden. De säger även att uppsatsgrupper 
utan någon uppdragsgivare har lättare att i slutet av uppsatsen höja abstraktionsnivån och 
förankra resultatet genom att relatera det till tidigare teorier, metoder och data samt att 
diskutera resultatets generaliserbarhet. När en uppdragsgivare finns hämmar den ofta 
författarna till att koncentrera sig på resultatet för organisationen och inte generaliserbarheten. 
Som tidigare nämnts är denna rapports specifika ämnesområde, den sociala delen av CSR, 
inte företagsspecifikt vilket gör att verktyget skulle kunna användas av andra företag, under 
förutsättning att de har samma värderingar som Scania gällande graderingskriterierna. 
Därmed anser vi att detta examensarbete har en hög generaliseringsgrad.       
 

9.2 Förslag till framtida studier 
Vi nämnde tidigare att företag har börjat titta på hur de ska kunna samarbeta genom att 
gemensamt utvärdera leverantörer så att dels leverantören inte behöver utsättas för ett flertal 
liknande audits från olika företag och dels så att företagen själva kan spara resurser. Att 
undersöka hur Scania skulle kunna samarbeta med andra företag vad gäller att utvärdera 
leverantörer ur ett socialt perspektiv är ett steg in i vad vi tror kommer att bli framtiden. 
Vilken roll kommer den kommande standarden ISO 26000 att ha i dessa eventuella 
samarbeten?  
 
En annan intressant fråga är hur de ska redovisa att de arbetar med detta och hur de med hjälp 
av det ska kunna marknadsföra sig. Ger det någonting, kan de vinna marknadsandelar med att 
framhäva sitt sociala arbete med sina leverantörer?    
 
När verktyget i framtiden har använts på majoriteten av leverantörerna, om det kommer att 
användas vill säga, kan det vara intressant att studera vad detta har gett för effekter eller om 
det har det. Har till exempel marknadsandelar, produktkvalitet och inköpspriser ökat? Det 
finns mycket frågor vad gäller detta som är obesvarade även för de företag som redan har 
arbetat med detta i några år. 
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Bilaga 1: Guide to the Tool 
This tool is meant to give a clear picture of what kind of demands Scania have on the 
suppliers regarding social responsibility, so each an every one of the people evaluating the 
different suppliers evaluate them in the same way and with the same kind of values. 
 
This tool exists of nine main categories: child labour, forced labour, health & safety, freedom 
of association, discrimination, disciplinary practices, hours of work, compensation and 
management. In these main categories there are a couple of questions that you should evaluate 
on the supplier and in each question there are three levels that a supplier can reach: red=poor, 
yellow=inadequate and green=good. Although in some cases the yellow option is not an 
alternative. When the supplier lives up to Scania’s demands on a question they reach the 
green level, when they do not fulfils the demands but not need to do any major changes to get 
there, they reach the yellow level. The red level is reached when the supplier needs to make 
major changes to be able to live up to the demands so it will take a bigger effort for them. The 
reason for using a colour system is to make it easier to visualize how well a supplier lives up 
to the demands. Scania’s demands on each question are presented later in this document and 
you can read more about the demands for each level on every question in “The tool”. 
 
If the laws of the region where the supplier are located are stricter than Scania’s demands the 
laws are what you should follow. Some countries may for example have a law that says that 
you need to be sixteen to work but Scania’s minimum age for working is fifteen years old, 
then the supplier must not have any workers under the age of sixteen. It is also the other way 
around, if Scania’s demands are stricter than the local law you should follow Scania’s.  
 
 
Focus questions 
There are fifteen focus questions that always should be evaluated when visiting a supplier. If 
you see another question, not one of these fifteen, that the supplier does not handle in the right 
way you should report that as well and make the supplier aware of the faults. But it is these 
fifteen questions that you always should evaluate. In this document the focus questions are 
underlined and their numbers are white with black background.  
 
There might be other questions that you from a risk perspective need to evaluate and you 
should bring these as well. You can also bring other questions you would like to evaluate if 
you feel you have the time to do this during the audit. You can copy/paste a document that 
suits you. If the country or the process brings some specific risks with human rights there 
might be wise to bring questions regarding those risks to the supplier as well, or at least be 
aware of them so you are ready in case they turn up right in front of you. You can find more 
information about a specific country’s legal demands and risks regarding human rights on US 
state department’s webpage about human rights: www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt. In the left 
column at this site you choose the latest year that reports were issued and after that you 
choose the country that you need information about regarding human rights. In these reports 
you can for example find information about a country’s legal minimum wage and their 
definition of a child. In section 6 Worker Rights you will find most of the relevant 
information you need. 
      



The Audit   
The audit is broken down into three parts: plant tour, documentation and interviews. All these 
parts are necessary to get the information needed to get an as truthful picture as possible of 
how the suppliers take their social responsibility. You can never be a hundred percent sure 
that a supplier does not hide something, but if you do these three parts you have at least done 
the best you can to evaluate them. 
 
Plant tour 
When taking a plant tour a member of the management should be present so a discussion can 
take place during the time. In this way the supplier can get a better picture of what Scania’s 
demands regarding social responsibility are and a discussion about solutions can take place. If 
the supplier do not live up to a demand and you do not know how to handle that situation, talk 
to you nearest director to get support.   
 
Documentation 
When going through the documentations you should already know which employees you like 
to interview so you can check their documented working hours, wages and dates of birth for 
example. This so you can compare their answers with the documents and thereby see if the 
supplier is trying to hide something. If the papers are written in a language you are not 
familiar to, use a person from the local purchasing office if there are one as an interpreter or 
another interpreter that do not have any connection to the supplier. 
 
Interviews 
You should interview both employees and management, during the tour you can keep your 
eyes opened for employees that for example seems suspiciously young or tired and chose 
them to be interviewed. During the interview with the employees the management shall not be 
present and if an interpreter is needed, try to use a person from the local purchasing office if 
there is one or bring your own interpreter. You should interview employees from different 
genders and background so you have the chance to detect discriminations of all kind.  
 
 
The Documents 
This tool exists of a couple of documents to make the evaluation and documentation easier.  
 
Guide to the tool (this one) 
This documentation is made to make you understand what you are suppose to evaluate, the 
demands that Scania have are presented and tips (written in italic) are given on how to find 
out how the supplier live up to these demands. The tips are only for inspiration and not every 
question have a tip, there are a million other ways to find out these things, use your 
imagination and if you come up with something good, spread it to your co-workers.  
 
The tool 
In this documentation all of the questions and their demands to reach each of the level 
alternatives are presented.  



Result 
This is an excel-file where you type in the result on each of the questions. This file counts 
how many of the questions that gets each of the level alternatives and it summarizes the result 
in an array to get an easier overview of the result. The focus questions are in the array marked 
with thicker borders so you easy can se which ones they are and how the supplier lives up to 
Scania’s demands on those questions. The array you later copy/paste to your documentation 
of the supplier.  
 
Documentation 
This is were you document and save the results. The array from the “Result” should be 
copied/pasted in to this document and you can also write comments on each of the questions 
if you have any. 



1 Child labour 
 
1.1 Working children. 
The definition of a child is a person who still is in elementary school or is under the age of 
fifteen.4 A child is not allowed to work but during certain circumstances, one can make some 
exceptions for children over the age of thirteen. This work must be under absolutely non 
hazardous conditions, on none regular basis and must not interfere with their schoolwork. 
Example of this kind of work is helping with the inventory. 
 
In case the supplier would detect child labour in their organisation they must have an action 
plan how to help the child. This plan must contain a way to take care of the child, and get the 
child in to school.  
 
Check the documentation over the employees and see if anyone is underage according to that. 
If you find some young workers according to documentations check how long they have been 
working to see if they started when they were underage because then there still might be 
underage workers in the plant but not documented. 
 
Select workers that seem suspiciously young, both from what you find in the documentations 
and what you see during the plant tour, to interview. Foremost the ones whose work seems 
hazardous but if possible talk with each and everyone that seems young.  
 

Tips of what to ask the young worker 
• In which year they were born, rather than their age. 
• How long they have worked there. 
• What year they did start. 
• If they remember a major event (such as fires or earthquakes) that occurred a 

decade or more ago. 
 
If you find a working child you can check the time card to see how much he/she have worked.  
 
1.2 Working conditions for young workers. 
A young worker is defined as an employee between fifteen and eighteen years old.1 The work 
for young people should be carried out without jeopardising the workers health, safety or 
moral, they must definitely not work with chemicals. They may only work outside school 
hours and school and work must not take up more than ten hours a day together. The young 
workers must not work during the nightshift, the working time must be adapted to the workers 
ages and they must have the same payment terms as the other employees. 
  
A working day for young workers must not exceed eight hours and a total working week must 
not exceed forty hours. The work must be performed some time between 6 am and 11 pm, 
they must not work during the nightshift. The time from when they end their shifts at night to 
they start their shift the next morning must be at least twelve hours. 
 
Look for young workers and if you see any, notice what kind of work they are performing. Is it 
hazardous for them in any way?  
 
Ask the young workers about their working conditions. 

                                                 
4 According to ILO 



2 Forced Labour 
 
2.1 Employees perform work voluntary.  
All workers must be at work voluntarily, they must not be forced to be there. They must have 
the right to move freely and must not be locked to their workplaces. The company must also 
not support or engage in any form of trafficking. Another form of forced labour is if there are 
any employee loans or credit schemes managed directly or indirectly by the company and the 
terms of these are unfairly written for the employee. 
 
Check if the employees in some way are locked in. Are they able to walk freely around the 
areas they are permitted to access?  
 
Check documentations over employee loans and credit schemes (if there are any) and see if 
the terms sound fair and reasonable. 
 
Ask the workers if they feel they freely can access the areas they are permitted to access and if 
they get locked in when they do their work. Also ask if they have any loans or credit schemes 
managed by the company.   
 
2.2 Employees can leave the factory premises.  
In case the workers live in a dormitory at the factory premises they must be allowed to leave 
the factory premises when standard work shift ends, without being monitored.  
 
Confirm with the employees living in the factory’s dormitories that they not feel forced to 
remain at the premises, this is especially important when there are security guards around. 
 
2.3 Pay deposit or lodge personal belongings.  
The employer must not force the employees to pay deposits or lodge personal belongings in 
order to tie them to the workplace.  
 
Confirm with the employees that they are not forced to lodge any form of deposits, such as 
identifications paper or money. 
 
You can check if the company have original documents, such as passports or birth certificates 
in possession.    
 
2.4 Freedom to leave the employment. 
The employees must be free to terminate their employment whenever they want, provided that 
they give reasonable notice to their employer.  The employer is not allowed to make 
deductions on salaries when employees leaving their jobs neither to wait longer than usually 
to pay the last salary to the employee. There are exceptions if it for example is written in the 
employment contracts.  
 
Ask the employees what the terms are for quitting their jobs, when do they get their last pay, 
how long is the period of notice.  
 
Check the contract of employment if the terms are clearly written and confirm that the 
employees understand what they have signed. 



3 Health and Safety 
 
3.1 Health and safety instructions. 
There must be health and safety instructions for the employees to read, understand and follow. 
Every machine/situation that is dangerous must have warnings signs and specific instructions 
how to handle them. The safety instructions must be clearly and visibly posted and even if not 
all employees can read each and everyone must have knowledge about these things. It is the 
company’s responsibility to ensure that all its employees understands and follows the 
instructions and warnings signs.   
 
Ask the employees if they understand the health and safety instructions and if they are 
working according to these. 
 
3.2 Safe building. 
The building must be safe, you should not feel afraid when you are in it. For example you 
must not have the feeling that the roof is about to fall down any second, there must not be 
dangerous electrical wires close to the workers, big holes in the floor, slippery floors, risks to 
fall, dangerous stairs, dangerously piled goods etc.  
 
3.3 Safe machines. 
The machines must be in good condition and be regularly maintained to keep them that way. 
Hazardous machines must be equipped with necessary safety devices in order to prevent and 
minimize the risk for accidents. The safety switches must be within easy reach of workers in 
case of machinery malfunction. The start button must be protected from unintentionally starts. 
Risky areas around the machines must be protected and marked. The operator must have a 
good view from his/hers manoeuvring site over the machine he/she is operating.  
 
Check if workers operating machines have injuries or other signs of inappropriate use of 
machinery.  
 
Check if they keep a logbook over when they do maintenance of the machines.  
 
3.4 Personal protection. 
In cases when needed, personal protection must be provided and paid by the employer. 
Common personal protection are for head, eyes, hands, feet, hearing, body and breathing and 
it is the employer’s responsibility to make sure it is used by the employees. The areas where 
personal protections are to be used must be clearly marked, for example there can be a symbol 
with the specific equipment.  

 



Below are some examples of when different kinds of protections are important. 
Protection Examples of risks 
Breathing Lack of oxygen. 

Inhalation of gas, vapour, particles or dust  
Face and eyes Flying material, blasting. 

Contact/splash from chemical substances. 
UV-IR radiation, welding work, laser, sunlight. 

Shoes Crush-, squeeze- or prick injuries.  
Contact with chemical substances, melted metals, 
sparks, fire and slippery risks. 
Electrical risks. 
Heat, cold, wet and wind. 

Hand Cut, prick and chafe risks. 
Rotating or vibrating machines. 
Heat, cold, wet and wind. 
Contact with chemical substances, melted metals, 
sparks and fire. 

Head Falling objects or squeeze risks.  
Heat/cold, splash from melted metal. 
Electrical influence. 
Contact with chemical substances. 

Hearing Different types of beat sounds. 
Work with striking impact hammer. 
Disturbing noise from close division. 
Lack in or loss of noise absorber.  

Clothes Contact with chemical substances, melted metals, 
sparks, fire. 
Mechanical risks, sharp edges, chafing. 
Heat, cold, wet and wind. 
Electrical risks. 
Work in traffic environment, warning clothes.  

Fall-protection Risk of falling. 

Back When heavy lifts are necessary. 

 
Check if the workers have injuries, rashes or other signs of lack of personal protection. You 
can also check if the protections seem to be well used or if the workers only wear them 
because you are there. 
 
3.5 Ergonomics. 
The employees must have a reasonable working posture from an ergonomic point of view. 
The work must preferably be ergonomically varied to avoid wear injuries.  
 
Look how the workers are postured during their work. Do they for example need to have their 
backs bended to be able to do their work? 
 
Ask the workers that perform works that seems trying if they do other sort of work in the plant 
as well.  



3.6 First Aid equipment. 
First aid equipment must be provided by the employer. It must be unlocked and designated in 
areas that everybody easily can access. Each floor and each building must have at least one 
first aid box and each and everyone must know where they are placed. The first aid box must 
have a list of what things it must include so you easily can check if it is fully equipped. There 
must also be eye showers and emergency shower available near risky processes.  
 
Ask the workers if they know where to find the nearest first aid box. 
 
3.7 Trained workers in First Aid. 
There must be workers trained in first aid present during all working hours. All workers must 
know which of the co-workers that are trained in first aid and they all must have knowledge of 
how to act if an accident takes place.  
 
Ask the employees whether they know which workers are trained in first aid.  
 
3.8 Documentations of accidents and injuries. 
The company must maintain written records of accidents and injuries that have been taken 
place on the company’s premises, what caused the situation, which the consequences were, 
what actions were taken and what has been done to prevent it from happen again.  
 
(The reason for why this question is chosen to be a focus question is that it can be a good sign 
that for example there are lacks of health and safety protections.) 
 
3.9 Medical care. 
In the event of work related injury the employer must make sure the employee gets necessary 
medical care.  
 
Check the documentation of accidents and injuries, have the injured workers gotten medical 
care? 
 
Ask the employees if they know people that have been injured and if so is the case, do they 
know if the one injured got any help getting necessary medical care. 
 
3.10 Documentation of illness rate. 
The company must maintain written records over the illness rate. If there are a lot of 
employees with the same condition the illness may be connected to the workplace. 
 
(The reason for why this question is chosen to be a focus question is that it can be a good sign 
that for example the indoor climate is bad.) 
 
Check the documentation and see if any of the illnesses can be connected to the working 
conditions, for example can ammonia be caused by bad indoor climate at the factory and 
stomach problems by bad hygiene or water.  



3.11 Fire prevention. 
All the buildings must have necessary emergency exits and functional fire extinguisher, these 
must be clearly marked and neither of them must under any circumstances be blocked. The 
factory must have a functioning fire alarm and evacuation plan. The evacuation plan must be 
clearly and visible posted so every employee can take part of it. In addition there must be a 
fire drill at least ones a year and records over these evacuation drills must be maintained. 
 
Ask the workers if they know what to do in case of emergency and also if they have attended 
any evacuation drills. 
 
3.12 Trained workers in fire fighting and evacuation. 
There must be workers who are trained in fire fighting and evacuation. These employees must 
cover all production shifts and each work area. Furthermore all employees must be aware of 
the basic safety issues, like which workers that are trained and that fire extinguishers and 
emergency exits must not be blocked.   
 
Ask the workers if any of the employees working this shift are trained in fire fighting and 
evacuation. 
 
3.13 Chemicals. 
All containers of chemicals must be properly labelled in order to ensure that the contents are 
known. There must be clear directions how to store, handle and use the specific chemical in 
order to minimise the potential risk and it must be clear to all employees that these directions 
must be followed. The containers must be suited for its content to minimise the risk of leakage 
and it must be clean on the outside to prevent the risk of getting in contact with the content. If 
a chemical would be spilled or leaked out there must be appropriate equipment and personnel 
protection to clean it up. The company must ensure that concerned employees have the right 
competence and training. 
 
Look if the employees working with the chemicals seem to have skin problems or difficulty in 
breathing. 
 
Ask the workers who handle the chemicals if there are any restrictions when working with the 
chemicals. Have they got any specific training and do they know what to do if a chemical 
would be spilled or leaked out. 
 
3.14 Traffic rules. 
If the company use any sort of vehicles inside the premises there must be traffic rules in order 
to eliminate risk for accidents involving the vehicles and it must be clearly shown where 
pedestrians are suppose to be walking. The employees driving must also have some sort of 
education in driving the vehicle in question.  
 
Ask the employees that are operating the vehicles if there are any speed limits or rules about 
what side to drive on and if they gotten any education in driving the vehicle.   
 
3.15 Clean work place. 
The company must provide a clean working place, the risk of accidents rise when the working 
environment is messy.  



3.16 Drinking water. 
The company must provide access to potable water, free of charge and within reasonable 
distance to the work area. 
 
Check if the water seems potable by for example ask the manager to drink it. 
 
Ask the workers if they are free to drink as much water as they please anytime during the 
work shift. 
 
3.17 Dining area. 
The company must provide access to a clean dining area and there must be a reasonable 
amount of seats compared to the amount of workers.  
 
3.18 Toilets. 
The company must provide access to clean toilet facilities for both male and female 
employees, preferably separated from each other. There must be a possibility for the workers 
to wash their hands close to the toilet. The amount of toilets provided must, compared to the 
amount of workers, be reasonable and the employees must be free to use the toilets when 
needed.  
 
Ask to see the toilets in the factory, do not get satisfied to se the toilets that belongs to the 
offices, there can be a big different between the employees and the employers toilets. 
 
3.19 Dressing room. 
If the employees need to wear working clothes there must be a dressing room available. If 
there are both male and female workers they must have separate dressing rooms.   
 
3.20 Indoor climate. 
In the factory there must be a ventilation system in working condition that must be turned on 
and do an acceptable job so the air will be kept free from dust and fumes. The temperature 
must be as pleasant as possible during the circumstances. If the workers are protected from 
direct sunlight and the temperature is not unbearable you might have to consider it acceptable. 
The lights in the factory must be in working condition and be adequate for the activity in the 
plant. The climate must be reasonable: it must not be to cold, hot, draftee and the air must be 
clean.  
 
Ask the employees if they usually are freezing because of the cold or draftee climate in the 
factory or are hot and sweaty because the ventilation system not usually is turned on. You can 
also ask if they have problems breathing, like asthma. 
 
3.21 Dormitories. 
If the employees lives at the factory premises the company must provide clean and safe 
dormitories with the basic needs like beds, toilets, potable water, dining facilities, a safety box 
where the employees can keep their personal belongings and also the possibility for personal 
privacy. If it is necessary with separate dormitories for men and women the company must 
provide that. The dormitory should be comfortable with pleasant temperature, ventilation and 
sound level.       



4 Freedom of Association 
 
4.1 Free to join and form a union.  
The employees at the suppliers must be free to form and join a trade union of their choice if 
not the law of the country have a restriction in that question. The company must respect the 
freedom of association and inform their employees about this right to freely decide what 
union to join or form. The company must not give negative consequences to their employees 
for joining or forming a union and they must not interfere with the work of the union. 
  
Ask the workers if they feel free to form and join a trade union without getting negative 
consequences. 
 
4.2 Workers choice of a representative.  
The employees must be able to choose their own representatives to the union. This person 
must not get any extra advantage from the company for being the representative for the 
employees, because this can be considered as a bribe from the employer in order to get the 
representative to act to their advantage. The employees must have the right to a representative 
who can present their opinions to the management and this person must also be choosen by 
the employees themselves and must not get any extra advantages.   
 
Ask the workers if they are free to choose their own representative. 
 
4.3 Protection of the representative. 
The company must ensure that the representative for the employees or any other employee 
that are active in organising workers do not get harassed in anyway by anybody because of 
their engagement in different kind of unions.  
 
Ask the employee representative if he/she feels safe from harassment and if the company done 
anything to ensure this.  
 
4.4 The right to bargain collectively. 
The employees must have the right to united negotiate salaries and other benefits on their 
behalf with the company if not the local law have a restriction in the matter. The company 
must respect this right and inform the employees about the right to bargain collectively. The 
company must not give negative consequences to their employees for bargain collectively. 
 
Ask the employees if they know that they have the right to bargain collectively and if they feel 
they can do this without being afraid of negative consequences. 
 
Check if there are any copies of collective bargaining agreement. 
 
4.5 Grievance system. 
The employees must be able to complain anonymously at situations or functions they think 
needs an improvement. 
 
See if there is any sort of suggestion box or something similar that the employees can use to 
communicate complaints to the management. 
 
Ask the employees if they can give their complaints to the management anonymously in any 
way



5 Discrimination 
 
5.1 All workers must be treated equally. 
All workers must be treated equally and decisions must be based only on workers individual 
skills and ability to do the work. The company must not engage or support discrimination in 
hiring, remuneration, access to training, promotion, termination, or retirement based on 
gender, ethnic, religious background, national or social origin, disability, sexual orientation, 
family responsibilities, union membership, political opinions, or any other condition that 
could give rise to discrimination. Nor shall the company treat the migrant workers different, 
they must have the same terms as the local workers.  
 
Check if the workers are from diverse social/ethnic groups and if there are both male and 
female workers. 
 
Ask if the company have any job announcements, old or new, and if so is the case check them 
out and see if they are specifying race, gender or other personal characteristics.  
 
Check documentation to see if there are any differences in for example wages because of the 
workers background and personal beliefs.  
 
Ask both migrant and local workers about their employment terms, such as compensations 
and time to notice, compare the answers. 
 
5.2 The right to observe beliefs and practices. 
The company must not interfere with the employees’ beliefs or practices relating to gender, 
ethnic, religious background, national or social origin, disability, sexual orientation, family 
responsibilities, union membership, political opinions, or any other condition that could give 
rise to discrimination. 
 
Ask the workers if they have the right to observe beliefs and practices. 
 
5.3 Pregnancy and virginity tests.  
Female workers must not be subjected to pregnancy or virginity tests to be able to get 
employed or keep their employment or under any circumstances what so ever. The company 
must not fire a female worker for being pregnant.  
 
Ask the female workers if they ever have had to do a pregnancy or virginity test during the 
time they have been working for the company. Also ask if they feel they can get pregnant 
without being given notice. (This can only be done by a female auditor otherwise they can feel 
violated.) 



6 Disciplinary Practices 
 
6.1 Protection from abusive behaviour. 
The company must not subject their employees too physically or mentally abuse in any way, 
nor too sexual harassment. They must protect their employees from these things on the factory 
premises.                    
 
Ask the workers if there have been any harassments of any kind and if the management 
interrupt these things in case it happens.  
 
6.2 Personal matters between employer and employees.  
The employer must not give personal information to an employee in public. Sensitive matters 
must be discussed between the employer and the employee in question, in private.  
 
Ask the workers if they ever have seen a fellow worker gotten fired or gotten any other bad 
personal news. Also ask if they themselves ever have gotten bad personal news in public. 



7 Hours of Work 
 
7.1 Regular working hours. 
Regular working hours must be within the legal limit but a normal work week should not 
exceed 48 hours.5 
 
Check the time cards and the scheduling to see how long the regular working week seems to 
be.  
 
Ask the workers how long a regular workday is. 
 
7.2 Days free from work. 
The employees must be provided with at least one day off for every seven day period.2  
 
Check the time cards and scheduling to see if the workers get any days off according to those 
documents. 
  
Ask the workers when they last had a day off and how often they get a day off. 
 
7.3 Overtime. 
All overtime must be on a voluntary basis but exceptions can be made if there is a need for 
overtime in order to meet non-predictable short-term business demands. However, the 
overtime must not exceed 12 hours a week nor be requested on a regular basis.2 Homework is 
also considered as an overtime activity and the same rules for hours of work and payment 
must be applied.  
 
Check the time cards and the scheduling to see how many hours of overtime the workers 
seems to have.  
 
Ask the workers if it is common to work overtime or get homework. Is it voluntary? How many 
hours? 
 
7.4 Breaks. 
The employees must have appropriate time for breaks, at least one break per shift must be 30 
minutes or more so the workers will have time to eat.2 

 
Check the scheduling to see if there are any planned breaks.  
 
Ask the workers if they have daily breaks. 
 
7.5 Annual leave. 
The employees must have time off from their jobs according to applicable legislation, local 
traditions and standards.  
 
Check documentation over annual leaves. 
 
Ask the workers if they have annual leaves. 

                                                 
5 According to SA8000 and the Swedish Work Environment Authority.  



7.6 Sick leave. 
The employees must be able to stay home if they are sick without risking their jobs. 
 
Check documentation over sick leaves.  
 
Ask the workers if they are allowed to stay at home if they are sick. 



8 Compensation 
 
8.1 Minimum wages. 
The employer must ensure that wages paid for regular working time meets at least the legal 
minimum wage. It should cover the basic needs and also provide some discretionary income. 
If there are a piece-rate system the payment per piece must be at a reasonable level so the 
employees get a wage that meets the legal minimum wage without needing to work overtime. 
 
Check the payment records to see how much the workers get paid for regular hours. 
 
Ask the workers how much they get paid. If there are a piece-rate system ask how long it takes 
to make one piece and compare that with the payment per piece. Is it possible to get a 
reasonable wage within regular hours? 
 
8.2 Overtime payment.  
All overtime must be paid in accordance to national law and at a premium rate. At a premium 
rate means that the overtime must pay more per hour than the regular working hours.  
 
Check the payment records and compare it to the schedule and time cards.  
 
Ask the workers if they get extra compensation for overtime. 
 
8.3 Regular payments. 
The payments must take place on a regular basis.  
 
If there are any payment records you can check them out to see how often the workers get 
paid. 
 
Ask the workers how often they get paid. 
 
8.4 Wage slip. 
The employer must provide the employees with detailed and clearly wage slips so they are 
able to make sure whether they get the wages they have been worthy of or not. It is the 
employer’s responsibility to ensure that each and every one of the employees understands the 
wage slips.  
 
Ask the workers if they get wage slips and make sure that they understand them and how the 
wage is calculated. You can also ask if they use to check if the actual payment agrees to what 
the wage slips says.   
 
8.5 Deduction on salary. 
The employer must not make deduction on salaries, neither for disciplinary purposes nor 
when the employee are about to terminate its employment. Though, deductions can occur like 
for transportation, meal, childcare etc. 
 
Check the payment records and wage slips for any deductions and look at the reason for why 
they are done. 
 
Ask the workers if the company do deductions on the salaries for some reason.  



9 Management  
 
9.1 Code of conduct. 
The company must be aware of Scania’s code of conduct. They must have their own social 
requirements which their employees must be aware of and understand. These requirements 
must be updated to the latest global standards. 
 
Check for a documented social requirements. 
 
Ask the workers if they are aware of the company’s human rights policy and if they 
understand its content. 
 
9.2 Communication of social requirements. 
The company must communicate their social requirements to their suppliers and contractors 
and it must be written in the contracts that the suppliers accept and commit to these 
requirements.  
 
Check supplier contracts and see if any social requirements are written in there. 
 
9.3 Identification of risks and opportunities.  
The company must identify risks and opportunities for improvement of human rights, through 
for example audits.  
 
Check the documentations from audits done by the company themselves. Have they identified 
any improvement opportunity?  
 
9.4 Contracts of employment. 
Every worker must have signed a contract of employment where the employment terms are 
clearly in written. The employee must be aware of their terms about things such as working 
hours, time of employment and time to notice.  Both the employer and the employee must 
have copies of the contract and the employer should also have a register over their employees 
where their dates of births among others should be documented.  
 
Check the contracts that the employer should have documented and see if the terms are in 
writing and understandable.  
 
Ask the workers if they have a copy of their contract of employment and if they understand 
their employment terms.  
 
9.5 Consideration of the employees’ opinions. 
The company must take the workers opinions in consideration, and have a system to process 
them.  
 
Ask the management if they discuss the workers complaints and other opinions, and if they try 
to do something about them. 
 
Ask the workers if they feel that the management take their opinions in consideration and if 
they can give an example of when a workers opinion have led to an improvement at there 
workplace.    



9.6 Corruption 
The supplier must not take or give bribes of any kind nor make use of extortions. In some 
countries it is common to bribe the authorities to get an inspection or something similar 
quicker, have that in consideration when you ask a supplier to get some kind of certificate 
from the government. Sometimes it is better to give them extra time to get inspections or 
similar things done. 
 
9.7 False documents 
The supplier must not keep any kind of false documents to hide the truth of, for example, their 
employees’ birthdates, accident rates or payment terms.  
 



Bilaga 2: The Tool 
 
   Red Yellow  Green     
   Poor  Inadequate  Good 
1 Child Labour        

•Working children are •No working children.  •No working children. 
detected. are detected.  are detected. 
  •No action plan to help   •An action plan to help 
  working children if  working children if 

1.1 Working children  

  detected.  detected. 
•A big part of the •Only a small part of   •No hazardous work 
workers are young and the workers are young  •No night shifts. 
perform work that break and perform work that  •The work do not 
against the demands in break against the  interrupt schoolwork. 
the green column. It demands in the green  •Working day no  
would be complicated  column. Only an easy  longer than 8 h. 
to make a schedule  change of the   •School + work no  
that lives up to the scheduling is   longer than 10 h. 
demands. necessary to fix the  •Twelve hours between 

1.2 
Working 
conditions for 
young workers 

  demands.  shifts. 
2 Forced Labour      

•There are workers that    •No workers are tied to 
are tied to their work-    their workplaces in any 
places in some way     way. 
and/or there are     •No unfairly written 
unfairly written loans or    loans or credit  
credit schemes and/or    schemes. 
the company do     •The company do not 
support/engage in    support/engage in 

2.1 
Employees 
perform work 
voluntary 

trafficking.    trafficking. 
•The workers living in •The workers living in  •The workers living in  
dormitories are not dormitories are allowed  dormitories are allowed 
allowed to come and to come and go as   to come and go as 
go as they please  they please from the  they please from the 
from the factory  factory premises.  factory premises. 
premises. •The workers are being  •The workers are not 

2.2 
Employees can 
leave the factory 
premises 

  monitored.  being monitored. 
•The workers are    •The workers are not 
forced to pay deposits    forced to pay deposits 
and/or lodge personal    or lodge personal 

2.3 
Pay deposit or 
lodge personal 
belongings 

belongings.    belongings. 
•The workers are not  •The workers are free   •The workers are free 
free to leave their to leave their  to leave their  
employments. employments.  employments. 
  •Deductions on or  •No consequences, 
  withholds of the   like deductions on or 
  salaries are made but  withholds of the  
  are clearly written in   salaries. 

2.4 
Freedom to 
leave the 
employment 

  the contracts.    



3 Health & Safety      
•No health and safety •There are health and  •Health and safety 
instructions or the safety instructions but  instructions clearly and 
workers do not not clearly and visibly  visibly posted. 
understand and know posted and/or   •Every dangerous 
about them. dangerous machines/   machine/situation have 
  situations do not have  warning signs. 
  warning signs.  •The workers under-  
  •The workers under-  stand and know about 
  stand and know about  the health and safety 
  the health and safety  instructions and follow 
  instructions and follow  them. 

3.1 
Health and 
safety 
instructions 

  them.    
•Major reconstructions •Minor and easy   •The building are safe. 
and/or reparations   reparations and/or      
needs to be done to  better order are     
make the building safe. necessary to make the    

3.2 Safe building 

  building safe.    
•The safety switches •The safety switches  •The safety switches 
are not in easy reach are in easy reach.  are in easy reach. 
and/or the start   •Start buttons are  •Start buttons are 
buttons are not protected from   protected from  
protected from  unintentionally starts.  unintentionally starts. 
unintentionally starts  •The machines are not  •The machines are 
and/or the machines  regularly maintained  regularly maintained. 
are partly broken.  and/or risky areas are   •Risky areas are  
  not protected and   protected and marked. 
  marked.  •The operator have 

3.3 Safe machines 

     a good view. 
•Personal protection  •Personal protection  •Personal protection 
are not used or the are provided and used.  are provided and used. 
personal protection are •The areas where   •The areas where  
not suitable for its personal protection are  personal protection are 
purpose.  to be used are not  to be used are clearly 

3.4 Personal 
protection  

  clearly marked.  marked. 
•A major part of the  •A minor part of the  •The working postures  
working postures are  working postures are  are ergonomically  
not ergonomically not ergonomically  satisfying. 3.5 Ergonomics 

satisfying. satisfying.    
•Lack of first aid •There are first aid  •There are properly 
equipment. equipment but they are  equipped first aid  
  not properly refilled    boxes in every place 
  and/or not placed    necessary. 
  appropriate.  •There are eye- and 
     emergency showers in 

3.6 First Aid 
equipment  

     all places necessary. 
•No trained workers •There are workers   •There are workers  
in first aid. trained in first aid in  trained in first aid in 
  every shift.  every shift. 
  •Not all the workers   •All the workers know 
  know which are trained  which are trained in 

3.7 Trained workers 
in First Aid 

  in first aid.  first aid.  
 



•There are no •There are   •There are  
documentations over documentations over   documentations over  
accidents and injuries. accidents and injuries.  accidents and injuries. 
  •The documentations   •The documentations 
  do not contain an   do contain an action  

3.8 
Documentations 
of accidents and 
injuries 

  action plan.  plan. 
•The company do not    •The company assist 
assist the workers     the workers getting 3.9 Medical care 
getting medical care.    medical care. 
•There are no    •There are  
documentation over 
the    documentation over 

the 3.10 Documentation 
of illness rate 

illness rate.    illness rate. 
•Lack of fire prevention •Necessary amount of  •Necessary amount of 
and/or fire equipment. emergency exits.  emergency exits. 
  •Functional fire  •Functional fire 
  extinguishers but not  extinguishers clearly 
  clearly marked and/or  marked and not 
  blocked and/or there  blocked. 
  are an evacuation plan  •There are an  
  but it is not well known  evacuation plan that is 
  among all the workers.  well known among the 
  •A functional fire alarm.  workers. 
  •No fire drills.  •A functional fire alarm.
     •A fire drill at least  

3.11 Fire prevention 

     once a year. 
•No trained workers •In every shift there are  •In every shift there are
in fire fighting and trained workers in fire  trained workers in fire 
evacuation. fighting and evacuation  fighting and evacuation
  •Not all the workers   •All the workers have 
  have knowledge about  knowledge about basic

3.12 
Trained workers 
in fire fighting 
and evacuation 

  basic safety issues.  safety issues. 
•Lack in the  •Not all containers are  •All containers are  
procedures around the properly labelled.  properly labelled. 
chemicals. •There are clear   •There are clear  
  directions on how to   directions on how to  
  handle the chemicals.  handle the chemicals. 
  •There are suitable  •There are suitable 
  containers.  containers. 
  •The concerned   •The concerned  
  workers have the right  workers have the right 
  competence and  competence and 
  training and are   training and are  
  working according to  working according to 

3.13 Chemicals 

  this.  this. 

•No traffic rules. •There are known 
traffic  •There are known 

traffic 
  rules.  rules. 
  •It is not clearly  •It is clearly marked 
  marked where   where pedestrians are 
  pedestrians are   suppose to walk. 

3.14 Traffic rules 

  suppose to walk.    
 



•The work places are    •The work places are  3.15 Clean work 
place untidy and not clean.     tidy and clean. 

•No access to potable    •Access to potable 3.16 Drinking water 
water.    water.  
•No access to a dining •Access to a dining   •Access to a clean 
area. area.  dining area. 
  •Not a reasonable   •Reasonable amount of 

3.17 Dining area 

  amount of seats.  seats. 
•Bad access to toilets •Toilets in bad   •Access to clean  
and/or no opportunity  condition.  toilets. 
to wash hands. •Reasonable amounts   •Reasonable amounts  
  of toilets.  of toilets. 
  •Opportunity to wash  •Opportunity to wash 

3.18 Toilets 

  hands.  hands. 
•No access to dressing •Access to dressing   •Access to dressing 
rooms. rooms.  rooms. 
  •Not separate areas for  •Separate areas for 

3.19 Dressing room 

  women and men.  women and men. 
•No ventilation system •Ventilation system in  •Ventilation system in 
in working condition   working condition but  working condition and 
and/or inadequate  not turned on.  turned on. 
lightings and/or  •Adequate lightings.  •Adequate lightings. 
unpleasant  •Pleasant temperature.  •Pleasant temperature. 

3.20 Indoor climate 

temperature.      
•Dormitories are not  •Dormitories are safe  •Dormitories are clean 
safe and/or do not   with all the basic needs  and safe with all the 
have all the basic  but are unclean.  basic needs. 

3.21 Dormitories 

needs.      
4 Freedom of Association      

•The workers are not     •The workers are free 
free to form and join a    to form and join a  4.1 Free to join and 

form a union 
union.    union. 
•The workers do not    •The workers choose 
choose their     their representative. 
representative and/or     •The representative  
the representative gets    does not get any extra  

4.2 
Workers choice 
of a 
representative 

extra advantage.    advantages. 
•The company do not    •The company ensure 
ensure the protection of    the protection of the 
the representative.    representative. 4.3 Protection of the 

representative   
       
•The workers do not •The workers have the  •The workers have the 
have the right to  right to bargain   right to bargain  
bargain collectively  collectively without any  collectively without any 
and/or get   consequences.  consequences. 
consequences when •The workers are not  •The workers are  
doing so. informed about their  informed about their 

4.4 
The right to 
bargain 
collectively 

  rights to bargain.  rights to bargain. 
•The workers are not     •The workers are able 
able to complain    to complain 4.5 Grievance 

system  
anonymously.     anonymously. 



5 Discrimination      
•The company do    •The company do not  
engage in some kind of    engage in any kind of 5.1 

All workers must 
be treated 
equally  discrimination.    discrimination. 

•The company do    •The company do not  
interfere with their    interfere with their  
workers beliefs or    workers beliefs or 

5.2 
The right to 
observe beliefs 
and practices 

practices.    practices. 
•The female workers     •The female workers 
are subjected to    are not subjected to 
pregnancy or virginity    pregnancy or virginity  
tests and/or get fired     tests. 
for being pregnant.    •Female workers do  
     not get fired for being 

5.3 Pregnancy and 
virginity tests  

     pregnant. 
6 Disciplinary Practices      

•The company do     •The company do not 
subject their workers to    subject their workers 
and/or do not protect    to any abuse. 
them from abuse.    •The company protect 
     their workers from  

6.1 
Protection from 
abusive 
behaviour  

     abuse.  
•Sensitive matters are    •Sensitive matters are 
not always discussed    always discussed in 
in private.    private. 

6.2 

Personal matters 
between 
employer and 
employees        

7 Hours of Work      
•Regular working hours    •Regular working hours 
exceed 48 h a week.    do not exceed 48 h a 7.1 Regular working 

hours  
     week. 
•The workers do not     •The workers have at 
have one day off every    least one day off every 7.2 Days free from 

work 
seven day period.    seven day period. 
•Overtime is not •All overtime are   •All overtime are 
voluntary and/or it does voluntary, including  voluntary, including 
often exceed 12 h a  homework.  homework. 
week and/or is    •Overtime does some-  •Overtime does not  
requested on a regular times exceed 12 h   exceed 12 h a week. 
basis. a week.  •Overtime is not  
  •Overtime is not  requested on a regular 
  requested on a regular  basis. 

7.3 Overtime 

  basis.    
•The workers do not  •The workers get at  •The workers get at 
get any breaks. least one break per   least one 30 min break 
  shift but it is not   per shift.  
  always as long as     

7.4 Breaks 

  30 min.    
•The workers are not    •The workers are 7.5 Annual leave  granted annual leaves.    granted annual leaves.  
•If the workers stay     •The workers are able 
home when sick they    to stay home if they  7.6 Sick leave 
risk loosing their jobs.    are sick. 



8 Compensation      
•The wages do not    •The wages meet the 
meet the legal     legal minimum wage. 8.1 Minimum wages 
minimum wage.      
•The overtime payment    •The overtime payment 
is not at a premium     is at a premium rate. 8.2 Overtime 

payment 
rate.      
•The payments do not    •The payments take  
take place on a regular    place on a regular  8.3 Regular 

payments 
basis.    basis. 
•The workers do not  •The workers get wage  •The workers get wage 
get any wage slips.  slips.  slips. 
  •The workers do not  •The workers  
  understand the wage  understand the wage 

8.4 Wage slip 

  slips.  slips. 
•Deductions on     •No deductions on  8.5 Deduction on 

salary salaries are made.    salaries are made. 
9 Management      

•The company do not •The company are not  •The company are  
have their own social aware of Scania's   aware of Scania's  
requirements or the Code of Conduct   Code of Conduct. 
workers do not know and/or the company's  •The company have  
about the company's  social requirements are  their own social 
social requirements. not updated to the  requirements updated 
  latest global standard.  to the latest global 
  •The workers know   standards. 
  about the company's  •The workers know 
  social requirements.  about the company's 

9.1 Code of Conduct 

     social requirements. 
•The company do not •The company do  •The company do 
communicate their communicate their  communicate their 
social requirements to social requirements to  social requirements to 
their suppliers.  their suppliers.  their suppliers. 
  •The contracts do not  •The contracts do 
  contain an item dealing  contain an item dealing 

9.2 
Communication 
of social 
requirements  

  with this.  with this. 
•No identification of    •Identification of risks 
risks and opportunities     and opportunities are  9.3 

Identification of 
risks and 
opportunities  are made.    made. 

•Contracts are not  •Contracts are signed  •Contracts are signed 
signed with all the with every worker.  with every worker. 
workers. •The workers do not   •Both parts have a  
  have a copy and/or   copy. 
  they do not understand   •The workers  

9.4 Contracts of 
employment 

  the terms.  understand the terms. 
•The company do not    •The company take 
take their workers     their workers opinions 
opinions into      into consideration. 

9.5 
Consideration of 
the employees' 
opinions 

consideration.      



•The company do make    •The company do not  
use of extortions and/or    make use of extortions. 
bribes of some kind are    •No bribes of any kind 

9.6 Corruption 

given or taken.    are given or taken. 
•False documents are    •False documents are 
detected.    not detected. 9.7 False 

documents 
       



Bilaga 3: Result 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4: Documentation 
Supplier:                     Date of the audit:  
 
Result: 
  .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21
1                                           
2                           
3                                           
4                            
5                         
6                         
7                             
8                            
9                             
 
Number of red: 
Number of yellow: 
Number of green:  
 
Comments and measures: 
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1.1 
 
1.2 
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2.1 
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2.3 
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3. Health and Safety 
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3.3 
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3.5 
 
3.6 
 
3.7 
 
3.8
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3.10 
 
3.11 
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3.13 
 
3.14 
 
3.15 
 
3.16 
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3.18 
 
3.19 
 
3.20 
 
3.21 
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4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 
 
5. Discrimination 
5.1 
 
5.2 
 
5.3 
 
6. Disciplinary Practices 
6.1 
 
6.2 
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7.1 
 
7.2 
 
7.3 
 
7.4 
 
7.5 
 
7.6 
 
8. Compensation 
8.1 
 
8.2 
 
8.3 
 
8.4 
 
8.5 
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9.4 
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9.6 
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