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Sammanfattning 
 

Titel: Uppförandekoder – innebär kontroller verkligen kontroll? 

Författare: Elise Ojamäe och Linnea Strand 

Handledare: Mikael Ottosson 

Bakgrund: Uppförandekoder har blivit ett välkänt CSR-verktyg i Sverige sen slutet av 

1990-talet, och det vanligaste sättet att säkerställa efterlevnaden är genom kontroller. 

Dock har det visat sig att kontrollerna ofta lyfter fram problem utan att tillhandahålla 

lösningar och att företag tenderar att agera reaktivt, särskilt inköpsavdelningen. Det 

pågår därför en diskussion om huruvida företag istället borde fokusera på 

grundproblemen och gå från krav och kontroller mot fördjupade engagemang, 

incitament och ett socialt ansvarsfullt agerande från inköpsavdelningen.  

Syfte: Detta examensarbetes syfte är att analysera hur de valda fallföretagen arbetar 

med efterlevnaden av uppförandekoder för leverantörer, förklara vilka faktorer som 

direkt och indirekt påverkar efterlevnaden samt sammanställa ett antal riktlinjer för hur 

företag i Sverige kan arbeta med uppförandekoder i framtiden. 

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsansats med utgångspunkt i det realistiska 

perspektivet. Det är en komparativ flerfallsstudie där vi genom semistrukturerade 

intervjuer med fyra fallföretag insamlat empirisk data som vi analyserat och jämfört 

med hjälp av vår teoretiskt framtagna analysmodell. 

Slutsats: Strategin med fokus på långa samarbeten, utbildning och utveckling samt 

incitament som rekommenderas för att få ett lyckat utfall av uppförandekoden återfinns 

i mycket liten skala hos fallföretagen. Företagen använder sig fortfarande främst av krav 

och kontroller, men små tendenser mot den rekommenderade strategin börjar visa sig. 

Nyckelord: uppförandekod, hållbarhet, socialt ansvarstagande, ansvarsfullt inköp 
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Abstract 
 

Title: Code of conducts – does monitoring really mean control?  

Authors: Elise Ojamäe and Linnea Strand 

Supervisor: Mikael Ottosson 

Background: Since the end of the 1990’s, code of conducts has become a well-known 

tool for managing CSR in Swedish companies, and the most common way to ensure 

compliance is through monitoring. Although, studies have shown that monitoring is 

mostly raising the issues without providing any sustainable solutions. Companies tend 

to be reactive, especially the purchasing department. For that reason, there is an ongoing 

discussion suggesting that companies should focus on the root causes instead, leave the 

monitoring behind and use greater commitment, incentives and socially responsible 

actions from the purchasing department.  

Aim: The purpose of this thesis is to analyze how our chosen companies are working 

with the compliance of their code of conduct for suppliers, explain which elements that 

directly and indirectly affect the compliance and compile a guideline for how companies 

in Sweden can work with their code of conducts in the future.  

Methodology: This study has a qualitative research approach and a realistic 

perspective. It is a comparative multiple case study where we through semi-structured 

interviews with four companies have collected empirical data which we analyzed and 

compared using our theoretical analysis model.  

Conclusion: The strategy that focus on durable collaborations, education, training and 

incentives that is recommended in order to achieve a successful outcome of the code of 

conduct is found in a very small scale among the case companies. Companies are still 

mostly using requisites and controls, but there is a small tendency towards the 

recommended strategy.  

Key words: code of conduct, sustainability, social responsibility, sustainable 

purchasing  
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1. Inledning 
Följande kapitel syftar till att introducera läsaren för den problembakgrund som ligger 

bakom denna studie. Vidare presenteras studiens forskningsfrågor och syfte, följt av 

arbetets disposition.  

 

1.1 Problembakgrund 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov. (Brundtlandkommissionen, 1987) 

 

Ovannämnda definition av hållbar utveckling är en av de mest citerade, och fortfarande 

den mest använda. Begreppet hållbar utveckling har enbart funnits sedan 1981 då det 

introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown, men fick 

sin internationella spridning genom just Brundtlandkommissionen. Hållbar utveckling 

omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter, vilket allt fler företag arbetar 

mot (Andrews & Granath, 2012). 

 

Samtidigt som diskussionen om en hållbar utveckling ökat, har även globaliseringen 

accelererat i en rasande fart. Enligt Scherer, Palazzo och Matten (2009) kan 

globaliseringen kortfattat förklaras som intensifieringen av inbördes förhållanden 

mellan avlägsna platser. Accelereringen kan förklaras genom exempelvis reducering av 

handelstullar, liberalisering av marknader, politiska omvälvningar samt teknologiska 

framgångar inom kommunikation, media och transport (Scherer, Palazzo & Matten, 

2009). Den ökade globaliseringen har i sin tur lett till en ökad andel globala inköp (Cho 

& Kang, 2001; Fraering & Prasad, 1999; Varley, 2001). Den främsta anledningen till att 

företag väljer att göra sina inköp globalt istället för lokalt beror på prisnivån (Fang, 

Gunterberg & Larsson, 2010; Handfield m.fl., 2011). Då konkurrensen har ökat måste 

företag försöka köpa produkter till ett så lågt pris som möjligt för att ha möjlighet att 

behålla sin konkurrenskraft (Cho & Kang, 2001).  

 

Men globaliseringen har en baksida. Kostnadsfördelarna från globala inköp har ofta 

uppkommit på bekostnad av arbetsförhållandena och miljön i utvecklingsländer (Boyd 
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m.fl., 2007). Den prispress som företagen sätter på sina leverantörer kan innebära 

arbetsdagar på minst 12 timmar, låga löner och osäkra arbetsmiljöer (Chan & Siu, u.å.). 

Prieto-Carrón m.fl. (2006) hävdar att företagens verksamhet orsakar miljöförstöring, 

korruption och våld i utvecklingsländerna. Corporate Social Responsibility (CSR) är 

företagens svar för att nå en hållbar utveckling och har därför fått en allt viktigare roll 

inom globala inköp och försörjningskedjor. Det är inte längre tillräckligt för företagen 

att köpa billiga produkter och tjänster, utan de måste även ta ansvar för sitt handlande 

(Fang, Gunterberg & Larsson, 2010). 

 

På grund av ovan diskuterade globalisering har inköpsavdelningen fått en betydande roll 

i företags hållbarhetsarbete. Att välja rätt leverantörer, skapa processer för att 

kontrollera dessa och att identifiera arbetsmetoder som tar hänsyn till det sociala 

ansvaret vid upphandling är av stor vikt i hållbarhetsarbetet (Björklund, 2010a). Då 

företag i stor utsträckning hålls ansvariga för att deras produkter är ansvarsfullt 

producerade används ofta uppförandekoder, vilka kan ses som riktlinjer för hur ett 

företag ska bedriva sin verksamhet på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

ansvarsfullt sätt. Företaget som satt dessa koder är då ansvariga för att dessa standarder 

uppfylls av övriga aktörer i försörjningskedjan. Det räcker alltså inte att företaget själv 

är engagerat i CSR-frågor, utan de måste försöka få hela försörjningskedjan att handla 

ansvarsfullt (Pedersen & Andersen, 2006). 

 

I ett försök att förmedla gemensamma riktlinjer för hela försörjningskedjan började 

konceptet uppförandekod debatteras. Diskussionen börjande redan i slutet av 1960-talet 

i samband med att utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investment) blev ett 

viktigt verktyg för de expanderande multinationella företagen (Kline, 2000). Dock 

dröjde det länge innan konceptet blev ett välkänt begrepp. Det var först under 1990-talet 

som multinationella företag började erkänna att de har ett ansvar för de rådande 

arbetsförhållandena i sina leverantörers fabriker belägna i utvecklingsländer. 

Uppförandekoder togs då fram som ett sätt att operationalisera detta ansvar (Egels-

Zandén, 2007). Diskussionen kom till Sverige i mitten av 1990-talet genom bildandet av 

organisationerna Fair Trade Center och Rena Kläder som började kritisera den svenska 

klädindustrins icke-existerande ansvarstagande gällande sina leverantörer. Debatten 

ledde till att främst företag i modebranschen, och successivt även andra branscher, 

började implementera uppförandekoder (Egels-Zandén & Bergström, 2013). 
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1.2 Problemdiskussion 
Dock kan det vara komplicerat att säkerställa att övriga aktörer i försörjningskedjan 

följer de etiska riktlinjer företaget skapat (Pedersen & Andersen, 2006). Författarna 

Bendixen och Abratt (2007) hävdar att det mest effektiva sättet är genom införandet av 

uppförandekoder. Författarna Egels-Zanden (2007) och Lund-Thomsen (2008) 

ifrågasätter dock denna åsikt, då den faktiska effekten av en uppförandekod är svår att 

mäta och enligt deras studier inte alls så effektiv ur leverantörens perspektiv. Lund-

Thomsen (2008) hävdar till och med att risken är stor att en uppförandekod kan göra 

mer skada än nytta. Han får medhåll av Montero (2006) som frågar sig ”Is doing the 

right thing wrong?”, efter att den amerikanska sportjätten Nike avslutat ett samarbete 

med en pakistansk leverantör på grund av risken för barnarbete och andra kränkningar 

av arbetsvillkor. Exempelvis kan förbjudandet av barnarbete, som är vanligt 

förekommande i uppförandekoder, leda till än värre situationer för dessa barn, varför det 

som verkar rätt att göra kan få motsatt effekt. Att barnen slutar arbeta i en fabrik leder 

inte automatiskt till att de börjar gå i skolan utan de kan istället tvingas tigga eller 

prostituera sig för att hjälpa till att försörja sin familj. Andra oavsiktliga konsekvenser 

som koden kan leda till är när den hamnar i konflikt med de förutsättningar som råder i 

landet, till exempel max antal arbetstimmar i veckan och hur många arbetstimmar den 

anställde behöver jobba för att kunna försörja sin familj (Lund-Thomsen, 2008). 

Västerländska antaganden kan därför inte bara appliceras på utvecklingsländer utan att 

ta hänsyn till kulturella skillnader (Pierik & Houwerzijl, 2006).  

 

Enligt Erwin (2011) har införandet av en uppförandekod en positiv effekt inom 

företaget, men att få en leverantör att följa det köpande företagets uppförandekod sker 

sällan utan problem (Egels-Zandén, 2007). Då individen agerar i sitt eget intresse måste 

företaget hitta incitament som motiverar leverantören att agera enligt det köpande 

företagets vilja (Pedersen & Andersen, 2006). Förutom att motivera leverantörerna 

krävs någon slags uppföljning, då belöningar och bestraffningar i vissa fall snarare 

motiverar leverantörer att ljuga om efterlevnaden än att faktiskt efterleva koden (Egels-

Zandén, 2007). En stor orsak till bristande motivation är de höga initiala kostnader som 

ofta krävs för implementeringen av de förändringar koden kräver, vilka leverantören 

oftast får finansiera själv, i kombination med att de fördelar som koden medför fördelas 

ojämnt mellan företag och leverantör (Pedersen & Andersen, 2006). Ett annat 
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återkommande problem för företag som handlar med utvecklingsländer är de 

motstridigheter som kan uppkomma mellan företagets kod och landets lagar (Lund-

Thomsen, 2008). Vissa länder kämpar med att få företag att följa de lagar som existerar, 

och då en uppförandekod ofta kräver mer än lagen kan det vara svårt att motivera 

efterlevnaden av koden. Jämfört med de dåliga arbetsförhållanden som existerar i 

många utvecklingsländer blir koden en slags utopi, och kan uppfattas som ett 

ouppnåeligt ideal (Egels-Zandén, 2007).  

 
Flera forskare (Barrientos & Smith, 2007; Boyd m.fl., 2007) hävdar dock att det stora 

problemet med uppförandekoder härstammar från företagens inköpsmetoder. Det 

existerar en konflikt mellan inköparens ekonomiska intresse, som lågt pris samt krav på 

kvalitet och snabba leveranstider, och de krav som ställs i en uppförandekod, vilken kan 

leda till högre priser och längre leveranstid, varför efterlevnad av uppförandekoden inte 

alltid prioriteras (Boyd m.fl., 2007; Egels-Zandén, 2007; Jiang, 2009). Leverantörerna 

får inkonsekventa budskap – de ska sänka sina priser samtidigt som de ska investera i 

miljövänlig teknik (Borglund m.fl., 2012). Inköpsmetoder kan därför ses som 

akilleshälen i arbetet med uppförandekoder (Barrientos & Smith, 2007). 

 
Majoriteten av tidigare nämnd forskning kring uppförandekoder är negativt inställda till 

effektiviteten av uppförandekoder och företagens arbete med uppförandekoder har 

tidigare främst fokuserat på att kontrollera att leverantörerna följer uppförandekoden 

(Sisco & Wong, 2008). Revisionerna har då snarare tenderat att lyfta fram problemen 

utan att tillhandahålla lösningar (Wong, 2007), varför flera författare (Boyd m.fl., 2007; 

Locke & Romis, 2007; Wong, 2007) är skeptiska till krav och kontroll, och förespråkar 

istället att fokus läggs på grundorsakerna snarare än symptomen. För att säkerställa 

efterlevnaden av uppförandekoder måste företagen därför tänka om kring sitt 

tillvägagångssätt (Wong, 2007), och en strategi som förespråkas allt oftare kallas på 

branschspråk beyond monitoring (Borglund m.fl., 2012). Strategin innefattar 

förfaranden som inte enbart fokuserar på krav och kontroll, vilka kan vara fördjupade 

engagemang i leverantörsrelationen, incitament och förändringar i inköparens beteende 

(Borglund m.fl., 2012). Inköpsfunktionen är den funktion som har störst möjlighet att 

använda sig av dessa strategier för att påverka leverantörens efterlevnad, då de förflyttar 

företagets hållbarhetsstandarder till leverantören, och därmed spelar en viktig roll i 

skapandet av ett hållbarhetstänk genom hela kedjan (Björklund, 2010b). Då det är 
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inköparna som har närmast kontakt med leverantören har de möjligheten att inleda ett 

djupare samarbete med dem, vilket är ett sätt som förespråkas av både Frenkel och Scott 

(2002) och Egels-Zanden (2007) för att minska problemen och öka efterlevnaden. 

Genom ett samarbete kan leverantören få en djupare förståelse för varför koden 

införlivats och hur de kan arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin starka 

leverantörsstatus. Ett samarbete kräver inledningsvis mer resurser från båda parter, men 

kan leda till lägre uppföljningskostnader då inte lika många kodrelaterade problem 

uppkommer (Frenkel & Scott, 2002).   

 

Trots att strategin beyond monitoring förespråkas flitigt av tidigare nämnda författare 

agerar majoriteten av företag i Sverige först när media funnit avvikelser i 

leverantörsledet och jobbar snarare med att släcka bränder istället för att arbeta proaktivt 

(Farrahi & Sharma, 2015). Sisco och Wong (2008) hävdar att företag som fortsätter att 

vara reaktiva och enbart använda CSR som ett skydd mot negativ publicitet går miste 

om en investering i välfungerande värdekedjor. Av denna anledning har vi valt att 

studera hur fyra företag i Sverige arbetar med efterlevnaden av sina uppförandekoder 

för leverantörer. Konsumentföretagen Löfbergsgruppen och Martin & Servera AB 

kommer att jämföras med de två industriföretagen Scania och GE Power då alla fyra 

företag har implementerat en uppförandekod för leverantörer och är internationellt 

verksamma. Enligt Svensk handel arbetar 82% av handelsföretagen aktivt med 

hållbarhetsfrågor och andelen konsumenter som intresserar sig för ansvarsfullt 

företagande ökar stadigt (Blom, Arnberg & Gustafsson, 2014). I princip alla svenska 

industriföretag med global verksamhet har en uppförandekod, som dock ofta är vaga i 

sin formulering och svagt förankrade i företaget (Wingborg, 2007). Konsumentföretag 

och industriföretag är olika hårt granskade och har annorlunda kundkrav, varför en 

komparation sinsemellan är av intresse. Tidigare forskning har fokuserat på 

uppförandekoder hos konsumentföretag inom till exempel skoindustrin, 

leksaksindustrin och textilindustrin medan industribranschen är relativt outforskad 

(Chan & Siu, 2007; Egels-Zandén, 2007; Egels-Zandén & Bergström, 2013; Frenkel & 

Scott, 2002).  

 

Utifrån problemdiskussionen ovan syftar denna studie till att undersöka hur dessa fyra 

företag arbetar med efterlevnaden av uppförandekoder hos sina leverantörer. Tidigare 

forskning inom leverantörsrelationer (Gorton, m.fl., 2015; Handfield & Bechtel, 2002; 
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Ploetner & Ehret, 2006), och ansvarsfulla inköp (Björklund, 2010a; Green, Morton & 

New, 1996; Preuss, 2001) kopplade till uppförandekoder kan sammanfattas i begreppet 

beyond monitoring, vilket verkar vara vägen att gå för att nå mer positiva effekter av 

uppförandekoder. Hur det ser ut i praktiken är dock outforskat. Vi vill därför undersöka 

om våra fallföretag använder sig av denna typ av strategi eller om det fortfarande är 

krav och kontroll som dominerar.  

 

Vår problemdiskussion mynnar ut i följande syfte: 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att analysera hur de valda fallföretagen arbetar med 

efterlevnaden av uppförandekoder för leverantörer, förklara vilka faktorer som direkt 

och indirekt påverkar efterlevnaden samt sammanställa riktlinjer för hur svenska företag 

kan arbeta med uppförandekoder i framtiden. Utifrån vårt syfte har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

• Vilka framgångsfaktorer och problem kan identifieras hos fallföretagen? 

• Vilka faktorer har störst betydelse för efterlevnaden av uppförandekoder hos 

fallföretagens leverantörer? 

• Hur skiljer sig arbetet med uppförandekoder mellan konsument- och 

industriföretag?  
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1.4 Disposition 
-

 
Figur 1: Studiens disposition (egen illustration).  

Inledning

• I det inledande kapitlet introduceras läsaren för den problembakgrund 
som ligger bakom studien. Vi presenterar studiens forskningsfrågor och 
syfte. 

Bakgrund

• I bakgrundskapitlet presenteras de fyra fallföretagen Löfbergs, Martin & 
Servera, Scania och GE Power samt de tre tredjepartsorganisationerna 
Goodpoint, Sedex och Union to Union. Vidare sammanställs en 
sammanfattning av fallföretagens uppförandekoder.

Metod

• I metodkapitlet förklarar vi valet av en kvalitativ undersökningsstrategi  
med en abduktiv ansats och en flerfallsstudie som undersökningsmetod. 
Vi beskriver hur vi valt att samla in och analysera data. Även etiska 
aspekter och källkritik presenteras. 

Teori

• I teorikapitlet förklaras konceptet uppförandekod och de faktorer som 
direkt och indirekt påverkar uppförandekodens efterlevnad. Kapitlet 
avslutas med en analysmodell. 

Analys

• I analyskapitlet analyserar och jämför vi de fyra fallföretagen utifrån vår 
analysmodell för att hitta likheter och olikheter i deras arbete med 
efterlevnaden av uppförandekoder. Fallföretagens svar jämförs även med 
tredjepartsorganisationernas åsikter.

Slutsats

• I slutsatsen redogörs de erfarenheter och slutsatser som kommit fram i 
rapporten. Vi ämnar svara på vår frågeställning och diskuterar ett antal 
steg som svenska företag kan ta för att öka efterlevnaden av 
uppförandekoder hos sina leverantörer. Slutligen föreslår vi ämnen för 
framtida forskning.  
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2. Empirisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras de fyra fallföretag och tre tredjepartsorganisationer vi 

intervjuat. Vidare sammanställs hur fallföretagens uppförandekoder är utformade.  

 

2.1 Löfbergs 

Respondent Befattning Datum 

Eva Eriksson Hållbarhetsdirektör 2016-03-04 

 

Löfbergsgruppen, hädanefter kallat Löfbergs, är ett av de största familjeägda 

kafferosterierna i Norden och startade år 1906 i Karlstad av Anders, John och Josef 

Löfberg (Löfbergs, u.å.). Gruppen består av varumärkena Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, 

Melna, Crema, Percol, Green Cup och Kobbs. Löfbergs omsätter cirka 1500 miljoner 

kronor och har 300 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Lettland och Storbritannien 

(AB Anders Löfbergs, u.å.a). Löfbergs säljer te under märket Kobbs, men störst fokus 

har alltid legat på kaffe av god kvalitet. Idag är de en av världens största importörer av 

ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe (Löfbergs, u.å.).  

 

2.1.1 Hållbarhetsarbete 

Vi har varit drivande från början i Sverige med ekologiskt kaffe sen 1996 

och vi var först ut av de stora kafferosterierna i Sverige med Fairtrade år 

2000. Men det tar lite tid (Eriksson). 

 

Enligt Eriksson har hållbarhetstänket och ansvarstagandet funnits med i Löfbergs 

organisationskultur från början när företaget bildades år 1906. Ansvaret sträcker sig från 

böna till kopp vilket inkluderar kaffebönderna, medarbetarna, kunderna, 

konsumenterna, medborgarna, samarbetspartners och ägarna (AB Anders Löfberg, 

u.å.b). Bra arbetsförhållanden för kaffeodlarna och att odla kaffe utan att skada miljön 

är bland de viktigaste hållbarhetsfrågorna i företaget. Löfbergs skapade sin första 

uppförandekod i slutet av 90-talet och Eriksson var den som skapade det första utkastet. 

Koden togs fram till deras leverantörer och anledningen bakom uppförandet förklarar 

Eriksson var att ”det kändes viktigt att åtminstone kunna förmedla vad vi [Löfbergs] 

förväntade oss av dem”. Sedan 2001 har Löfbergs startat över 20 projekt tillsammans 
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med andra privatägda kaffeföretag i Europa för att stödja småodlare för hållbar 

kaffeodling i världen, genom International Coffee Partners och Coffee & Climate (AB 

Anders Löfberg, u.å.b). Löfbergs jobbar med flera hållbarhetsmärkningar som 

Fairtrade1, Rainforest Alliance2, UTZ Certified3 och Ekologiskt4. Idag har hela deras 

sortiment någon av dessa märkningar och målet är att till år 2020 ha 100 procent 

certifierat innehåll i alla förpackningar5  (Eriksson). 

 

2.2 Martin & Servera 

Respondent Befattning Datum 

AnnaLena Norrman Hållbarhets- och 

kvalitetsdirektör 

2016-04-04 

 

Martin & Servera bildades 2012 genom en fusion av de två företagen Martin Olsson och 

Servera R&S och är idag Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Deras 

affärsidé innebär att tillhandahålla varor, tjänster och kunskap till den professionella 

måltidsbranschen, vilket både förenklar kundens vardag och förbättrar dess affär 

(Martin & Servera, 2015b). Bolaget har cirka 2700 anställda, och omsätter årligen cirka 

12 700 miljoner kronor (allabolag.se, u.å.c). Martin & Servera är ett svenskt familjeägt 

företag som Axel Johnson AB och familjen Oldmark äger gemensamt. I Martin & 

Servera ingår Martin & Servera restaurangdistribution samt dotterbolagen 

Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans kött, Martin Olsson Cashar, Galatea 

Spirits och Martin & Servera Solutions (Martin & Servera, 2015b).  

 

2.2.1 Hållbarhetsarbete  

Hållbarhetsarbetet är väldigt komplext, och man måste förstå att det tar 

lång tid att bygga upp det. Det går hela tiden att bli bättre (Norrman). 

 

                                                
1 Fairtrade jobbar med att ge kaffeodlare bättre livsvillkor genom att garantera ett pris som både täcker 
kostnaderna för odlingen och ger pengar över (WWF, u.å.). 
2 Rainforest Alliance arbetar för att skydda människor, lokala ekosystem och biologisk mångfald (WWF, 
u.å.). 
3 Utz Certified garanterar att kaffet är producerat på ett miljömässigt ansvarsfull sätt under rimliga 
förhållanden (WWF, u.å.). 
4 Ekologiskt kaffe innebär att kaffet odlas helt utan bekämpningsmedel, och kan t.ex. ha märkningen 
KRAV (WWF, u.å.). 
5 Vissa märkningar, t.ex. Rainforest Alliance, kräver inte att kaffepaketet ska innehålla 100 % certifierade 
bönor (WWF, u.å.). 
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Hållbarhetsfrågorna har funnits med i liten omfattning sedan år 1994 när Servera 

bildades, i form av ett ekologiskt sortiment. Norrman berättar att företaget några år 

senare fick väldigt mycket frågor från sina offentliga kunder gällande miljö varför 

företaget år 1999 blev miljöcertifierade enligt ISO 14001. År 2008 skapades den första 

uppförandekoden efter att en omvärldsspaning gjorts och företaget insett att intresset 

angående hållbarhetsaspekter ökat hos kundmassan. Idag har Martin & Servera ett brett 

hållbarhetsarbete som baseras på fem ledstjärnor: hållbart erbjudande, resurseffektiv 

verksamhet, hållbar produktion, god arbetsgivare och kvalitet & matsäkerhet (Martin & 

Servera, 2015b). 

 

2.3 Scania 

Respondent Befattning Datum 

Erik Nellström CSR/Sustainability business 

developer 

2016-04-14 

 

Scania har funnits sedan 1891, då järnvägsvagnar började tillverkas i Södertälje (Scania, 

2015b) och är idag en ledande producent av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer. Scania erbjuder även ett stort utbud av tjänster samt finansiering. 

Företaget har drygt 44 000 anställda globalt, och är verksamt i cirka 100 länder runt om 

i världen (Scania, 2015c). De har en omsättning på cirka 97 300 miljoner kronor 

(allabolag.se, u.å.d). Scanias produktion sker främst i Europa och Latinamerika, men 

sedan nyligen har de även en fabrik i Indien (Nellström). Sedan 2008 ägs företaget av en 

av världens största fordonskoncerner, tyska Volkswagen Group (Scania, 2015b).   

 

2.3.1 Hållbarhetsarbete 

Hållbarhet för oss handlar om att skapa värde för våra kunder, våra 

anställda och samhället, och det har vi gjort under väldigt, väldigt många 

år (Nellström). 

 

Hållbarhet ur Scanias perspektiv innebär att försöka ha en hållbar affärsmodell genom 

att leverera bäst totalekonomi för kundens affär, vilket kan innebära en dyrare produkt 

men också högre kvalitet (Nellström). Deras strategiska riktning är att vara den ledande 

leverantören av hållbara transportlösningar, vilket innebär att det hållbara tankesättet 



12 
 

ska vara helt integrerat i företaget (Scania, u.å.). Gällande hållbarhet kopplat till 

leverantörskedjan har tankesättet funnits länge inom inköp men arbetssättet har inte 

varit särskilt strukturerat. På grund av detta påbörjades ett arbete 2012 med att 

strukturera upp dessa frågor, vilket ledde till skapandet av företagets uppförandekod för 

leverantörer som släpptes 2014. Den främsta anledningen till att företaget skapade 

uppförandekoden var för att tydliggöra sina krav för leverantören genom att ha en 

samlad kravställning (Nellström). 

 

Enligt Nellström fokuserar inte Scania på en specifik hållbarhetsfråga, utan de arbetar 

väldigt regionsspecifikt och i viss mån också sektor- och industrispecifikt. De använder 

sig av en riskmodell där de kan studera riskdata inom alla olika aspekter av hållbarhet, 

och på så sätt kan de se vilken riskprofil ett specifikt land har. Exempelvis är det 

extremt stor risk för barnarbete i Bangladesh och Indien, vilket påverkar hur Scania rent 

organisatoriskt arbetar i det landet.  

 

2.4 GE Power 

Respondent Befattning Datum 

Oriana Svensson Procurement and sourcing 

manager 

2016-04-25 

 

År 1999 slogs svenska turbintillverkande företaget ABB Stal och franska företaget 

Alstom ihop. Året efter köpte Alstom ut ABB Stal och blev Alstom Power. Det 

amerikanska företaget General Electric (GE) köpte upp Alstom Power år 2015 och deras 

verksamhet inom kraftgenerering i Sverige kallas nu GE Power Sweden AB, hädanefter 

referat till som GE Power. GE Power arbetar med att leverera lösningar för att få 

tillgång till energi och vatten. Cirka 75 procent av den el som produceras i Sverige 

kommer från anläggningar där GE Power levererat huvudkomponenterna. GE Power 

har cirka 540 anställda och omsättningen låg år 2014 på cirka 1 600 miljoner kronor 

(allabolag.se, u.å.b). Hela GE-koncernen består av cirka 305 000 anställda (GE, u.å.b). 

 

2.4.1 Hållbarhetsarbete 

Uppförandekoder och alla slags hållbarhetsfrågor är något som vi försökt 

ligga i framkant med och vara tidiga med att införa (Svensson).  
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GE Power är ISO 14000-certifierade vilket innebär att företaget tar ansvar för de 

effekter deras verksamhet kan ha på miljön. Det sociala ansvaret förmedlas dels via 

deras uppförandekod för leverantörer men också via ”The Spirit and the Letter”, som är 

en uppförandekod för de anställda om hur de ska bete sig mot leverantörer och hantera 

kritiska situationer. Svensson kan inte säga ett exakt år på när uppförandekoden 

skapades men hävdar att ”Vi har jobbat med hållbarhet så länge jag kan minnas”. Den 

fråga som företaget främst fokuserar på är arbetsmiljön eftersom de köper mycket 

tjänster från leverantörer som kommer till Sverige och utför tjänsterna på plats. Detta 

syns bland annat i den noll visions-policy de skapat gällande dödsfall på arbetsplats. 

 

2.5 Goodpoint 

Respondent Befattning Datum 

Karin Wimmer Hållbarhetskonsult 2016-04-06 

 

Goodpoint, som funnits sedan 1981, är idag ett av Sveriges ledande konsultbolag inom 

hållbar utveckling. De har en lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor kombinerat med både 

bred kunskap samt spetskompetens inom vissa områden (Goodpoint, u.å.a). De erbjuder 

ett stort antal tjänster inom hela området hållbar utveckling, med syftet att hjälpa företag 

som vill ta ett socialt och miljömässigt ansvar. De utvecklar företagens verksamhet på 

ett mer hållbart sätt vilket stärker deras varumärke (Goodpoint, u.å.b), genom att till 

exempel erbjuda tjänster kring arbetet med hållbara leverantörskedjor. En del i det 

arbetet handlar om uppförandekoder för leverantörer, där de arbetar med att ta fram nya 

eller utveckla befintliga uppförandekoder, implementera dessa samt följa upp dem 

(Goodpoint, u.å.c). Wimmer bekräftar detta genom att berätta att de arbetar brett med 

uppförandekoder för sina kunder. De gör allt ifrån förarbetet, som benchmarking och 

konkurrensanalys, till att skapa helt nya uppförandekoder samt att uppdatera befintliga 

koder, då branschpraxis hela tiden utvecklas.  

 

2.6 Sedex 

Respondent Befattning Datum 

Oliver Jackson Stakeholder manager 2016-04-12 
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Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) är en ideell, global organisation som arbetar för 

att skapa ansvarstagande och etiska affärsmetoder i globala försörjningskedjor. Sedan 

starten 2004 har de över 38 000 företag som medlemmar från över 150 olika länder, 

(Sedex, u.å.). De utformar inga uppförandekoder själva, utan förser sina medlemmar 

med olika verktyg som kan hjälpa dem att hantera sina försörjningskedjor utifrån 

företagens egna uppförandekoder. De har den största leverantörsdatabasen för etisk 

information, vilken inkluderar kartläggning av leverantörer på alla nivåer, en plattform 

för att dela leverantörsrevisioner och självutvärderingar, kapacitetsbyggande verktyg 

och resurser samt rapporteringsverktyg där företag på ett effektivt sätt kan rapportera 

relevant information till intressenter (Jackson).  

 

2.7 Union to Union 

Respondent Befattning Datum 

Ann-Katrin Dolium Program manager 2016-04-19 

 

Union to Union är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete 

med fackförbunden Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) som medlemmar. Deras 

arbete syftar till att förbättra arbetsvillkor samt främja demokrati, hållbar utveckling och 

en rättvis fördelning av resurser. De samverkar med fackliga organisationer världen 

över och försöker hjälpa till på plats genom exempelvis utbildning i fackliga och 

mänskliga rättigheter i arbetslivet och ledarskap inom fackliga organisationer, 

jämställdhet samt arbetsmiljö (Union to Union, u.å.). Union to Union arbetar indirekt 

med uppförandekoder, då de som facklig utvecklingsorganisation arbetar gentemot 

företag som har eller inte har uppförandekoder. De arbetar tillsammans med globala 

fackliga federationer som förhandlar och påverkar enskilda företag att förbättra de 

anställdas arbetsvillkor, då genomgången av vilka interna regelverk som finns är viktigt, 

vilket uppförandekoden är en del av. Däremot strävar de efter att gå längre än 

uppförandekoder som är unilaterala (ensidigt handlande) och inte lika rättssäkra som 

bilaterala (avtal mellan två parter) regelverk. Exempel på detta är kollektivavtal eller 

internationella ramavtal som förhandlas fram med arbetstagarorganisationer eller 

fackföreningar, enligt Dolium.  
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2.8 Uppförandekodernas utformning 
I följande del presenteras två jämförande sammanställningar av fallföretagens 

uppförandekoder. Den första innehåller uppförandekodens utformning, vilket innefattar 

varför uppförandekoden är skapad, vilka internationella ramverk den bygger på, vilket 

åtagande de förväntar sig från leverantören, hur uppförandekoden följs upp samt vad 

som sker vid bristande efterlevnad. Den andra sammanställningen presenterar vilka krav 

och vilken nivå av krav som ställs på leverantören. Där tomma rutor förekommer 

innebär det att information inte existerar. Informationen är hämtad från fallföretagens 

uppförandekoder (AB Anders Löfberg, 2015; GE, 2013; Martin & Servera, 2015a; 

Scania, 2015a).  

 
Tabell 1: Sammanfattning av utformningen av fallföretagens uppförandekoder. 
 Löfbergs Martin & Servera Scania GE Power 
Dokument Code of Conduct – 

Guidelines for supply 
chain of green coffee, 
tea & other foods6 

Uppförandekod för 
leverantörer 

STD4427 Integrity Guide for 
Suppliers, 
Contractors and 
Consultants 
 

Språk Engelska Svenska och 
engelska 

Engelska Engelska, 
holländska, tyska, 
italienska, 
portugisiska, ryska, 
spanska, japanska, 
vietnamesiska, 
kinesiska, franska, 
koreanska, 
ungerska, arabiska, 
turkiska och polska 
 

Anledning Att framhäva vikten av 
ett ansvarsfullt 
företagande är deras 
ambition. 
Uppförandekoden har 
därför skapats som 
uttrycker de etiska 
riktlinjer företaget 
arbetar mot vid inköp 
av råvaror, material och 
utrustning. 

Medvetna om 
företags sociala 
ansvar. Tar på sig 
ansvaret att känna 
till de risker 
gällande mänskliga 
rättigheter och miljö 
som finns i deras 
produktionskedja, 
för att kunna 
minimera och 
bemöta riskerna 
med lämpliga 
åtgärder. Klargöra 
deras position för 
alla intressenter. 
 

Hållbarhet är en 
viktig prioritering 
för företaget, 
varför de arbetar 
med att ständigt 
förbättra 
hållbarheten i sin 
värdekedja. 
Åtagit sig att 
upprätthålla FN 
Global Compacts 
principer.  

GE har förbundit 
sig till att ha en 
obeveklig integritet 
och hög standard 
gällande affärsetik i 
allt de gör, varför 
de baserar sina 
leverantörsrelatione
r på lagliga, 
effektiva och 
rättvisa metoder.   

                                                
6 Löfbergs har två olika uppförandekoder för leverantörer, en riktad mot leverantörskedjan som levererar 
kaffe, te och andra råvaror, och den andra är riktad mot leverantörskedjan som levererar material, 
utrustning och tjänster. Det är enbart små skillnader i dessa, varför vi använder den som är riktad mot 
råmaterial. 
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Utformning
7 

Baseras på ILO:s 
kärnkonventioner, FN 
Global Compact och 
AB Anders Löfbergs 
etiska och 
miljömässiga riktlinjer. 
 

Harmoniserad med 
BSCI:s 
uppförandekod. 

Bygger främst på 
FN Global 
Compact.  

 

Åtagande 
av 
leverantör 

Ska signeras av 
leverantörer. 
Leverantören förpliktar 
sig att arbeta för att 
följa koden samt de 
nationella lagarna i 
varje enskilt land. 
Förpliktar sig även att 
kontrollera att sina 
leverantörer i sin tur 
arbetar för efterlevnad 
av samma villkor. Åtar 
sig att visa en vilja för 
ständig förbättring. 
Riktlinjerna ska 
kommuniceras till 
anställda såväl som 
underleverantörer.  

Ska signeras av 
leverantörer. De ska 
uppfylla kraven. Det 
förväntas att 
leverantörerna ska 
säkerställa att deras 
underleverantörer i 
sin tur uppfyller 
kraven. 
Leverantörerna 
förväntas kunna 
bevisa att de har 
gjort vad de kunnat 
för att följa koden 
och att deras 
underleverantörer 
gjort detsamma. 

Att acceptera och 
följa 
uppförandekoden 
är en 
nödvändighet för 
att göra affärer. 
Varje leverantörs 
ansvar att 
framföra Scanias 
krav till sina 
underleverantörer
, med syfte att 
även binda dem 
kontraktuellt. 
Dokumentation 
och 
demonstration av 
att kraven följs 
krävs.  
 

Leverantörer måste 
följa de tillämpade 
lagar och 
regleringar i deras 
affärsrelationer som 
finns med i denna 
guide. 
Leverantörens 
ansvar att 
säkerställa att de 
och deras anställda, 
leverantörer och 
underleverantörer 
efterlever 
standarderna som 
finns i denna guide.  

Uppföljning Följer upp 
efterlevnaden genom 
besök på plats. 
Reserverar sig rätten att 
utföra oannonserade 
besök och 
leverantörsutvärderinga
r med hjälp av ett 
oberoende 
kontrollorgan. 

Sociala revisioner 
och andra 
uppföljningsåtgärder
. Förbehåller sig 
rätten att utföra 
oannonserade besök. 
Förbehåller sig 
rätten att låta en 
oberoende part göra 
inspektioner. 

Kan när som 
helst utvärdera 
eller kräva en 
självutvärdering 
av leverantören. 
Revisioner kan 
utföras på plats, 
normalt sett 
förannonserade. 

Leverantörer 
förväntas informera 
GE omedelbart 
gällande bekymmer 
relaterade till 
guiden. 
Leverantören måste 
utföra det som 
krävs för att 
assistera GE i 
undersökningen av 
en sådan händelse.  
 

Bristande 
efterlevnad 

Kommer inte avbryta 
samarbeten på grund av 
mindre förseelser så 
länge en vilja att 
förbättra sig finns hos 
leverantören. Om viljan 
att förbättra sig 
däremot inte finns och 
koden inte följs kan 
samarbetet avbrytas. 

Har förståelse för att 
avvikelser tar tid att 
komma till rätta 
med och tror på 
samarbete.  
Accepterar inte: 
Att osann 
information 
presenteras, 
korruption, 
förbättringar görs 
inte inom 
överenskommen 
tidsperiod utan 
rimlig förklaring, att 
uppförandekoden 
inte respekteras. 

  

                                                
7 Se bilaga 1 för mer information om ILOs kärnkonventioner, FN Global Compact och BSCIs Code of 
Conduct 
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Samtliga händelser 
är skäl till ett 
avbrutet samarbete. 
 

 
 
Tabell 2: Sammanfattning av de krav som ställs i uppförandekoderna av fallföretagen 
 Löfbergs Martin & Servera Scania GE Power 
Legala Leverantören ska 

följa koden och de 
nationella lagarna i 
varje enskilt land. 
Om relevant 
lagstiftning inte 
finns ska koden 
följas. Termerna i 
koden ska dock ses 
som minimikrav.  
 

Leverantör och 
underleverantör 
måste följa 
nationell 
lagstiftning i de 
länder där de 
verkar. Om kraven 
skiljer sig är det 
högsta nivån som 
gäller 

 Leverantörer måste 
följa tillämpade 
lagar och 
regleringar i deras 
affärsrelationer som 
finns med i denna 
guide  

Förhållanden på arbetsplatsen  
Tvångsarbete Är förbjudet  Får inte 

förekomma 
All form av 
tvångsarbete 
förkastas 
 

Får inte användas 

Rätt till 
fackförenings-
frihet och 
kollektiva 
förhandlingar 

Måste tillåtas Ska tillåtas utan 
undantag 

Ska vara en 
rättighet  

Ska tillåtas enligt 
lokala lagar 

Barnarbete Ska vara förbjudet 
under den legala 
nationella 
minimiåldern. Kan 
tillåtas i liten skala 
så länge det inte 
påverkar skolgång, 
lek och sömn.  

Barn får inte utföra 
arbete på ett sådant 
sätt att deras 
skolgång eller lek 
hindras eller 
påverkas negativt. 
Om det 
förekommer måste 
det upphöra 
genast. 
 

Accepteras inte. 
Den nationella 
minimiåldern för 
arbete ska följas. 

Anställda får inte 
vara under 16 eller 
den applicerbara 
minimiåldern, 
beroende på vilken 
som är högst 

Diskriminering Är förbjudet Får inte 
förekomma 
 

Ska inte utövas på 
något sätt 

Är förbjudet 

Hälsa och 
säkerhet 

Säker, hygienisk och 
hälsosam arbetsmiljö 
ska främjas. 
Nationella 
regleringar måste 
uppfyllas.  
 

Arbetsmiljön ska 
vara säker och 
främja god hälsa  

Ska säkerställas på 
arbetsplatsen enligt 
nationella 
standarder 

Säker och hälsosam 
arbetsmiljö ska 
erbjudas 

Ersättning Anställdas löner 
måste följa 
minimilöner i landet 
eller enligt bransch-
överenskommelser 
 

Rätt till skälig 
ersättning, minst 
enligt nationell 
standard eller 
branschstandard 

Ska åtminstone vara 
i nivå med de legala 
miniminivåerna 

Lagar och 
regleringar ska 
följas 

Arbetstid Ska regleras i 
enlighet med 
nationella lagar. Om 

Inte mer än 48h 
arbetsvecka ska 
tillses, undantag 

Lagar och 
regleringar kring 
detta ska 

Lagar och 
regleringar ska 
följas 
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de inte finns bör de 
inte överstiga 48h + 
frivillig övertid.  
 

enbart enligt ILO. respekteras 

Mänskliga 
rättigheter 

Ska stödjas och 
respekteras 

 Efterlevnad av 
internationellt 
erkända mänskliga 
rättigheter är basen 
för alla 
affärsrelationer. Ska 
stödjas och 
respekteras av 
leverantören. 
 

Ska respekteras 

Förhållanden utanför arbetsplatsen 
Miljö Miljömässigt 

ansvarstagande ska 
främjas och nationell 
lagstiftning ska 
följas. Ska arbeta för 
ständiga 
förbättringar för att 
reducera sin negativa 
miljömässiga 
påverkan.  

Produktionen får 
inte stå i konflikt 
med nationell 
miljölagstiftning 
eller 
internationella 
föreskrifter. 
Hänsyn ska tas till 
miljöaspekter 
genom hela 
värdekedjan.  
Bedömning av 
företagets 
påverkan på miljön 
och 
lokalbefolkningen 
ska göras för att 
undvika negativ 
påverkan. 
Hänsynslöst 
utnyttjande av 
naturresurser får 
inte ske 
 

All miljölagstiftning 
och regleringar ska 
följas i de länder de 
är verksamma. 
Transparens krävs 
kring spårbarhet 
gällande de material 
och substanser som 
används. 
Leverantörer av 
produktions-
/reservdelar måste 
ha ett 
miljöledningssyste
m, ex. ISO 14001. 
Krävs en grundlig 
kunskap av 
leverantören kring 
miljömässiga 
utmaningar samt 
ständiga 
förbättringar kring 
detta.  

Miljölagar ska 
efterlevas.  
Inte påverka det 
lokala samhället 
negativt.  

Etiskt beteende  All typ av korruption 
ska motverkas 

Ska inte vara 
involverade i 
någon form av 
korruption och 
mutor, samt anta 
och följa en policy 
mot detta. 

Etiskt 
affärsbeteende ska 
bedrivas enligt lag. 
Relationer med 
Scania ska vara 
transparenta. 
Leverantörer ska 
förkasta och 
förebygga all form 
av korruption. 
Personligt intresse 
ska inte influera 
leverantörers 
beslutsfattande 
 

Leverantören ska 
verkställa en policy 
gällande lagliga 
affärsmetoder, 
vilken inkluderar 
förbud mot mutor 
av myndigheter. 
Inget av värde (ex. 
mutor) får erbjudas 
till någon på GE. 

Marknads-
beteende 

  Konkurrenslag-
stiftning ska följas.  
Lagar ska följas 
gällande import och 
export.  
Ska säkerställas att 

Konkurrens-
lagstiftning – 
leverantören får inte 
dela information 
gällande pris, 
kostnad eller annan 
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pengatvätt inte 
förekommer.  

konkurrenskraftig 
information till 
tredjepart. 
GE:s tekniska 
information får inte 
överföras till en 
tredjepart utan 
tillåtelse från GE. 
Tillämpliga 
handelslagar ska 
efterlevas 
 

Övrigt Leverantören ska åta 
sig att garantera att 
kaffe, te eller annan 
råvara som levereras 
till Löfbergs inte 
härrör från en GMO 
(Genetiskt 
modifierad 
organism) 

Djuromsorg – ska 
tillgodoses i 
samtliga led vid 
produktion i 
enlighet med 
landets 
djurskyddslagstiftn
ing. 
 
Ledningssystem - 
Ska implementeras 
för att säkerställa 
att kraven i koden 
kan uppfyllas. Ska 
kommuniceras till 
alla anställda. 
 
Anställningsvillkor 
- Förpliktelser 
gentemot anställda 
får inte kringgås. 
 
Personlig Integritet 
- Fysiska 
bestraffningar 
förbjudet. 
Personlig integritet 
ska erbjudas. 
 

 Strategier ska antas 
för att införskaffa 
tantalum, tin, 
tungsten och guld 
från källor som 
verifierats som 
konfliktfria.  
 
Immaterialrätt – ska 
respekteras gällande 
GE:s äganderätter. 
 
Sekretess – ska 
respekteras. 
Säkerhet och 
konfidentialitet 
krävs för att 
förhindra obehörig 
användning eller 
förlust av data från 
GE.  
 
Controllership – ska 
säkerställas att 
fakturor samt övrig 
dokumentation är 
korrekt och 
uppriktig.  
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3. Metod 
Detta kapitel beskriver de metodologiska ställningstaganden som tagits i denna studie. 

Kapitlet presenterar vald undersökningsstrategi och undersökningsmetod, hur vi valt att 

samla in och analysera data, samt de etiska frågor vi tagit hänsyn till. Avslutningsvis 

presenteras källkritik mot både primär- och sekundärkällor.  

 
3.1 Val av undersökningsstrategi 
Under val av undersökningsstrategi motiveras val av perspektiv, inriktning, ansats och 

forskningsstrategi. 

 

3.1.1 Vetenskapligt perspektiv 

I denna uppsats utgår vi från det realistiska perspektivet då syftet med rapporten är att 

förstå de mekanismer som existerar och upptäcka samband (Justesen & Mik-Meyer, 

2011), i form av faktorer som påverkar efterlevnaden av uppförandekoder. Varför det 

realistiska perspektivet är mer lämpligt än det fenomenologiska perspektivet beror på att 

vi valt att undersöka ett fenomen genom våra respondenter och behandlat deras svar 

som ett representativt svar för företaget. Med ett fenomenologiskt perspektiv hade vi 

istället undersökt respondenten och dess tolkning av fenomenet, vilket inte var vårt 

syfte.  

 
Figur 2: Det realistiska och fenomenologiska perspektivet (egen illustration).  

 

Som författare är det viktigt att framställa fenomenet på ett så objektivt och neutralt sätt 

som möjligt (Justesen & Mik-Meyer, 2011), vilket vi uppnått genom att beskriva 

fenomenet och dess påverkande faktorer utifrån insamlad teori och empiri, utan att 

framhäva våra egna åsikter eller värderingar.  



22 
 

3.1.2 Studiens inriktning 

Studiens inriktning är explorativ i den mening att ämnet är relativt outforskat i en 

svensk kontext och vårt syfte är att genom att ställa frågor förstå fenomenet och få nya 

insikter om det (Saunder, Lewis & Thornhill, 2003). Existerande forskning kring 

uppförandekoder i en svensk kontext fokuserar mer på dess uppbyggnad och hur de 

kontrolleras. Huruvida företag går ett steg längre och försöker använda sig av strategier 

inom beyond monitoring anser vi inte vara särskilt omskrivet, varför studiens inriktning 

är explorativ. Den explorativa inriktningen innebär att forskaren måste vara beredd att 

byta riktning när ny data eller insikter uppkommer (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2003), vilket skett då vi både under teori- och empiriinsamlingen funnit ny data som 

gjort att vi behövt ändra riktningen på vår rapport.  

 

Studien är även explanativ då vi ämnar undersöka samband mellan vissa faktorer och 

efterlevnaden av uppförandekoder (Lekvall & Wahlbin, 2001). Varför vi inte valt en 

deskriptiv undersökning är för att den kan bli för platt då den endast beskriver hur det är 

och inte förklarar varför. Dock hävdar Lekvall och Wahlbin (2001) att skillnaden 

mellan en deskriptiv och explanativ undersökning inte är självklar då en deskriptiv 

undersökning i många fall har ett inslag av förklarande inriktning. Innan själva 

undersökningen påbörjats identifierades ett antal faktorer som vi antog kunde vara 

förklaringsfaktorer och därmed av intresse för rapporten, vilket är typiskt för en 

explanativ undersökning (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

 

3.1.3 Vetenskaplig ansats 

Alvesson och Sköldberg (2008) presenterar induktion och deduktion som varandras 

motsatser. En induktiv ansats utgår från empirin där forskaren observerar ett samband i 

flera enskilda fall och hävdar att detta samband är generellt giltigt. En deduktiv ansats 

utgår ifrån teorin där forskaren använder sig av en generell regel och hävdar att den 

förklarar det enskilda fallet i fråga. Vi har använt oss av en kombination mellan dessa 

två ansatser, vilken kallas abduktion och ofta används i fallstudiebaserade 

undersökningar. En abduktiv ansats utgår från empirin där ett enskilt fall tolkas utifrån 

teoretiska mönster som kan förklara fallet. Empirin utvecklas succesivt och teorin 

justeras och förfinas under processens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vår rapport 

utgick från ett fenomen vi fann i ”verkligheten”. I rapporter av Swedwatch och andra 

kritiskt granskade organisationer blev vi medvetna om problemet med bristande 
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efterlevnad av uppförandekoder. Vi undersökte fenomenet inom litteraturen och sedan 

inom de fyra fallföretagen för att se hur väl teorin och empirin stämde överens. Under 

insamlandet av empirin har teorin delvis justerats och även frågeställningen har 

omformulerats utifrån ny relevant fakta som uppkommit. Faktorer som vi inte tänkt på 

från början som har visat sig ha en stor påverkan på efterlevnaden har lagts till. 

 

3.1.4 Forskningsstrategi 

Till skillnad från en kvantitativ metod, som oftast har fokus på siffror, är den kvalitativa 

metoden mer tolkningsinriktad och försöker förstå den sociala verkligheten. Syftet med 

vår studie var att samla in detaljrik data för att kunna skapa en kontextuell förståelse för 

ett fenomen som inte låter sig mätas i kvantitet (Bryman & Bell, 2011). Efterlevnaden 

av uppförandekoder innefattar exempelvis inköpsbeteende, relationer och liknande 

faktorer, vilka vi anser vara svåra att kvantifiera. Att studien är av intensiv karaktär, det 

vill säga undersöker få enheter men desto fler variabler, är ytterligare en anledning 

varför en kvalitativ metod är mer lämplig (Jacobsen, 2002). Då vi använt oss av en 

explorativ frågeställning behövdes en strategi som får fram många nyanser, vilket en 

kvalitativ undersökning gör (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden är fördelaktig 

vid en explorativ inriktning då den är mer öppen för ny information under 

datainsamlingens gång. Nackdelen med en kvalitativ undersökning är att den inte är 

generaliserbar på samma sätt som en kvantitativ undersökning. Dock finns en viss grad 

av överförbarhet (se Överförbarhet).  

 

3.2 Val av undersökningsmetod 
Det finns fyra olika forskningsdesigner; experimentell design, tvärsnittsdesign, 

longitudinell design och fallstudiedesign. Dessa designer passar olika bra beroende på 

antal enheter som undersöks samt antal variabler som undersöks (Bryman & Bell, 

2011).   

 

3.2.1 Fallstudie 

I detta arbete har vi valt att använda oss av en fallstudiedesign, vilket innebär att ett fåtal 

objekt studeras djupgående. Detta för att kunna ge en förklarande och nyanserad bild 

som illustrerar hur företag arbetar med sina uppförandekoder. Att använda sig av 

fallstudier har klara fördelar i fall då frågor som ”hur” och ”varför” ställs (Yin, 2007), 
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vilket använts frekvent i våra intervjuer (se bilaga 2) då vi undersökt hur företagen 

arbetar med uppförandekoder. Vi valde att använda en flerfallsstudie trots det faktum att 

den kräver mer resurser än en enfallsstudie. Detta med anledning av att en enfallsstudie 

bör hantera ett fall som kan visa antingen en typisk eller unik företeelse i sitt slag, vilket 

inte var målet. Att visa resultat och jämförelser av resultat från flera fall anses ofta mer 

trovärdigt och generaliserbart, och då vi utifrån teorin och empirin i denna rapport vill 

få en kontextuell förståelse med viss överförbarhet så var en flerfallsstudie mest 

lämplig. Jämförelsen mellan flera fall kallas komparativ fallstudie och innebär en större 

förståelse då kunskapen förflyttas från det specifika till det mer generella (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011).  

 

3.3 Datainsamling 
Inom fallstudier finns det, enligt Yin (2007), sex datakällor som huvudsakligen 

används: 

1.   Personliga anteckningar/dokument 

2.   Formella skriftliga källor/arkivmaterial 

3.   Intervjuer 

4.   Direkt observation 

5.   Deltagande observation 

6.   Fysiska artefakter 

 

Vi har använt oss av dokument och intervjuer i denna rapport, då dessa gett oss rikligt 

med information för att kunna beskriva den insamlade empirin. Genom att använda 

både intervjuer och dokument har vi använt oss av datatriangulering för att undersöka 

samma fakta och på så sätt få en slags kvalitetssäkring och därmed öka trovärdigheten 

på rapporten (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

3.3.1 Intervjuer 

Varför vi valde att låta intervjuerna stå för den största delen av insamlad data var för att 

intervjuer ger riklig information samt en flexibilitet att låta respondenten utveckla och 

fördjupa sina svar på ett sätt som till exempel en enkätundersökning inte tillåter 

(Bryman & Bell, 2011). Vi har valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer för 

insamlingen av primärdatan. Anledningen till detta var att vi på ett explorativt sätt ville 
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få fram ny kunskap som vi trodde våra respondenter besatt, samtidigt som vi hade ett 

antal på förhand utvalda teman som vi ville att de skulle reflektera över. Det finns två 

andra tillvägagångssätt gällande intervjuer: ostrukturerade och strukturerade. Justesen 

och Mik-Meyer (2011) rekommenderar en strukturerad intervju för forskare med det 

realistiska perspektivet då de önskar producera trovärdiga och generaliserbara resultat, 

men vid en explorativ undersökning kan författaren använda sig av mer öppna frågor, 

varför vi föredrog en semistrukturerad intervju. Dock bör frågorna ställas på samma sätt 

under samtliga intervjuer, och detta är något som vi haft i åtanke under våra intervjuer.  

 

Ytterligare anledning till att vi valde en semistrukturerad intervju var för att vi hade ett 

relativt tydligt fokus som vi ville undersöka, och genom att ställa frågor inom 

förutbestämda teman kunde frågeställningen ringas in. Vid en flerfallsstudie är en 

semistrukturerad intervju att föredra då det krävs viss struktur i frågorna för att kunna 

jämföra de olika fallen (Bryman & Bell, 2011). Eftersom vi använt oss av en kvalitativ 

metod lämpade sig en semistrukturerad intervju bättre, då vi intresserade oss för den 

intervjuades egna uppfattningar och vad den intervjuade tyckte var relevant att ta upp 

och utveckla. Syftet med intervjun var inte att få svar som är lätta att koda, som vid 

strukturerade intervjuer, utan att få detaljrika svar som beskrev hur den intervjuade 

upplevt företeelsen som undersöks (Bryman & Bell, 2011). 

 

Vid en semistrukturerad intervju är det vanligt att en intervjuguide tas fram som 

innehåller relativt specifika teman som intervjuaren vill ska beröras (Bryman & Bell, 

2011). Vi har därför tagit fram en intervjuguide (se bilaga 2) bestående av ett antal 

frågor under tre olika teman som ska kunna besvara vår frågeställning. Intervjuguiden 

arbetades fram utifrån den teoretiska referensramen och skedde i samråd med 

handledare för att säkerställa att syftet framgick på ett tydligt sätt.. Vi använde oss av 

både hur- och vad-frågor, då vi ville att vissa svar skulle vara jämförbara mellan fallen, 

men majoriteten av våra frågor var öppna och gav stort utrymme för reflektion av 

respondenten för att inte förhindra alternativa idéer.  

 

3.3.2 Insamlade dokument 

Med dokument syftas på de dokument som inte har producerats i vetenskapligt syfte 

(Bryman & Bell, 2011). De dokument vi har använt oss utav var fallföretagens 

hemsidor, hållbarhetsrapporter, och uppförandekoder för leverantörer, vilka alla har 
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varit tillgängliga offentligt. Genom att använda oss av både primära och sekundära 

källor blir rapporten troligtvis mer tillförlitlig. Dokumenten användes främst till att 

styrka eller motsäga data från andra källor eller bidra med fler detaljer. Företagens 

hemsidor och hållbarhetsrapporter har använts för att beskriva organisationen och dess 

hållbarhetsarbete, då det är vanligt att skriftliga källor används av denna anledning vid 

fallstudier (Bryman & Bell, 2011). Vi har särskilt studerat företagens uppförandekoder 

för leverantörer, då dess innehåll var av hög relevans för studiens syfte.  

 

3.3.3 Urval 

Vi har valt att undersöka två konsumentföretag och två industriföretag. Anledningen till 

att en komparation mellan konsumentföretag och industriföretag varit av intresse för vår 

studie är att de arbetar olika med uppförandekoder på grund av deras förutsättningar. 

Inom industriföretag syftar ofta uppförandekoden till att skapa gemensamma riktlinjer 

inom företagets verksamhet medan konsumentföretag riktar sina uppförandekoder till 

leverantörerna (Wingborg, u.å.). Dock har de två industriföretag vi valt ut 

uppförandekoder riktade mot sina leverantörer. Det ställs ofta högre krav på 

konsumentföretag att ta sitt ansvar än på industriföretag då handeln ständigt granskas av 

media (Egels-Zandén & Bergström, 2013).  

 

Vi  har valt att fokusera på relationen med utländska leverantörer, vilket grundar sig i 

det faktum att ju längre bort leverantörerna agerar, desto svårare blir det att kontrollera 

dem och därför ville vi undersöka hur företag hanterar detta eventuella problem. Vi har 

valt att undersöka företag stationerade i Sverige av praktiska skäl då det är lättare att 

kontakta dem och risken för kommunikationsfel minskar.  

 

Vi har gjort ett målstyrt urval, då vi inte valt respondenter på slumpmässig basis, utan 

valt de som är relevanta för de forskningsfrågor som ska undersökas. Utifrån denna 

metod måste forskaren bestämma vissa kriterier för att bedöma vilka fall som är 

relevanta gällande förståelsen för företeelsen i fråga (Bryman & Bell, 2011). Vi har 

utifrån vårt syfte kontaktat företag utifrån följande kriterier: 

• Företaget ska vara stationerat i Sverige och globalt verksamt 

• Företaget ska ha en uppförandekod för leverantörer 

• Företaget ska använda sig av utländska leverantörer 
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• Företaget ska klassas som ett stort företag8 

 

Utifrån ovanstående kriterier har följande fyra företag valts ut: 

 

Tabell 3: Sammanfattning över valda  fallföretag. 

Företag Omsättning (tkr) Antal anställda 

AB Ander Löfberg 1 515 517  339 

Martin & Servera AB 12 727 102  2 761 

Scania CV AB 97 295 000  37 534 

GE Power Sweden AB 1 615 328  538 

(allabolag.se, u.å.a; allabolag.se, u.å.b; allabolag, u.å.c; allabolag.se, u.å.d9) 

 

De fyra utvalda företagen klassas alla som stora företag men skiljer sig mycket i storlek, 

både i antalet anställda och omsättningsmässigt. Vi kan därför anta att de har olika 

mängd resurser att använda i sitt hållbarhetsarbete. Ägarstrukturen skiljer sig mellan 

samtliga fallföretag. Löfbergs är ett familjeföretag, Martin & Servera tillhör en större 

koncern, Scania ägs av tyska Volkswagen och GE Power är en del av den 

internationella GE-koncernen. Löfbergs har mindre resurser men en större ”frihet” i sitt 

hållbarhetsarbete medan övriga företag har större muskler bakom sig från sina 

koncerner vilket innebär att de har större makt att påverka samtidigt som de är delvis 

styrda uppifrån. Att de agerar inom olika branscher tillför ytterligare en intressant 

dimension att jämföra då de fyra branscherna har jobbat med hållbarhet på olika sätt. 

Både Löfbergs och hela kaffebranschen har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, till och 

med längst inom alla kolonialvaror, enligt Eriksson. Detta kan delvis bero på den kritik 

kaffeodling fått angående arbetsförhållanden och miljöproblem under många år 

(Naturskyddsföreningen, 2015). Martin & Servera är verksamma inom 

livsmedelsbranschen, som enligt en undersökning av Svensk handel är den bransch 

bland handelsföretag där flest företag angett att de arbetar med hållbarhetsfrågor. Det är 

också den bransch som har högst kundkrav på hållbara produkter. Martin & Servera är 

en grossist, och enligt undersökningen fokuserar grosshandeln mer på 

kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem medan detaljhandeln jobbar med 

produktcertifieringar (Blom, Arnberg & Gustafsson, 2014). Industribranschen är inte 
                                                
8 D.v.s. ha minst 250 anställda (Ekonomifakta, 2016)  
9 Siffror från år 2014 
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lika utforskad som konsumentbranschen, men i princip alla svenska industriföretag har 

en uppförandekod (Wingborg, 2007). Enligt Nellström är det inom fordonsbranschen 

mycket ovanligt att inte ha en uppförandekod. Även företag i Sverige inom 

energibranschen har kommit långt med hållbarhetsarbetet, enligt Svensson på GE 

Power.  

 

Alla ovanstående faktorer tror vi kan påverka arbetet med uppförandekoder, vilket vi 

haft i åtanke under arbetets gång. Då syftet med vår studie är att undersöka vilka 

faktorer som påverkar efterlevnaden av uppförandekoder är det av intresse att jämföra 

företag med olika förutsättningar och bakgrunder. Vi är medvetna om att det kan vara 

en nackdel då väldigt olika svar kan erhållas från respondenterna, vilket vi dock har sett 

som en fördel då de svar som varit liknande hos samtliga företag kan antas gälla för 

många företag oavsett bransch, storlek eller bakgrund.  

 

Inom dessa företag har följande personer valts ut till intervjuer: 

 

Tabell 4: Sammanfattning över intervjuade personer. 

Respondent Företag Yrkesroll Kontakt 

Eva Eriksson Löfbergsgruppen Hållbarhetsdirektör Telefon 

AnnaLena 

Norrman 

Martin & Servera  Hållbarhets- och 

kvalitetsdirektör 

Personligt 

möte 

Erik Nellström Scania  CSR/sustainability 

business developer 

Personligt 

möte 

Oriana Svensson GE Power Sweden Inköpschef Personligt 

möte 

Karin Wimmer Goodpoint Konsult inom 

hållbarhetsredovisning 

och hållbar 

leverantörskedja 

Telefon 

Oliver Jackson Sedex Global Stakeholder Manager Mail 

Ann-Katrin 

Dolium 

Union to Union Program Manager Mail 
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Respondenterna har valts utifrån ett strategiskt urval då de jobbat med hållbarhetsfrågor 

och/eller inköp, vilket varit relevanta affärsområden för vår rapport. Vi har valt att 

intervjua specialister inom sitt område då vårt syfte är av explorativ karaktär och genom 

att intervjua specialister uppkommer nya insikter om fenomenet (Bryman & Bell, 2011). 

Detta ger oftast inte en representativ bild, men Bryman och Bell (2011) menar att vid 

kvalitativa intervjuer är representativiteten inte lika viktig som i kvantitativa 

undersökningar.  

 

Vår initiala tanke var att intervjua personal från både hållbarhets- och 

inköpsavdelningen inom de olika företagen, då vi inte visste hur ansvaret över 

uppförandekoden var uppdelat. Anledningen till att 3 av 4 respondenter från 

fallföretagen har en roll inom hållbarhets-avdelningen och inte inom inköpsavdelningen 

är för att de två avdelningarna jobbar integrerat med varandra och våra respondenter har 

därför haft tillräckligt med kunskap för att kunna ge oss den information vi efterfrågade. 

Vissa av dem har jobbat på sitt företag i flera år och tillsammans med inköp varit en del 

i framtagandet av uppförandekoden, varför deras svar varit tillräckligt omfattande för att 

bidra med svar till vår frågeställning.  

 

För att få en mer övergripande bild över hur företag arbetar med uppförandekoder, samt 

vilka faktorer som ofta påverkar efterlevnaden av den, har vi valt att intervjua tredje 

parts-organisationer. Goodpoint, Sedex och Union to Union är olika sorters 

organisationer som jobbar med uppförandekoder på olika sätt. Hänsyn bör därför tas till 

deras motiv till att medverka i studien, då de har olika förhållningssätt till 

uppförandekoder. Goodpoint som är hållbarhetskonsulter tjänar pengar på sitt arbete 

med företags uppförandekoder, och kan därför tänkas vilja framställa dessa positivt. 

Sedex är en ideell organisation men borde ändock vilja att fler företag blir medlemmar 

och använder deras tjänster, vilket vi har i åtanke. Union to Union som 

fackföreningsförbund föredrar kollektiva förhandlingar framför uppförandekoder och 

har därför haft det mest kritiska förhållningssättet till uppförandekoder. Dock har ingen  

av organisationerna på något sätt försökt framställa uppförandekoder i positiv dager 

utan har varit tydliga med de problem som finns, varför deras trovärdighet har ökat.  

 

Enligt Trost (2010) är det vid en kvalitativ studie bättre med färre intervjuer som är väl 

genomarbetade än flera som är mindre genomarbetade då en för stor mängd material 
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kan vara svårhanterlig och svår att förena. Teoretisk mättnad uppnås när respondenter 

börjar upprepa vad som tidigare har sagts och inte tillför ny information. Det finns inte 

ett bestämt antal personer som ska intervjuas utan studien stängs när den teoretiska 

mättnaden är uppnådd (Bryman, 2011). Denna uppsats har inte syftat till att uppnå 

teoretisk mättnad då antalet intervjupersoner var bestämt på förhand. Eftersom företag 

arbetar med uppförandekoder på olika sätt finns det ingen rimlig möjlighet att få samma 

svar och vi har därför valt att begränsa oss till fyra fallföretag. Dock återkom flera 

resonemang från olika intervjupersoner. De personer vi har intervjuat är i hög grad 

involverade i den studerade forskningsfrågan i fallföretagen, och fler personer från 

samma företag hade förmodligen enbart bekräftat vad intervjupersonen sagt, då 

arbetssättet för uppförandekoder är detsamma över hela företaget. I varje enskilt fall 

hade därför förmodligen teoretisk mättnad uppnåtts snabbt med fler intervjuer.  

 

3.4 Tillvägagångssätt  
Nedan presenteras hur vi gått till väga under arbetsprocessen för att samla in teori, 

empiri samt analysera den insamlade datan.   

 

3.4.1 Teoriinsamling 

Genom systematiska sökningar efter vetenskapliga artiklar och böcker i Linköpings 

Universitets, Libris och Scopus databaser, som finns tillgängliga via Linköpings 

Universitets biblioteks hemsida, har vår kunskap inom ämnesområdet successivt ökat 

under studiens gång. För att finna relevanta artiklar inom ämnesområdet har vi framför 

allt använt sökord som: code of conduct, CSR, supply chain management, purchasing, 

social responsibility, buyer-seller relationship, supplier. Sökningarna har varit breda då 

området vi valt att studera är relativt outforskat sedan tidigare. Dessa artiklar och böcker 

har legat till grund för utvecklandet av den teoretiska referensramen.  

 

3.4.2 Empiriinsamling 

Utifrån den ökade kunskapen kunde en intervjuguide utvecklas och en första kontakt 

med de valda fallföretagen togs via mail eller telefon. Examensarbetets syfte 

presenterades kortfattat och respondenterna tillfrågades om de var villiga att medverka i 

undersökningen. När intervjutillfälle avtalats skickade vi vår intervjuguide till dem för 

att de skulle ha möjligheten att förbereda sina svar. Enligt Bryman & Bell (2011) är det 
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bra att bekanta sig med respondentens miljö, vilket vi har gjort genom att läsa in oss 

ordentligt på företagen innan intervjuerna. Intervjumetoderna har skilt sig åt, då både 

personliga intervjuer, telefonintervjuer samt mailintervjuer har genomförts. Vid 

intervjuer med fallföretagen har ett personligt möte främst använts, och bara en intervju 

har skett via telefon på grund av avstånd. Intervjuerna med tredjepartsorganisationerna 

har skett via telefon eller mail. Vi spelade in varje intervju för att slippa anteckna och 

därmed kunna ha fullt fokus på intervjun. Det är även viktigt för att kunna göra en 

detaljerad analys, då fraser och uttryck annars lätt går förlorade (Bryman & Bell, 2011). 

Intervjuerna transkriberades och sedan valdes relevant information ut till empirin. Vi 

har även haft en pågående mailkontakt med respondenterna och därför kunnat 

komplettera intervjun med följdfrågor som uppkommit senare. Respondenterna har fått 

den reviderade text som baserats på deras svar utskickade för att ge dem möjligheten att 

konfirmera att de blivit korrekt förstådda. Två respondenter kommenterade vissa 

meningar och ordval som då ändrades, en respondent hade inga invändningar, och 

övriga har inte svarat alls.  

 

3.4.3 Analys av data 

För att underlätta jämförelser av datan har vi gjort en tematisk analys, vilket är vanligt 

vid kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Genom att sammanfatta intervjuerna 

med nyckelord har vi systematiskt sorterat det insamlade materialet i olika 

huvudkategorier och underkategorier utifrån vår teoretiska analysmodell. Utifrån detta 

har vi kunnat göra en jämförande matris. Då vi gör en komparativ analys har vi valt att 

summera vår empiri i ett bakgrundskapitel och i två tabeller i analyskapitlet. Svaren 

utvecklas och jämförs sedan i analysen. Detta för att ett eget empirikapitel hade blivit en 

upprepning av vad som senare analyseras vilket skulle påverka fokus negativt 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Den tematiska kategoriseringen har underlättat 

den analytiska tolkningen av materialet då mönster uppkommit och skillnader och 

likheter har kunnat utrönas. Bryman (2011) lyfter fram att kontexten kan gå förlorad vid 

detta tillvägagångssätt, men då vi använt kategoriseringen som en överblicksbild och 

det transkriberade materialet för fördjupning anser vi att vi inte förlorat viktig 

information på vägen.  
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3.5 Trovärdighet 
Bryman och Bell (2011) talar om tre kriterier för företagsekonomisk forskning: 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Dock hävdar författarna att dessa kriterier inte 

är användbara inom kvalitativ forskning och istället kan undersökningens trovärdighet 

ifrågasättas. Trovärdighet delas upp i 4 kriterium: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

3.5.1 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2011) skriver att tillförlitlighet innebär att forskaren både säkerställer 

att undersökningen utförts enligt normerna för god praxis och låter de deltagande 

medlemmarna ta del av resultatet så att de har möjlighet att konfirmera att forskaren har 

förstått den sociala verkligheten korrekt. Vi har gett alla respondenter möjligheten att 

läsa igenom deras del så att de kunnat komma med eventuella invändningar eller 

förtydliganden.  
 

3.5.2.Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om hur pass användbart resultatet är i andra sammanhang. Då det 

i kvalitativa undersökningar oftast används fallstudier och begränsade urval är 

generaliseringen ett problem. Det går inte att hitta ett typfall genom att titta på ett unikt 

fall, och resultatet kan inte generaliseras till populationen. Dock kan fylliga och 

detaljrika resultat förse andra personer med information som de själva får bedöma 

huruvida resultatet är överförbart till en annan miljö eller inte. Då vår rapport fokuserar 

på fyra unika fall går det inte att generalisera resultatet men genom att detaljerat 

beskriva våra fyra fallföretags arbetssätt ger vi möjligheten för andra att välja huruvida 

de vill använda sig av informationen och överföra den till sin situation eller inte 

(Bryman & Bell, 2011). Eftersom explorativa undersökningar bidrar med 

grundläggande kunskap och förståelse används ofta sådana undersökningar som 

underlag till framtida forskning (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

 

3.5.3 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att forskaren redogör för alla moment under arbetets gång, som 

problemformulering, urval, transkriberingar med mera, på ett lättillgängligt sätt så att 

andra forskare kan bedöma rapportens kvalitet (Bryman & Bell, 2011). Då vi tydligt har 

redogjort samtliga moment under forskningsprocessen finns en viss grad av pålitlighet. 
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Dock har det funnits begränsat med tidigare forskning om ämnet, varför vi inte kunnat 

basera eller jämföra vår process med erfarenheter från andra rapporter. Vi har inte heller 

kunnat styrka vår slutsats utifrån tidigare forskning.  

 

3.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det är omöjligt att vara helt objektiv i företagsforskning, men forskaren bör ha agerat i 

god tro. Forskaren ska alltså inte ha låtit sina personliga värderingar och åsikter påverka 

forskningen. Vi har under arbetes gång försökt varit objektiva i största mån och enbart 

presenterat de resultat vi funnit utan att lägga någon värdering i det.  

 

3.6 Etik 
En forskare måste överväga flera etiska frågor under sin studie. Det är viktigt att inte på 

något sätt skada medverkande i undersökningen samtidigt som samhället kräver att 

forskning bedrivs och när dessa två krav står emot varandra måste forskaren väga dem 

emot varandra. För att skydda individen finns det, enligt Vetenskapsrådet (2002), fyra 

huvudkrav som bör uppfyllas. Det första kravet kallas Informationskravet och handlar 

om att forskaren måste informera de medverkande om undersökningens syfte, 

deltagarens roll i undersökningen, villkoren som gäller samt nödvändig information om 

själva projektet. Nästa krav, Samtyckeskravet, belyser vikten av att deltagaren själv 

bestämmer huruvida den vill medverka i undersökningen eller inte, och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när de vill. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet, vilket 

handlar om att deltagarna ska ha kunna välja om deras personuppgifter ska vara 

tillgängliga eller konfidentiella för obehöriga. Det sista kravet är Nyttjandekravet, vilket  

betonar att all insamlad data endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

För att uppfylla dessa fyra krav har vi vid insamling av data börjat med att via mail 

informera de medverkande om syftet med vår rapport och vilken information vi önskar 

samla in av dem, samt att deras medverkan är helt frivillig. Intervjuerna inleddes med 

att fråga om den medverkande och dess företag önskade vara anonym i rapporten eller 

inte. Vi frågade om vi fick spela in samtalet för egen användning, samt att 

transkribering och bearbetning av intervjun kommer att skickas för godkännande av den 

medverkande. Då dessa frågor kan vara lite känsliga har alla respondenter fått möjlighet 
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att läsa igenom resultatet av sin intervju, godkänna sin del eller ändra uppgifter. 

Inspelningarna och transkriberingarna har förvarats säkert utom räckhåll för obehöriga, 

samt raderats efter uppsatsen färdigställande för att undvika spridning. Vi har även 

betonat för de medverkande att all insamlad data enbart kommer att användas inom 

ramen för studien och inte för kommersiellt syfte. Vi anser därför att vi uppfyllt 

samtliga krav.  

 

3.7 Källkritik 
För att garantera studiens trovärdighet bör forskaren ha ett kritiskt förhållningssätt till 

den insamlade datan, vilket presenteras nedan.  

 

3.7.1 Primärdata 

Enligt Jacobsen (2002) bör en kritisk bedömning ske kring respondenternas vilja att 

uppge sanningsenlig information, då motiv kan finnas till att dölja information. Då 

uppförandekoder till viss del kan anses etiskt känsliga och samtliga intervjuer skett med 

personer som är högt ansvariga inom deras företags hållbarhetsarbete finns det en risk 

att svaren är vinklade. Då uppförandekoder handlar om det sociala ansvar företagen tar, 

vilket kan kopplas till deras varumärke, är vi medvetna om att materialet som inhämtats 

kan ha influerats av att företagen kan tänkas vilja framställa sig själva så positivt som 

möjligt. Dock har respondenterna varit ärliga med de problemområden de upplevt vilket 

ökar trovärdigheten i deras svar. Vi har även jämfört deras svar med deras 

uppförandekoder för att verifiera vad som sagts. Genom att intervjua en utomstående 

part har vi fått en mer objektiv bild av fenomenet vilket ökar trovärdigheten ytterligare. 

 

Eftersom tre av intervjuerna skedde på plats medan de fyra andra var antingen 

telefonintervjuer eller mailintervjuer blev svaren något annorlunda. Jacobsen (2002) 

menar att personliga intervjuer blir mer öppna, vilket leder till mer utförliga svar. Det 

var något som märktes då svaren lätt hamnade utanför frågans ram, jämfört med 

telefonintervjuerna där respondenterna tenderade att enbart besvara frågan. En nackdel 

med telefonintervjuer är att intressanta utvecklingar av svar uteblir. Av den anledningen 

har vi främst försökt ha personliga möten med våra fallföretag om det varit möjligt, då 

nya perspektiv kan tas upp, vilket överensstämmer med studiens explorativa syfte. 

Personliga intervjuer gör det även smidigare att ta upp känsliga ämnen (Jacobsen, 
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2002), varför dessa har föredragits då vårt ämnesområde kan anses vara lite känsligt. 

Vid telefonintervjuer går det inte heller att se på respondentens kroppsspråk hur den 

reagerar på en fråga (Bryman & Bell, 2011), men det tycker vi inte har varit ett problem 

då vi fokuserat på vad som sagts och inte hur. Fördelar med telefon- och mailintervjuer 

är att de är resurseffektiva och mindre tidskrävande (Bryman & Bell, 2011), varför den 

metoden använts vid intervjuerna av tredjepartsorganisationerna.  

 

Slutligen hävdar Jacobsen (2002) att intervjuplatsen kan påverka att information 

förvrids, till exempel om det befinner sig en annan person i närheten av respondenten 

under intervjun. Detta har undvikits genom att samtliga intervjuer som gjorts på plats 

har utförts i stängda rum med enbart respondenten och intervjuarna. Vid telefon- och 

mailintervjuerna har detta däremot inte kunnat kontrolleras, vilket vi är medvetna om.  

 

3.7.2 Sekundärdata 

Då forskare med ett realistiskt perspektiv ser dokument som ett slags bevis för hur något 

fungerar är det viktigt är vara källkritisk och använda dokument med hög tillförlitlighet 

och representativitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då dokumenten är skrivna av 

företag ökar autenticiteten och tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2011), men hänsyn tas 

till att de sannolikt försöker framställa sig själva i positiv dager. Då innehållet i 

uppförandekoderna till stora delar innehåller samma teman kan dessa anses 

representativa för kategorin.  Det är också viktigt att vara kritisk till vem som skrivit 

dokumenten och till vilket syfte, då det kan spegla en skev eller felaktig bild (Yin, 

2007). Då flera av våra respondenter har medverkat i utformningen av våra fallföretags 

uppförandekoder ökar dock trovärdigheten, men dokumenten kan tolkas på olika sätt i 

verksamheten (Bryman & Bell, 2011), varför vi har jämfört dokumenten med 

respondenternas utsagor.  
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Tabell 5: Sammanfattning över metodval. 

Metodsammanfattning 

Vetenskapligt perspektiv Realism 

Studiens inriktning Explorativ 

Explanativ 

Vetenskaplig ansats Abduktion 

Forskningsstrategi Kvalitativ 

Undersökningsmetod Flerfallsstudie 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dokument 

Urval Målstyrt urval 

Strategiskt urval 

Kvalitetskriterier Tillförlitlighet 

Överförbarhet 

Pålitlighet 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Etiska aspekter Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Konfidentialitetskravet 

Nyttjandekravet 
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4. Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en kort 

presentation av hållbar utveckling och begreppet CSR. Vidare förklaras konceptet 

uppförandekod där utformning, implementering, uppföljning och dess effekter tas upp. 

Därefter behandlas de faktorer som kan tänkas påverka uppförandekodens efterlevnad, 

som inköpsstrategier, leverantörsrelationer och ansvarsfulla inköp. Slutligen knyts detta 

ihop till en analysmodell. 

 

Följande teorier har valts utifrån tidigare forskning som belyst ett antal faktorer som 

påverkar arbetet med uppförandekoder. Björklund (2010a) och Borglund m.fl. (2012) 

hävdar att inköpsavdelningen har stor effekt på efterlevnaden av uppförandekoder, 

varför inköpsstrategier och inköpsbeteende studeras. Även långa samarbeten och 

fördjupade engagemang i leverantörsrelationen studeras då de har visat sig ha en positiv 

inverkan  på efterlevnaden (Borglund m.fl., 2012; Wong, 2007). Då uppförandekoders 

effektivitet har kritiserats studeras även nya strategier, som beyond monitoring. För att 

förstå företagens arbete med uppförandekoder är det viktigt att förstå bakgrunden till 

hållbar utveckling, CSR och uppförandekoder.  

 

4.1 Hållbar utveckling 
Allt fler företag arbetar med hållbar utveckling och väljer att ta sitt ekonomiska, sociala 

och ekologiska ansvar (Andrews & Granath, 2012; Fang, Gunterberg & Larsson, 2010). 

För att nå en hållbar utveckling använder sig många företag av begreppet CSR, vilket 

betyder företagens samhällsansvar (Borglund m.fl., 2012). CSR kan förklaras som 

företags frivilliga integration av sociala och miljömässiga frågor i sin kommersiella 

verksamhet och i sina relationer med intressenter (Ciliberti m.fl., 2008). I CSR har 

företagen ett vidare ansvar än bara den egna verksamheten. Bolagen har ett ansvar 

gällande vilka leverantörer som anlitas och vilka produktionsprocesser som används. 

Ansvaret för leverantörskedjan går tillbaka ända till den ursprungliga råvaruproducenten 

(Borglund m.fl., 2012). 

 

Globaliseringen har lett till en hätsk debatt gällande hur en hållbar utveckling kan nås i 

utvecklingsländer. På grund av de lokala staternas oförmåga att verkställa sina lagar 
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gällande arbetsförhållanden och miljö i dessa länder, har uppförandekoder utvecklats av 

multinationella företag för sina leverantörer, likväl som en rad olika 

övervakningsmetoder med syfte att säkerställa efterlevnad av koderna (Locke & Romis, 

2007). 

 

4.2 Uppförandekod 
Den allra första uppförandekoden som berörde de anställda i leverantörsledet togs fram 

1992 av Levi Strauss, efter upptäckten av dåliga arbetsförhållanden hos företagets 

leverantörer i Centralamerika och Asien. Det dröjde inte länge innan liknande koder 

antogs av både europeiska och amerikanska företag, som blev påverkade av den 

växande kritiken från medvetna konsumenter (Borglund m.fl., 2012). Klädindustrin, 

skoindustrin och leksaks-industrin var de som var först ut med uppförandekoder, och 

där koderna fortfarande är mest förekommande (Egels-Zandén, 2007).  Användandet av 

uppförandekoder har stadigt ökat, och kommer sannolikt att fortsätta öka med tanke på 

att globaliseringen knappast är på väg att avstanna (Egels-Zandén, 2007). 

 

4.2.1 Utformning 

Uppförandekoder har ingen bestämd definition. En uppförandekod kan ses som en 

uppsättning av riktlinjer eller standarder med syftet att förbättra företagets sociala och 

miljömässiga prestation (Pedersen & Andersen, 2006), etiska principer som företagen 

använder för att vägleda sin verksamhet (Lund-Thomsen, 2008) eller ett instrument i 

företagets CSR-arbete, som används för att styra de anställdas beteende och etablera en 

ansvarstagande organisationskultur (Erwin, 2011). En uppförandekod inkluderar en 

bred uppsättning av mål, formuleringar, benchmarks och tillvägagångssätt. De 

adresserar allt ifrån relationer mellan multinationella företag, arbetsförhållanden, 

miljöstandarder och hälso- och säkerhetsproblem (Mamic, 2004). En uppförandekod 

definierar även vad företagen anser sig vara ansvariga för. Generellt prioriteras bolagens 

leverantörer i första led, på grund av otillräckliga resurser att gå längre ner i 

leverantörskedjan. I vissa fall tar ändå företagen ansvar ner till den nivå där 

produktionen i huvudsak utförs (Borglund m.fl., 2012; Egels-Zandén & Bergström, 

2013).  
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Då CSR har en transnationell karaktär bygger det inte på någon lagstiftning, då det inte 

finns någon internationell lagstiftning som matchar de transnationella företagens 

utsträckning (Borglund m.fl., 2012). En uppförandekod är därför utformad som en typ 

av ”soft law”, och saknar rättslig verkställighet (Kline, 2000). De är frivilliga initiativ 

av den privata sektorn som adresserar sociala problem (Mamic, 2004), och bygger mer 

på moralisk övertygelse (Kline, 2000). De kan utvecklas med eller utan hjälp av diverse 

intressenter som anställda, fackförbund, NGO’s 10  och myndigheter. De har ofta 

utvecklats på grund utav just avsaknaden av eller verkställande av nationella lagar 

(Mamic, 2004), då staterna inte vill eller är oförmögna att reglera företagens 

verksamheter och se till att lagarna följs (Barrientos & Smith, 2007; Borglund m.fl., 

2012; Chan & Siu, 2007; Ngai, 2005; Scherer, Palazzo & Matten, 2009). Här har de 

multinationella företagen i stor utsträckning börjat utföra uppgifter som borde skötas av 

statliga myndigheter (Borglund m.fl., 2012; Business for Social Responsibility, 2007; 

Ngai, 2005; Scherer, Palazzo & Matten, 2009). Det är därför viktigt att uppförandekoder 

inte förhindrar de lokala lagarnas efterlevnad. De transnationella företagen förväntas 

ändå ta ansvar för sin verksamhet, oberoende av staternas förmåga att ta sitt ansvar 

(Borglund m.fl., 2012). 

 

Innehållet i uppförandekoder kan variera, men de bygger i stor utsträckning på olika 

internationella ramverk och riktlinjer för socialt ansvarstagande och hållbar utveckling, 

ofta från internationella organisationer som International Labour Organisation (ILO), 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och Förenta 

Nationerna (FN) (Mamic, 2004), varför Blowfield (2005) menar att koderna är 

förvånansvärt likformiga. Att anta internationella standarder för sin uppförandekod kan 

öka trovärdigheten för koden då de åtnjuter internationell legitimitet (Mamic, 2004). 

Även om koderna ställer liknande krav kan nivån på hur kraven ställs skilja sig åt 

markant, vilket kritiserats då det är svårt att tolka dem och jämföra olika företags 

uppförandekoder (Blowfield, 2005; Boyd m.fl., 2007).  

 

4.2.2 Implementering    

Precis som en strategi måste en uppförandekod implementeras för att vara av värde för 

en organisation och bör integreras med redan existerande ledningssystem, strategier och 

                                                
10 Non-governmental organisation 
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mål (Mamic, 2004). Medarbetare bör motiveras och utbildas i hur arbetet med 

uppförandekoden ska ske i företaget och hur en hållbar leverantörskedja kan bidra till 

framgångar (Heide, Grønhaug & Johannessen, 2002; Schnebel & Bienert, 2004). Vissa 

nyckelpersoner, exempelvis inköpschefen och dess avdelning, behöver ha extra goda 

kunskaper om företagets hållbarhetsarbete och uppförandekoden (Mamic, 2004).  

 

En förutsättning för att lyckas med uppförandekoden är kommunikationen med 

leverantörerna. Varför företaget implementerar koden och syftet med att leverantören 

integrerar de ställda kraven i sin verksamhet måste tydliggöras för leverantören (Mamic, 

2004). Det bör poängteras att det är ett långsiktigt arbete som delvis görs gemensamt, 

för att leverantören ska känna trygghet. Utbildning av leverantören är viktigt. En annan 

metod som kan vara effektiv är att låta leverantören utvärdera sig själv för att verkligen 

förstå hur den egna verksamheten ska kunna uppfylla kraven (Business for Social 

Responsibility, 2007). 

 

Språk är en annan aspekt som det är viktigt att uppmärksamma vid implementering av 

en uppförandekod. Att en översättning finns till de språk som talas hos leverantörerna 

med hänsyn till olika dialekter och inte bara på engelska är elementärt. Hänsyn bör även 

tas till utbildningsnivåer och läsförmågan bland arbetarna, och kan de inte läsa bör 

koden kommuniceras på annat sätt. Tydlig kommunikation är av yttersta vikt, men är 

samtidigt en stor utmaning för företagen (Mamic, 2004). Lund-Thomsen (2008) håller 

med och anser att översätta uppförandekoden till de lokala språken är ett enkelt men 

viktigt steg för att göra implementeringen mer meningsfull.  

 

4.2.3 Uppföljning 

Det vanligaste sättet att säkerställa efterlevnaden av uppförandekoder är genom 

uppföljning och kontroller (Locke & Romis, 2007). Revisioner utförs då för att 

undersöka situationen i en fabrik, för att se om de följer koden eller bryter mot den på 

något sätt. Om leverantören bryter mot koden bör den då åta sig att genomföra 

förbättringar för ett fortsatt samarbete, som sedan verifieras vid senare kontroller. I de 

fall då leverantören inte gör dessa förbättringar kan företaget välja att avsluta 

samarbetet, men de flesta företag anser att det mest ansvarsfulla är att ha kvar 

leverantörer och tillsammans jobba på förbättring (Mamic, 2004). Det finns en rad olika 

strategier och metoder för kontrollering av sina leverantörer. En del företag använder 
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sin egen personal medan andra hyr in tredjepartsaktörer som ska utföra kontrollerna. 

Kontrollerna kan vara förannonserade eller så sker de som en överraskning för 

leverantörerna för att undvika fusk (Borglund m.fl., 2012). Just fusk är ett stort problem 

i många utvecklingsländer, där exempelvis dubbel bokföring och ”utbildningar” i hur de 

anställda ska svara på frågor är vanligt förekommande (Barrientos & Smith, 2007; Ngai, 

2005; Prieto-Carron m.fl., 2006; Wong, 2007). För att få en mer nyanserad bild 

förespråkas därför att intervjuer med arbetare utförs utanför arbetsplatsen, samt att 

information inhämtas från lokala organisationer (Borglund m.fl., 2012; O’Rourke, 

2002).  

 

Frågan är hur väl kontrollsystemen egentligen speglar de faktiska arbetsförhållandena. 

Ett stort problem är att många fabriksrevisioner är kortvariga och främst fokuserar på 

fabriksjournaler som exempelvis tidsrapporteringar, på grund av företagens knappa 

resurser och begränsade kunskap (Borglund m.fl., 2012; Wong, 2007). Intervjuer sker 

oftast med ledningen och inte med arbetarna (Barrientos & Smith, 2007; O’Rourke, 

2002). I de fall intervjuer även görs med anställda om arbetsförhållandena sker dessa i 

mångt och mycket inom fabriksområdet, vilket hämmar arbetarnas möjlighet att 

uttrycka sig fritt. På grund av dessa begränsningar är kvaliteten på de gjorda 

revisionerna ojämn, och det är därför svårt att adressera problemen på rätt sätt 

(Borglund m.fl., 2012). Boyd m.fl. (2007) argumenterar ytterligare för att en högre nivå 

av uppföljning nödvändigtvis inte ökar efterlevnaden, utan kan snarare skada 

leverantörsrelationen.  

 

4.2.4 Positiva effekter 

Att CSR-arbetet har en positiv effekt på företaget internt kan fastslås menar Blowfield 

(2007), men hur det egentligen påverkar de stora sociala problem det ifrån början var 

avsett att påverka, det vet vi inte lika mycket om (Barrientos & Smith, 2007; Blowfield, 

2007). Den negativa bilden av uppförandekoder har blivit allt vanligare inom 

forskningen, och vissa hävdar till och med att arbetsvillkoren kan försämras (Egels-

Zandén & Bergström, 2013). Enligt Egels-Zandén och Bergström (2013) hävdar flera 

forskare att uppförandekoder är verkningslösa lokalt, trots omfattande investeringar 

gjorda av företagen, och kan liknas vid ”tandlösa papperstigrar”. Dock anser de att 

koderna faktiskt kan göra skillnad i de lokala fabrikerna, men att arbetet med dessa kan 

effektiviseras ytterligare. Detta bekräftas av Egels-Zandén (2014), som genom en 
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longitudinell studie av kinesiska leksaksleverantörer funnit substantiella förbättringar 

över tid gällande efterlevnaden, vilka bland annat kan kopplas till ett mer systematiskt 

arbetssätt, branschsamarbeten och ett färre antal leverantörer.  

 

Effekten av koder har främst studerats i kontexten av hur den införda uppförandekoden 

påverkar företaget internt (Egels-Zandén, 2007), där en positiv effekt kan skymtas. 

Enligt Erwin (2011) spelar kvaliteten på uppförandekoden roll i hur effektiv koden 

faktiskt är vilket leder till ett förbättrat hållbarhetsarbete, då en högkvalitativ kod är mer 

effektiv i skapandet av en socialt ansvarstagande organisationskultur (Erwin, 2011). Att 

ha en organisationskultur där socialt ansvarstagande främjas kan vara fördelaktigt 

utifrån ett employer branding-motiv. Företag har funnit att ett ökat antal anställda vill 

arbeta för organisationer som tar sitt sociala ansvar och arbetar för ett hållbart samhälle 

(Mamic, 2004).  

 

Ett företags varumärke kan också påverkas av en uppförandekod och ett starkt 

varumärke är av central roll i dagens konkurrenskraftiga globala ekonomi. Att skydda 

varumärket mot skandaler gällande exempelvis barnarbete, miljöförstöring och osäkra 

arbetsplatser hos bolagens leverantörer är därför viktigt, vilket kan underlättas med en 

uppförandekod. Genom att utföra handlingar som är kopplade till best practice inom 

arbetsmarknaden kan varumärket förbättras (Mamic, 2004). 

 

Det är viktigt att påpeka att uppförandekoder inte är ett försök att underminera den 

lokala statens arbete, utan är ett svar på statens oförmåga att införliva lagar och 

regleringar i utvecklingsländer (Locke & Romis, 2007). Men varför tar företagen ansvar 

utanför sina legala organisatoriska gränser? Kotler och Lee (2005) skriver att företag tar 

hållbarhetsinitiativ av tre anledningar. Det ser bra ut för potentiella kunder, investerare, 

partners, i media och i årsrapporter. Det känns bra för de anställda, nuvarande kunder, 

aktieägare och styrelsemedlemmar. Samt att det gör bra för både varumärket och 

samhället. De hävdar även att företag som har ett rykte att agera hållbart överlever 

längre.  
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Enligt en undersökning som gjorts kan integrering av socialt ansvarstagande i företagets 

verksamhet och strategier leda till följande fördelar:  

• Ökad försäljning och marknadsandelar  
• Stärkt varumärkesposition  

• Förbättrad företagsimage och slagkraft  

• Ökad förmåga att attrahera, motivera och behålla anställda  

• Minskade operativa kostnader  

• Ökad dragningskraft mot investerare (Kotler & Lee, 2005)  

 

Wong (2007) menar att ett systematiskt tillvägagångssätt kring efterlevnaden av 

uppförandekoderna genom utbildning och teknisk assistans kan leda till stora fördelar 

för både köparen och leverantören. Färre defekta produkter och kortare produktionstider 

hos leverantören leder till förbättrade ledtider och högre kvalitet på produkterna som 

kunden köper. Dock krävs ett långsiktigt engagemang från köparen. Att arbeta med 

hållbarhet i leverantörskedjan genererar också enligt Ehrgott m.fl. (2011) en ovärderlig 

kunskap om hur den fungerar, vilket bidrar till en ökad affärsnytta.  

 

4.2.5 Negativa effekter 

Lund-Thomsen (2008) är av en annan åsikt, då han är mycket kritisk mot 

uppförandekoder och anser att risken är stor att en kod gör mer skada än nytta, vilket 

Prieto-Carrón m.fl. (2006) håller med om. I sin artikel från 2008 som baseras på 

fältstudier av den pakistanska sportutrustningsindustrin försöker han slå hål på fem 

myter som karakteriserar debatten gällande uppförandekoder.  

 

Den första myten handlar om att CSR-begreppet är utbrett runt om i världen. Sanningen 

är att enbart en liten del av världens transnationella företag har anammat CSR seriöst, 

vilket tydligt framgår utifrån antalet företag som engagerar sig i globala initiativ som 

FN:s Global Compact (Utting, 2007). I utvecklingsländer är spridningen särskilt 

begränsad. Konceptet och debatten kring CSR kan också hävdas vara anpassat till 

Europa och Nordamerika, men inte övriga världen. Ska CSR-initiativen vara legitima 

bör de anpassas till varje specifik lokal kontext (Prieto-Carron m.fl., 2006). CSR kan 

anses filantropiskt, då det i mångt och mycket handlar om att visa upp de goda 

gärningar företaget gjort. Detta anses mycket opassande inom Islam, varför vissa 
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muslimska företag har bidragit med substantiella välgörenhetsaktiviteter utan att 

publicera någonting om det (Lund-Thomsen, 2008).  

 

Myt nummer två tar upp vikten av att engagera sig i uppförandekoden, vilket ses som 

nyckelutmaningen för företagen och dess leverantörer i utvecklingsländer. Då en 

uppförandekod är frivillig att använda kan det antas att företagen redan följer de 

nationella lagar som finns inom miljö och sociala aspekter. I vissa länder är det snarare 

regel än undantag att företagen inte följer lagarna, varför den stora utmaningen i 

utvecklingsländer först och främst är att få leverantörerna att följa landets lagar (Lund-

Thomsen, 2008; Prieto-Carron m.fl., 2006).  

 

De anställdas arbetsförhållanden kommer att förbättras och miljöförstöringen kommer 

reduceras, bara leverantörer i utvecklingsländer följer sina uppförandekoder. Så lyder 

myt nummer tre. I vissa fall är det sant att uppförandekoder leder till förbättringar i 

vissa kontexter (Barrientos & Smith, 2007), men risken finns att koderna istället 

förvärrar situationen i dessa länder. En arbetare som på grund av uppförandekoden 

enbart får arbeta 37h i veckan istället för tidigare 60h per vecka, har inte längre råd att 

försörja sin familj. Då måste även timlönen höjas om situation faktiskt ska förbättras för 

arbetaren (Lund-Thomsen, 2008). Liknande risker finns med att förbjuda barnarbete. 

Att det förbjuds betyder inte att barnen istället börjar gå i skolan, utan risken är stor att 

de istället måste tigga eller prostituera sig för att kunna bidra till familjen (Pierik & 

Houwerzijl, 2006). Det är därför viktigt att inse att implementeringen av uppförande-

koder kan ha oanade och allvarliga konsekvenser (Lund-Thomsen, 2008). 

 

Myt nummer fyra handlar om påståendet att revisioner hjälper oss att förstå effekterna 

uppförandekoder har på arbetsvillkor och miljön (Lund-Thomsen, 2008). Det ifrågasätts 

om revisorerna verkligen har kunskapen och objektiviteten att utföra en rättvisande 

bedömning av en fabrik i ett utvecklingsland (O’Rourke, 2002). Då revisionerna oftast 

är förannonserade har fabriksledningen möjlighet att förbereda sig och visa upp att de 

följer koden, fast de egentligen inte gör det (Chan & Siu, 2007; Ngai, 2005). En ännu 

mer fundamental fråga är om revisorerna har rätten att kontrollera de lokala fabrikerna, 

som om de vore den nationella polisen eller en auktoritet från den nationella 

myndigheten. Hur skulle vi i Sverige reagera på att utländska köpare kom och 

inspekterade våra fabriker, och krävde att vi skulle uppfylla vissa krav? Många 
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leverantörer i utvecklingsländer anser att de utländska varumärkena kräver efterlevnad 

av en rad olika sociala och miljömässiga aspekter, utan att förstå att dessa är dyra och 

irrelevanta i vissa lokala kontexter (Lund-Thomsen, 2008).  

 

Den sista myten handlar om att det är ett effektivt sätt att säkerställa efterlevnad av 

koder genom att utesluta leverantörer som inte följer uppförandekoden, och på så sätt 

förbättra arbetsförhållanden. Många företag som blir exponerade i media för 

användandet av exempelvis barnarbete får panik och väljer att direkt avsluta samarbetet 

med dessa leverantörer. Enligt Montero (2006) är detta den värsta lösningen på 

problemet, då det förmodligen bara gör situationen mycket värre för de lokala arbetarna. 

Om en fabrik måste läggas ner förlorar de anställda sin inkomstkälla (Lund-Thomsen, 

2008) och barnen som inte längre får arbeta måste istället göra värre saker (Nielsen, 

2005). Dilemmat handlar då om det faktiskt är bättre att arbeta under sämre 

förhållanden, istället för att inte ens ha ett arbete (Lund-Thomsen, 2008).  

 

Egels-Zanden och Bergström (2013) hävdar att det är komplicerat, tidskrävande och 

kostsamt att omvandla uppförandekoder till verkliga förändringar. Trots betydande 

investeringar i hållbarhetsarbete hamnar företagen fortfarande i mediala skandaler på 

grund av undermåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer (Egels-Zandén & 

Bergström, 2013). Ett tydligt exempel på detta är klädjätten H&M som ligger högt uppe 

på många olika hållbarhetsrankingar och ständigt investerar i hållbarhetsfrågan men 

som ofta hamnar i nya skandaler, främst gällande barnarbete och dåliga 

arbetsförhållanden (Randhawa Bergmark & Norbergh, 2015).  

 
4.3 Indirekt påverkande faktorer 
Följande faktorer är inte direkt kopplade till uppförandekoder, men hur företag väljer att 

arbeta med dessa kan indirekt påverka efterlevnaden av uppförandekoder.  

 

4.3.1 Inköpsstrategier 

Inköp handlar om hur företaget väljer att arbeta med sina leverantörer (Gadde & 

Håkansson, 1998) och är den funktion som har mest kontakt med dem, vilket innebär att 

inköpsavdelningen har störst möjlighet att påverka efterlevnaden av koden (Björklund, 

2010a). Beroende på vilken inköpsstrategi företaget använder sig av väljer de vilken 

slags relation de vill ha till sina leverantörer. Kraljic (1983) har identifierat tre 
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inköpsstrategier, och fyra steg som bör tas för att kunna utforma relevant strategi. Det 

första steget är att klassificera leverantörens produkter efter dess påverkan på företagets 

vinst och den risk som är förknippad med köpet. Produkterna hamnar då i någon av de 

fyra kategorierna strategiska produkter (hög påverkan, hög leverantörsrisk), 

hävstångsprodukter (hög påverkan, låg leverantörsrisk), icke-kritiska produkter (låg 

påverkan, låg leverantörsrisk) eller flaskhalsprodukter (låg påverkan, hög 

leverantörsrisk). Nästa steg handlar om att analysera marknaden, för att kunna bedöma 

sin egen samt leverantörens förhandlingskraft. Baserat på en jämförelse mellan 

företagets och leverantörens styrkor väljer företaget vilken strategi som är mest lämplig, 

vilket är det tredje steget. I de fall företaget har större makt än dess leverantörer är en 

aggressiv strategi som utnyttjar leverantören mest fördelaktig, medan det i omvänd 

situation är bäst att leta efter andra leverantörer eller produkter för att slippa befinna sig 

i en beroendesituation. Om makten är jämt fördelad mellan företag och leverantör är en 

balanserad mellanväg den bästa strategin. Det sista steget innebär att företaget måste 

göra ord till handling och utveckla konkreta handlingsplaner beroende på vilken strategi 

som valts.  

 

Ett företag kan välja att använda sig av single sourcing, dual sourcing eller multiple 

sourcing. Då single sourcing innebär att företag använder sig av en leverantör krävs det 

ett nära samarbete mellan dem. Kunden kan hamna i en beroendesituation och riskerar 

störningar i försörjningskedjan (Yu, Zeng & Zhao, 2009). Samtidigt innebär det en ökad 

förhandlingsstyrka för företaget som, genom single sourcing, blir en attraktivare kund 

för leverantören. Dual sourcing och multiple sourcing, som innebär att köparen ställer 

två eller flera leverantörer emot varandra och väljer den med bäst pris, minskar 

beroendeställningen och osäkerhet vid inköp. Dessa strategier kan på lång sikt vara mer 

kostsamma då leverantörshantering är kostnadskrävande och företaget kan inte få del av 

kostnadsreducering i form av till exempel skalfördelar (Gadde & Håkansson, 1998). 

Företaget bör även reflektera över leverantörens storlek, då en stor leverantör innebär 

mindre förhandlingskraft för det köpande företaget medan en mindre leverantör innebär 

mer förhandlingskraft (Handfield m.fl., 2011).  

 

Som nämndes i inledningen har globaliseringen lett till en ökad andel globala inköp. 

Detta kan förklaras av den hårda konkurrensen på marknaden som gör att företag måste 

hitta leverantörer som kan producera hög kvalitet till låg kostnad för att behålla sin 
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marknadsposition. En annan anledning till att företag väljer att handla globalt är för att 

vissa produkter inte finns i deras eller närliggande länder (Cho & Kang, 2001). Enligt 

Mattsson (2012) måste företag söka och använda leverantörer från olika platser i 

världen för att kunna uppnå världsklassnivå. Dock finns det utmaningar med globala 

inköp då det innebär att produkterna måste transporteras längre avstånd samt att 

kulturella, politiska och legala skillnader kan vara större hos leverantörer i länder långt 

bort än hos närliggande länder (Cho & Kang, 2001; Gadde & Håkansson, 1998). 

 

4.3.2 Leverantörsrelationer 

Gadde och Håkansson (1998) hävdar att företag har gått från att enbart hitta rätt 

leverantörer till att arbeta på ett hållbart sätt med de leverantörer företaget redan har. Att 

utveckla djupare och mer långsiktiga samarbeten med sina leverantörer kan innebära 

flera fördelar för företaget, som effektivare informations- och materialflöde samt 

samarbete i utvecklingsfrågor. Eftersom det är resurskrävande att utveckla dessa 

samarbeten väljer ofta företag att minska antalet leverantörer (Gadde & Håkansson, 

1998), vilket också gör det lättare att kontrollera dem (Borglund m.fl., 2012).  Även 

Gorton m.fl. (2015) anser att ett strategiskt partnerskap är att föredra då en relation med 

ömsesidig tillit minskar risken för opportunistiskt beteende. Gadde och Håkansson 

(1998) poängterar att inte alla relationer ska fördjupas utan att företaget behöver en 

varierad leverantörsbas.  

 

Enligt Handfield & Bechtel (2002) har fler företag börjat fokusera på relationen till dess 

leverantörer av huvudsakligen tre orsaker. Den första orsaken är globaliseringen som 

lett till högre konkurrens med mer avancerad teknologi och lägre priser. För att överleva 

måste företag anpassa sina leverantörsrelationer för att snabbare kunna svara på den 

globala efterfrågan. Den andra anledningen är utvecklingen av elektronisk 

informationsdelning och e-handel. Detta innebär en förbättrad kommunikation mellan 

företag och leverantör vid korrekt implementering av teknologin, då det går snabbare att 

dela information vilket kan leda till minskade ledtider inom försörjningskedjan. Den 

sista orsaken handlar om ett ökat krav på kundorientering. Samtliga parter inom 

försörjningskedjan måste förstå varandras processer och förmågor för att kunna 

optimera samarbetet.  
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Förväntningarna av en god leverantörsrelation är att skapa gemensamma fördelar i 

framtiden (Ploetner & Ehret, 2006). Genom ett tätt samarbete kan kostnader reduceras, 

kvaliteten förbättras, den operationella flexibiliteten öka och konkurrensfördelarna 

stärkas (Bendixen & Abratt, 2007; Gadde & Håkansson, 1998; Mattsson, 2012). Vidare 

hävdar Handfield och Bechtel (2002) att inköparen bör dela information med sin 

leverantör samt garantera framtida köp, i termer av volymer och pris. På detta vis kan 

leverantören agera mer effektivt vilket minskar ledtiden, kostnaderna och den kan 

leverera bättre kvalitet. Ytterligare en fördel med goda leverantörsrelationer är att 

köpare med pålitliga leverantörer inte behöver byta ut dessa, och slipper därmed de 

transaktionskostnader som medföljer ett sådant byte (Ploetner & Ehret, 2006).  

 

Relationen mellan köpare och säljare påverkas av flera faktorer, och Gorton m.fl. (2015) 

fokuserar främst på faktorerna maktbalans samt tillit mellan de två aktörerna. Kund och 

leverantör är beroende av varandra och för att skapa tillit är det viktigt att ingen 

utnyttjar sitt eventuella maktövertag. Enligt Gorton m.fl. (2015) finns det fem 

dimensioner inom maktaspekten som påverkar köparens tillförlitlighet: 

1. Antalet potentiella köpare tillgängliga för leverantören 

2. Hur enkelt leverantören kan byta till en annan köpare 

3. Hur enkelt köparen kan byta till en annan leverantör 

4. Leverantörens storlek 

5. Om leverantören är medlem i ett marknadsföringskooperativ eller inte 

Högre tillförlitlighet har en positiv påverkan på leverantörens tillfredsställelse, vilket i 

sin tur har visat sig bidra till bättre leverantörsprestation, både i fråga om kvalitet och 

kvantitet.  

 

För att skapa tillit är det viktigt att relationen ses som ett partnerskap snarare än att 

köparen försöker kontrollera sin leverantör (Bendixen & Abratt, 2007; Handfield & 

Bechtel, 2002). Att skapa tillit är inte helt enkelt och kräver att båda parter är 

engagerade i samarbetet och anpassar sig efter varandras behov. Tilliten påverkas även 

av parternas benägenhet av att vara beroende av varandra och hur höga risker de är 

villiga att ta (Bendixen & Abratt, 2007; Mattson, 2012). I dessa fall är det fördelaktigt 

att ha ett bra rykte för att bli en attraktiv affärspartner (Bendixen & Abratt, 2007). 
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4.3.3 Ansvarsfulla inköp 

Som tidigare nämnts har hållbarhetsarbetet tydliga fördelar för företaget. En stor 

anledning till varför företag tänker på hållbarhetsaspekter vid inköp är på grund av 

lagstiftningar, men också för att det kan innebära minskade kostnader, positiv 

marknadsföring, förbättrad kvalitet, förbättrat rykte, samt ökad lojalitet och motivation 

bland de anställda (Björklund, 2010a; Preuss, 2001). Björklund (2010a) hävdar att 

ansvarsfulla inköp leder till förbättrad leverantörsprestation i form av minskade ledtider, 

bättre kvalitet och ökad flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Vidare menar 

författaren att även tilliten, engagemanget och samarbetet mellan företaget och 

leverantören blir större. Varför företag fokuserar på mer hållbara försörjningskedjor kan 

förklaras av tre trender: 

• Företag fokuserar mer på sina kärnkompetenser och outsourcar andra aktiviteter, 

vilket innebär att inköpsfunktionen och leverantörsrelationer fått en viktigare 

roll. 

• Relationen mellan köpare och säljare har utvecklats och vikten ligger vid att 

skapa långsiktiga relationer med samarbete och ständig förbättring i fokus.  

• Medvetenheten om sambandet mellan inköpsbeslut och miljöpåverkan har ökat, 

och forskare har tagit fram guider för hur hållbarhetsaspekterna kan bli en del av 

inköpsarbetet (Green, Morton & New, 1996). 

 

Enligt Björklund (2010b) spelar inköpsavdelningen en viktig roll inom hållbarhets-

arbetet i försörjningskedjan då det är deras ansvar att förmedla företagets standards till 

sina leverantörer. Detta kan leda till en så kallad green multiplier effect, som innebär att 

företaget överför sina ”gröna” standards till sina leverantörer som i sin tur överför dem 

till sina leverantörer och på så vis sprids hållbarhetsarbetet i försörjningskedjan. 

Eftersom det är inköp som bestämmer vad som beställs in till företaget är det därmed de 

som påverkar kriterier som kvalitet, pris samt etiska aspekter (Preuss, 2001). Tidigare 

har synen varit att anställda inom hållbarhet inte ska integreras med inköpsfunktionen 

på grund av en inneboende intressekonflikt. Den åsikten har börjat ändras, och 

integreringen av dessa funktioner ses istället som nyckeln till verkliga framsteg 

(Business for Social Responsibility, 2007). 
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Att göra ansvarsfulla inköp innebär att inköpsavdelningen försöker skapa positiva 

förändringar för samhället och undvika negativa konsekvenser (Drumwright, 1994). 

Frågor som är viktiga att ta hänsyn till vid inköp är: 

• Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos leverantörer 

• Lokala institutioner  

• Skydd av naturtillgångar 

• Leverantörer i minoritet 

 

Ansvarsfulla inköp kan delas in i fyra olika arbetssätt: reaktivt, defensivt, adaptivt eller 

proaktivt. Att arbeta proaktivt kan innebära att företaget definierar hållbarhetsmål inom 

inköpsfunktionen, väljer ut huvudansvariga för ansvarsfulla inköp, utbildar, kontrollerar 

och följer upp sina leverantörer, uppdaterar intressenter om framgångar samt tar emot 

feedback från dem (Maignan, Hillebrand & McAlister, 2002). Genom att arbeta 

proaktivt kan företaget lyckas förutse möjligheter eller problem i kedjan och på så vis 

vinna strategiska fördelar (Green m.fl., 1996). Trots detta, och andra anledningar till att 

arbeta proaktivt med ansvarsfulla inköp som krav från intressenter och organisationens 

värderingar, så är det långt ifrån alla företag som faktiskt gör det (Maignan, Hillebrand 

& McAlister, 2002). Forskning har visat att inköp tenderar att vara reaktiva till hållbara 

initiativ, vilket skulle kunna förklaras av konflikten mellan hållbarhetsarbetet och 

incitamentsystemet som oftast fokuserar på ekonomiska kriterier (Business for Social 

Responsibility, 2007; Preuss, 2001). Om inköp prioriterar kriterier som kvalitet, 

leveranstid och pris högre än efterlevnaden av deras uppförandekod så kommer inte 

heller leverantörerna att prioritera koden (Egels-Zandén, 2007). Inköpsavdelningen bör 

därför utvärdera sitt eget beteende, så att inte ovan nämnda kriterier hindrar 

hållbarhetsarbetet (Borglund m.fl., 2012).  

 

Det är dessutom viktigt att båda parter har överensstämmande mål (Pedersen & 

Andersen, 2006), då målkongruens minskar risken för oenighet. Då det är svårt och dyrt 

att kontrollera leverantörer i globala försörjningskedjor är detta särskilt viktigt och kan 

uppnås genom att: 

1. Köparen kompenserar leverantören för de kostnader som uppförandekoden 

innebär, till exempel mer miljövänliga maskiner. 

2. Köparen belönar leverantörer som uppfyller koden. 
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3. De två parterna genomför gemensamma investeringar i transaktionsspecifika 

tillgångar vilket stärker engagemanget i förhållandet. 

4. Köparen övertalar leverantörer om de strategiska fördelar de båda kan uppnå 

genom att följa uppförandekoden. 

5. Köparen involverar leverantören i planeringen och implementeringen av koden, 

så att leverantörer känner sig delaktig. 

 

Punkt ett och två tar upp incitament och ekonomisk kompensation från köparen som 

starka motivationsfaktorer. Genom att följa uppförandekoden kan leverantören få en 

mer strategisk position hos köparen, vilket kan vara ett starkt incitament. Leverantören 

kan då få ett långtidskontrakt, vilket säkrar dess inkomst en tid framöver och 

uppmuntrar den att bädda in hållbarhetsarbete i sitt företag (Borglund m.fl., 2012; 

Business for Social Responsibility, 2007; Pedersen & Andersen, 2006). Pedersen och 

Andersen (2006) diskuterar punkt fyra. Att övertyga leverantören om de strategiska 

fördelar som kan uppkomma kan bli problematiskt om leverantören inte har råd att göra 

de förändringar som krävs. Detta problem kan undvikas genom den ekonomiska 

kompensation som togs upp i punkt ett. Det sker dock ytterst sällan i praktiken, då 

företagen sällan är villiga att dela på kostnaderna för förbättringarna (Chan & Siu, 2007; 

Wong, 2007) och leverantörerna måste nästan alltid betala för dem själva (Egels-

Zandén, 2014; Lund-Thomsen, 2008). Jiang (2009) tar upp den femte punkten och 

menar att leverantörer i praktiken oftast inte alls blir delaktiga i utformningen av koden, 

utan blir tillsagda av företaget vilka krav som gäller. Detta har lett till att fusket under 

revisioner har ökat avsevärt de senaste åren i utvecklingsländer. Köparen bör därför 

uppmuntra en öppen dialog där leverantören har möjlighet att säga vad de anser vara 

rimliga krav så att parterna tillsammans kan jobba för förbättring och samarbete. 

 

Trots dessa rekommendationer så finns det anledningar till varför uppförandekoder inte 

följs. Kraven som ställs på leverantörer är ofta mycket högre än de rådande 

arbetsförhållandena i de aktuella utvecklingsländerna (Egels-Zandén, 2007) samtidigt 

som olika köpare ställer skiftande krav, varför det det blir svårt för leverantörerna att 

förstå vilka krav de ska följa (Business for Social Responsibility, 2007; Wong, 2007). 

Bristande uppföljning kan leda till att incitamenten att följa koden inte anses tillräckliga, 

och leverantörerna utvecklar istället metoder för att lura företagen (Borglund m.fl., 

2012; Egels-Zandén, 2007). 
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4.4 Hur kan efterlevnaden ökas? 
We’ve come to the conclusion that we can monitor until we’re blue in the 

face, but it’s just policing. It’s not getting to some of the root problems (in 

our supply chain). And some of those root problems are actually affected by 

what Nike does (Gatchell, Strategic Planning Manager, Nike, i Youssefi, 

u.å). 

 

På grund av det ökade användandet av uppförandekoder har också det akademiska 

intresset för konceptet ökat. Då relativt lite forskning gjorts om leverantörerna faktiskt 

uppfyller de krav koden ställer kan effektiviteten av dessa ifrågasättas. Anledningen till 

detta är de stora problem som finns gällande tillgång till tillförlitlig primärdata. 

Majoriteten av den existerande primärdatan har inhämtats via annonserade, officiella 

intervjuer med leverantörer, vilka har varit enkla att manipulera. De oannonserade, 

inofficiella intervjuer som gjorts med anställda hos leverantörerna visar att 

efterlevnaden av koderna är bristfällig (Egels-Zandén, 2007).  

 

Vi vet därför att effektiviteten av uppförandekoder och kontroller av dessa kan 

diskuteras. Men hur kan företagen arbeta för att faktiskt öka efterlevnaden av sina 

uppförandekoder? Borglund (2012) är inne på samma linje som citatet ovan och anser 

att det behövs mer fokus på grundorsakerna snarare än symptomen för att nå ett lyckat 

arbete med uppförandekoder. En viss skepsis har uppkommit mot användandet av krav 

och kontroll som strategi (Boyd m.fl., 2007; Wong, 2007). Istället behövs 

kapacitetsuppbyggnad, kunskapsöverföring, incitament och en gemensam förståelse för 

hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, vilket kan nås genom samarbete och 

långsiktiga relationer. Leverantörshantering kan istället ses som leverantörsutveckling 

(Borglund m.fl., 2012).  

 

Ett återkommande exempel på hur situationen kan förbättras är genom samarbete med 

leverantören (Bendixen & Abratt, 2007; Gorton m.fl., 2015; Ploetner & Ether, 2006). 

Om uppförandekoden utvecklas som ett samarbete mellan köpare och leverantör och 

utvärderingen görs gemensamt ökar leverantörens vilja att följa koden markant (Boyd 

m.fl., 2007; Frenkel & Scott, 2002). Även de anställda behöver inkluderas, inte bara 

ledningen. Genom att intervjua dem kan en bättre bild fås och de känner sig 
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inkluderade. Att skapa bättre relationer med sina leverantörer kan förenklas mycket 

genom att använda sig av ett mindre antal leverantörer (Egels-Zandén, 2007).  

 

Samarbete med leverantören är inte det enda samarbetet som kan förbättra situationen, 

utan både samarbeten med andra köpare och branschorganisationer samt lokala 

myndigheter och organisationer är nyckeln till framgång. Att samverka med andra 

köpare kan visserligen vara känsligt ur konkurrenssynpunkt, men det kan ha kraftfulla 

effekter på leverantörerna (Egels-Zandén & Bergström, 2013). En studie av Barrientos 

& Smith (2007) visade att när många köpare ställde liknande krav togs 

uppförandekoderna mer seriöst av leverantören. Det kan framförallt vara fördelaktigt för 

små och medelstora företag som arbetar med hållbarhetsfrågor, då de annars har en 

begränsad förhandlingsmakt och förmodligen inte lika mycket resurser för 

hållbarhetsarbete som större företag. Det betyder dock inte att de har ett mindre ansvar, 

då deras sammantagna påverkan på sociala och miljömässiga problem kan vara allvarlig 

(Borglund m.fl., 2012). 

 

Lokala myndigheter och andra aktörer bör också involveras i arbetet med uppförande-

koder. För att faktiskt nå en förbättrad situation i länderna anses att staterna bör 

involveras mer i företagens hållbarhetsarbete. Genom partnerskap och 

kapacitetsutveckling utav lokala institutioner och organ, finns möjlighet till en mer 

långsiktig lösning (Borglund m.fl, 2012; Business for Social Responsibility, 2007). 

Värderingarna i uppförandekoderna bör också integreras i en lokal värdegrund och 

involvera de berörda människorna i förändringsprocessen om det faktiskt ska ske en 

långsiktig förändring lokalt (Borglund m.fl., 2012). Gjorda studier (Blowfield, 2005; 

Prieto-Carrón, 2004; Yu, 2009)  visar dock det motsatta, att lokala intressenter 

inkluderas i en mycket liten utsträckning vid problemdiskussion och beslut, trots att det 

är deras situation och livsmiljö det handlar om (Borglund m.fl., 2012; Lund-Thomsen, 

2008). Arbetarna, som det i mångt och mycket handlar om, har knappt blivit 

involverade överhuvudtaget och är ofta ovetande om deras rättigheter (Barrientos & 

Smith, 2007; Business for Social Responsibility, 2007; Chan & Siu, 2007).  

 

Även revisionen kan utföras i kollaboration med leverantören för att nå ett bättre 

resultat. Den kan ses som en rådgivande process i samarbete med leverantören, vilket 

minskar risken för ett bedrägligt beteende då leverantören anser processen mer rättvis 
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(Borglund m.fl., 2012). Många leverantörer ser annars revisionerna som en bestraffning 

(Wong, 2007). En annan möjlighet är att kontrollen istället utförs i samverkan med 

lokala fackföreningar, NGO’s eller statliga myndigheter, som då kan införskaffa sig 

legitimitet i utförandet av deras roller. Kombinationen av extern press från dessa lokala 

aktörer samt den tekniska och organisatoriska hjälp leverantören kan få från de globala 

företagen kan leda till ett mer systematiskt tillvägagångssätt, vilket kan leda till en 

långsiktig förbättring (Locke & Romis, 2007).  

 

Att använda sig av ovan nämnda strategier som inte bara fokuserar på krav och kontroll 

kallas på branschspråk beyond monitoring, vilket tidigare nämnts i inledningen.  

 

4.4.1 Beyond monitoring  

Konceptet beyond monitoring utvecklades år 2007 av Business for Social 

Responsibility 11  (BSR). Det är ett nytt organiseringssätt designat för att hjälpa 

multinationella inköpare och deras företag att säkerställa hållbara försörjningskedjor. 

Konceptet försöker adressera de grundläggande orsakerna till sociala och miljömässiga 

tillkortakommanden i globala försörjningskedjor. De förespråkar ett tillvägagångssätt 

som integrerar arbets- och miljövillkor på ett mer komplett sätt i inköpsarbetet. 

Samarbete är kärnan av konceptet, då emfasen ligger på nya partnerskap med 

leverantörer, arbetare och myndigheter. Vikten av de två ofta förbisedda rollerna 

arbetare och myndigheter betonas då de borde vara i centrum för hållbara 

försörjningskedjor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Business for Social Responsibility är en global ideell organisation som arbetar för att bygga en hållbar 
och rättvis värld tillsammans med sina medlemsföretag (Business for Social Responsibility, u.å.).  
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Beyond monitoring består av 4 pelare: 

 

 
Figur 3: Beyond monitorings fyra pelare (egen illustration baserad på Business for 

Social Responsibility:s modell). 

 

Modellen visar de fyra pelarna som tillhandahåller en övergripande ram för att 

identifiera framgångsrika strategier för försörjningskedjan och bygger på antagandet att 

pelarna ska vara integrerade för bästa resultat. Pelarna innefattar följande:  

• Buyer Internal Alignment – Inköpsmetoder bör vara i linje med sociala och 

miljömässiga mål. Samarbete mellan funktioner som övervakar socialt ansvar 

och inköp är väsentligt för att övervinna nuvarande hinder. 

• Supplier Ownership – Leverantörens äganderätt av bra arbets- och miljömässiga 

förhållanden på sin arbetsplats. Detta kan nås genom en överenskommelse: 

leverantören åtar sig att ta större ansvar för att hantera sitt företag i linje med 

globala förväntningar, och inköparen tillhandahåller en större säkerhet för dem i 

den pågående affärsrelationen.  

• Empowerment of Workers – Delaktighet för arbetare som får en starkare roll för 

att skydda sina egna rättigheter. Utvecklas genom en arbetsplats med ökad 

information och deltagande, där exempelvis säkra kommunikationsvägar och 

effektiva sätt att lösa dispyter på är tillgängligt.  

• Public Policy Frameworks – Offentliga politiska ramverk som säkerställer 

tillämpandet av relevanta lagar. Upprätthållandet av arbetsmiljölagar har i 

många kontexter överlåtits till privata aktörer. Offentlig-privata partnerskap och 

en ökad förståelse för vikten av en effektiv offentlig styrning är nya vägar att 

prova.  

Buyer Internal Alignment Supplier Ownership

Worker Empowerment Public Policy Framework

Sustainable 
Supply Chain 

Practices
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4.5 Analysmodell 

 

Figur 4: Analysmodell (egen illustration). 

Hållbarhet 
Företagets värderingar 

 
Direkt påverkan Indirekt påverkan 

• Orsaker 
- Bakomliggande anledning till 
uppförandekoden 

• Utformning 
- Internationella ramverk 

• Implementering 
- Hur implementera? 
- Språk 
- Utbildning 

• Incitament 
- Kopplat till uppförandekoden 

• Uppföljning 
- Sker den? 
- Hur sker den? 

• Konsekvenser 
- Hur hanteras avvikelser? 
- Avbrutet samarbete 

 

• Inköpsstrategi 
- Antal leverantörer 
- Maktbalans 
- Branschsamarbeten 

• Leverantörsrelationer 
- Djupa eller ytliga? 
- Samarbeten med leverantör 

• Ansvarsfullt inköp 
- Hur prioriteras hållbarhet? 
- Pris och hållbarhet i konflikt? 

Figur 5: Analysmodell (egen illustration).  

Hållbarhet

Indirekt 
påverkan

Direkt 
påverkan
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Utifrån den teoretiska referensramen har vi identifierat följande tre huvudkategorier: 

hållbarhet, direkt påverkan och indirekt påverkan. Dessa tre kategorier står tillsammans 

för grunden för arbetet med uppförandekoder. Kategorierna interagerar med varandra 

och det finns ingen tydlig avgränsning mellan dessa, vilket kan ses i figur 4. Inom 

huvudkategorierna har vi funnit ett antal underrubriker som presenteras i figur 5. 

Företags hållbarhetsarbete ligger till grund för utformningen av uppförandekoder och 

genomsyrar ofta organisationskulturen, varför det är viktigt att förstå som bakgrund till 

deras arbete med uppförandekoder. Det innefattar företagets värderingar, hur länge de 

arbetat med hållbarhetsfrågor och vilka frågor de främst fokuserar på.  

 

De faktorer vi undersökt som påverkar arbetet med uppförandekoder har delats upp i 

direkt eller indirekt påverkan. Hur en uppförandekod är utformad påverkar 

efterlevnaden på ett mer direkt sätt än exempelvis vilken inköpsstrategi som används. 

Den valda inköpsstrategin är inte direkt kopplad till uppförandekoden, men kan däremot 

indirekt påverka utfallet. Direkt påverkan består därför av de faktorer som är direkt 

kopplade till uppförandekoden, som bakomliggande anledning till skapandet, 

utformning, implementering, vilka incitament som finns för att följa koden, hur 

uppföljning sker och vad som inträffar för dem som inte uppfyller kraven. Den indirekta 

påverkan tar upp de faktorer som inte är direkt kopplade till uppförandekoden men som 

kan påverka efterlevnaden indirekt. I denna kategori tas inköpsstrategi, leverantörs-

relationer och ansvarsfulla inköp upp då dessa kan vara avgörande för leverantörens 

motivation att följa koden. Vissa faktorer, som till exempel samarbeten och utbildning, 

kan ha både en direkt och en indirekt påverkan, varför kategorierna interagerar med 

varandra. Det existerar branschsamarbeten som är direkt kopplade till uppförandekoder, 

medan övriga inköpssamarbeten kan ha en indirekt påverkan. På samma sätt kan 

utbildningar vara direkt kopplade till att försöka förbättra efterlevnaden av koderna, 

medan allmänna hållbarhets- eller kvalitetsförbättrande utbildningar även de kan ha en 

positiv påverkan på uppförandekoderna.  

 

Dessa faktorer ligger till grund för vår analysmodell, varför vi kommer studera dessa 

hos våra valda fallföretag. Vi kommer att analysera fallföretagen utifrån denna 

analysmodell samt jämföra dem med varandra och med tredjepartsorganisationernas 

svar för att se om vi kan hitta gemensamma framgångsfaktorer eller problemområden, 
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som ligger till grund för vad liknande företag kan tänka på vid arbetet med 

efterlevnaden av uppförandekoder.  
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5. Analys 
Följande kapitel syftar till att analysera den insamlade empirin utifrån vår teoretiska 

analysmodell. De fyra företagen jämförs med varandra och med tredjeparts-

organisationernas svar för att undersöka vilka likheter och olikheter som finns i arbetet 

med uppförandekoder samt vilka direkta och indirekta faktorer som påverkar 

efterlevnaden av uppförandekoder. Avslutningsvis utvärderas fallföretagens arbete med 

uppförandekoder utifrån faktorerna i analysmodellen.  

 
5.1 Empirisk sammanfattning 
I följande del presenteras två tabeller utifrån vår insamlade empiri. Den första tabellen 

är en jämförande sammanfattning över tredjepartsorganisationernas svar från 

intervjuerna, vilken visar en översiktsbild över hur företag arbetar med uppförande-

koder. Den andra tabellen jämför svaren från de utförda intervjuerna med fallföretagen, 

vilken tar upp samtliga faktorer från analysmodellen.  

 
Tabell 6: Sammanfattning över tredjepartsorganisationernas svar.  
 
 
Bakomliggande 
orsak till 
uppförandekod 

Goodpoint Sedex Union to Union 
Praxis bland svenska 
företag att ha en 
uppförandekod. 
Utan en uppförandekod är 
det svårare att ställa krav. 

Tydliggör företagets 
etiska inköpskrav, både 
för leverantörer och 
andra intressenter. 

Används som ett risk 
management-verktyg för 
operationella och 
ekonomiska risker, samt 
kopplade till företagets 
anseende. 
 

Branschsamarbeten Relativt få, då företag har 
individuella koder 
baserade på interna 
värderingar. 

Borde vara mer 
förekommande då 
företag tillsammans kan 
göra större påverkan. 

Vanligt förekommande, 
då företag kan dela risk 
och kostnader genom att 
utföra gemensamma 
revisioner. 
 

Samarbeten med 
leverantör 

Sker inte men vid 
införandet bör en dialog 
föras. 

Sker sällan, vilket kan 
leda till att leverantören 
inte förstår de krav som 
ställs. 

Sker sällan samarbeten 
gällande koden, men vid 
genomförandet förs en 
dialog. 
 

Metod för 
uppföljning 

Årliga utvärderingar eller 
vid förnyelse av avtal, 
självskattningsformulär, 
revision. 
Bör vävas in i 
inköpsrutiner. 

Riskvärderingar, 
frågeformulär och 
revisioner för att förstå 
leverantören. 

Självutvärdering, 
externrevision, 
internrevision, 
certifieringar. 
Facket bör agera 
kontrollmekanism. 
 

Orsaker till att 
leverantören inte 
följer koden 

Uppföljning sker inte 
systematiskt, ekonomiska 
begränsningar, okunskap, 
kundens storlek.  

Oförmåga/okunskap, 
oansvarsfulla 
inköpsmetoder, 
kostnader. 

Leverantörens position på 
marknaden, ekonomiska 
begränsningar, okunskap. 
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Liten kund har liten 
möjlighet att påverka. 

Problemområden Uppföljning sker sällan. 
Hantering av avvikelser. 
 

Olika företag har olika 
koder vilket kan förvirra 
leverantören. Själva 
implementeringen av 
koden misslyckas. 
Kommunikations-
problem. 
 

Avvägningar vid fall då 
koden inte efterlevs. 

Framgångsfaktorer Uppföljning av krav, 
stödja förändringar och 
förbättringar, långsiktigt 
samarbete. 
Ställa färre krav med ett 
större fokus på de krav 
som ställs. 

Samarbete, både med 
andra företag och 
leverantörer samt 
utbilda och utveckla 
leverantörer. 

Långsiktiga affärer, stöd 
med förbättringsarbetet, 
visa leverantören vad den 
vinner på samarbetet. 

 

Tabell 7: Sammanfattning över fallföretagens svar. 
 
 
 
Direkt 
påverkan 

 Löfbergs Martin & 
Servera 

Scania GE Power 

Orsaker Förmedla 
riktlinjer. 

Omvärlds-
analys. 

Förmedla en 
tydlig 
kravsättning. 
 

Vilja att ligga i 
framkant. 

Utformning FN Global 
Compact, ILO, 
egna riktlinjer. 

FN Global 
Compact, 
ILO, BSCI. 

FN Global 
Compact, egna 
riktlinjer 
angående 
spårbarhet. 
 

Samtliga 
regelverk på 
marknaden, 
högre EHS-
krav. 

Implementering Koden skickas 
ut med kontrakt 
samt vid 
uppdatering. 
Språk: engelska 

Koden skickas 
ut med 
kontrakt samt 
vid 
uppdatering. 
Språk: 
svenska, 
engelska 

Koden finns 
tillgänglig på 
hemsida, i 
kontrakt, 
utbildning, 
presentation, 
besök. 
Språk: engelska 
 

Koden skickas 
ut med 
kvalificering 
samt 
inköpsordrar. 
Språk: 13 
olika språk 

Incitament Utbildning, 
träning, 
utveckling. 

Inget. Leverantören 
får behålla 
Scania som 
kund. 
 

Leverantören 
får behålla GE 
Power som 
kund. 

Uppföljning Inköp gör 
besök, 
kooperativen 
granskar sina 
medlemmar, 
certifierings-
organisationer 
gör revisioner. 
 

Inköp gör 
besök och 
revisioner. 

SQA gör besök, 
själv-
utvärdering av 
leverantörer. 

Auditerar 
leverantörer 
med kritiska 
produkter, 
själv-
utvärdering av 
leverantörer. 

Konsekvenser Rätta till 
avvikelser, 
avslutade 
samarbeten 

Rätta till 
avvikelser, 
avslutat 
samarbete sker 

Rätta till 
avvikelser, fasar 
ut leverantörer 
som inte följer 

Rätta till 
avvikelser, 
görs inte 
åtgärder 
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grundas snarare 
på kvalitetsbrist. 

sällan. krav. avslutas 
samarbetet. 

 
Indirekt 
påverkan 

Inköpsstrategi Arbetar med att 
minska antalet 
leverantörer. 

Ingen specifik 
strategi, 
jobbar 
kundstyrt. 

Lokala inköp av 
basprodukter. 
Dual sourcing 
strategi för 
kritiska 
produkter. 

Begränsat 
antal 
leverantörer, 
har ”back up-
plan” på 
kritiska 
produkter. 
 

Lev. relation Långa, stabila 
relationer med 
nära 
samarbeten. 

Långa, stabila 
relationer med 
ständig 
kontakt. 

Långa, 
partnerdrivna 
relationer. 

Vill ej bli 
beroende eller 
för bekväma. 
Utveckling 
kräver nya 
leverantörer. 
 

Ansvarsfulla 
inköp 

Betalar mer för 
certifierat kaffe. 
Leverantörerna 
kan producera 
mer p.g.a. 
utbildning. 
 

Betalar ej mer 
p.g.a. krav. 

Energi-
effektiviserings-
projekt. 
Leverantörs-
utveckling. 

Högre krav 
innebär högre 
pris vilket 
innebär 
förhandling. 

 

5.2 Faktorer som påverkar direkt 
Nedan kommer de faktorer som vi anser står i direkt koppling till uppförandekoden att 
analyseras utifrån respondenternas svar. 
 
5.2.1 Orsak 

Den ursprungliga idén om att en uppförandekod skapades för att erkänna sitt ansvar för 

leverantörer (Egels-Zandén, 2007) verkar ha försvunnit på vägen. Inget av fallföretagen 

har explicit uttryckt sitt ansvarstagande för sina leverantörer som anledningen till att de 

skapat en uppförandekod. Inte heller tredjepartsorganisationerna berör ansvarstagande 

som ett motiv, utan nämner istället tre andra anledningar. Den första anledningen är att 

det mer eller mindre blivit praxis att ha en uppförandekod, då det förväntas av företagets 

intressenter. Den andra anledningen är att det används som ett risk management-

verktyg, och den tredje anledningen är för att demonstrera och tydliggöra företagens 

etiska inköpskrav.  

 

Både Löfbergs och Scania har en uppförandekod på grund av den tredje nämnda 

anledningen, då de kände ett behov av att på ett tydligt sätt förmedla de riktlinjer och 

krav de hade på sina leverantörer. Enligt Norrman tog Martin & Servera fram sin 

uppförandekod efter att ha gjort en omvärldsanalys och då insett att de behövde en, 

vilket överensstämmer med att det mer eller mindre har blivit praxis bland svenska 
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företag. GE Power kunde inte svara på vilken anledning som ledde till skapandet men 

Svensson hävdar att de har arbetat med hållbarhetsfrågor i flera år och alltid försökt 

ligga i framkant. Däremot står det tydligt i både Löfbergs och Martin & Serveras 

uppförandekoder att de arbetar med ansvarsfullt företagande. I denna fråga ser vi en 

skillnad mellan konsumentföretagen och industriföretagen som kan förklaras av att 

uppförandekoder i konsumentbranschen skapas för företagens leverantörer medan de 

inom industribranschen ofta handlar om riktlinjer för de anställda inom verksamheten 

(Wingborg, u.å.). Att det i själva uppförandekoderna står om företagets ansvar gentemot 

leverantören kan tolkas på två sätt; antingen att våra respondenter tycker att det är en 

självklar anledning och ”glömde” säga det, eller att det enbart står i koden för att det är 

kutym. Eftersom inte ens tredjepartsorganisationerna nämnde ansvarstagande som en 

anledning verkar det vara självklart och att uppförandekoderna snarare har utvecklats 

till ett sorts ”verktyg”. Det senare alternativet kan kopplas till Kotler och Lees (2005) 

första anledning till att jobba med hållbarhetsfrågor: det ser bra ut för kunder och andra 

intressenter. Goodpoint pålyser att detta är ett problem hos flera företag i Sverige, som 

har en uppförandekod för att det är praxis men som inte används.  

 

5.2.2 Utformning 

Gemensamt för samtliga företag är att de till viss del baserar sina uppförandekoder på 

FN Global Compact (se tabell 9, bilaga 1). Löfbergs och Martin & Servera använder sig 

också av ILO:s stadgar (se tabell 10, bilaga 1) som kompletteras med företagets egna 

riktlinjer. Martin & Serveras kod är även lik den som BSCI12 (se tabell 11, bilaga 1) 

använder sig av då de ingår i ett samarbete med BSCI-medlemmar. Scanias 

uppförandekod bygger, som sagt, på FN Global Compact med ett tillägg gällande 

förutsättningar för spårbarhet. GE Power baserar sin uppförandekod på de regelverk 

som finns på marknaden i dagsläget, men gällande EHS (Environment, Health and 

Safety) ställer de högre krav än andra aktörer. Att de alla baserar sina koder på 

internationella riktlinjer stärker trovärdigheten och det blir därmed lättare att 

implementera den hos leverantörer (Mamic, 2004). Leverantörerna behöver då inte 

ställas inför helt olika krav från olika kunder. Sedex hävdar att just olika kundkrav gör 

det svårt för leverantören att veta vad som förväntas av dem. Det underlättar även 

förståelsen för de krav som ställs, vilket kan kopplas till en av anledningarna till att 

                                                
12 Business Social Compliance Initiative 
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uppförandekoder inte följs, vilket är okunskap. Förstår leverantören inte heller dessa 

grundläggande internationella riktlinjer så hjälper det ändå inte att uppförandekoder 

bygger på dessa, varför en väl genomförd implementering är av yttersta vikt. 

 

På grund av att uppförandekoder ofta bygger på olika internationella ramverk menar 

Blowfield (2005) att de är förvånansvärt likformiga, vilket vi håller med om då det finns 

många likheter gällande de krav som ställs av alla fyra fallföretagen trots att de är 

verksamma i helt olika branscher (se tabell 2). Angående förhållanden på arbetsplatsen 

så som tvångsarbete, ersättning, arbetstid och liknande ställs mer eller mindre samma 

krav från samtliga företag. När det gäller förhållanden utanför arbetsplatsen skiljer sig 

kraven mer. Framför allt Scania har mer explicita miljökrav, medan de andra företagens 

krav är lite luddiga och handlar främst om att nationell lagstiftning ska följas, att hänsyn 

ska tas till lokalsamhället samt att ständiga miljömässiga förbättringar ska göras. 

Rörande etiskt beteende och marknadsbeteende ställer industriföretagen mycket fler 

krav än konsumentföretagen, varför det kan antas att de anser det vara viktigare. Alla 

företag förutom Scania ställer även ett eller ett par specifika krav som inget av de andra 

företagen ställer, vilket visar på att uppförandekoderna ändå inte är helt likformiga. Att 

de är relativt enhetliga är positivt då det underlättar för leverantörerna, men då det finns 

en del skillnader kan ändock branschsamarbeten med gemensamma uppförandekoder 

anses behövas för att ytterligare underlätta förståelsen hos leverantörerna om de möter 

samma krav från flera köpare.  

 

Även om kraven som ställs liknar varandra kan nivån på hur de ställs skilja sig markant 

(Blowfield, 2005; Boyd m.fl, 2007). Alla företag utom Scania hänvisar till att den 

nationella lagstiftningen först och främst bör följas av leverantörerna, vilket är relevant 

då många leverantörer i utvecklingsländer inte ens följer de nationella lagarna (Lund-

Thomsen, 2008). Dock hänvisar Scania till den nationella lagstiftningen i vissa specifika 

krav. Både Martin & Servera och Löfbergs ställer högre krav än den nationella 

lagstiftningen om kraven skiljer sig, vilket kan vara ett problem om leverantörerna 

redan har svårigheter med att följa de nationella lagarna (Egels-Zandén, 2007). Det är 

ytterligare ett exempel på när företag tror att de gör det rätta genom att sätta press på 

sina leverantörer för att nå längre, men som istället kan få motsatt effekt om 

leverantören inte klarar av att möta de högre kraven. Beträffande de krav som ställs 

kring arbetsvillkor är nivån i mångt och mycket densamma hos samtliga företag, och 
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kraven som ställs är tydliga. Lite skillnad finns kring barnarbete, där Scania & GE 

Power ställer hårdare krav än övriga två. Gällande miljökrav är Scania tydliga medan de 

övriga företagens krav är relativt svävande. Det innebär att det är svårt för leverantören 

att veta vad som faktiskt krävs av den och det är ännu svårare för företagen att följa upp 

leverantören och bedöma den. Det kan också tolkas som att leverantören enbart behöver 

göra vissa förändringar som inte leder till långsiktiga förbättringar.  

 

För att det ska ske en långsiktig förändring lokalt bör den lokala värdegrunden 

integreras i uppförandekoden, då det är de lokala intressenternas situation och livsmiljö 

det faktiskt handlar om (Borglund m.fl., 2012). Dock har fallföretagen gemensamt att 

ingen låtit sina leverantörer vara delaktiga i utformningen av uppförandekoden. Att låta 

leverantören vara delaktig för att förstärka målkongruensen (Pedersen & Andersen, 

2006) är, både enligt Jiang (2009) och tredjepartsorganisationerna, något som i 

praktiken sällan sker. Företagen skickar istället enbart ut koden som ett krav till sina 

leverantörer, vilket stämmer överens med vår empiri. Att gemensamt utforma en 

uppförandekod är resurskrävande och då företag oftast bygger sin uppförandekod på 

sina egna värderingar vill de inte samarbeta.  

 

Enligt Egels-Zandén & Bergström (2013) prioriteras generellt leverantörerna i första 

ledet på grund av begränsade resurser, men i vissa fall tar företagen ansvar ända ner till 

produktionsnivå. Gällande hur långt i leverantörskedjan uppförandekoden sträcker sig 

varierar mellan de olika företagen, och är inte helt definierat. Löfbergs hävdar att deras 

ansvar sträcker sig från böna till kopp men skickar endast sin kod till sina exportörer, 

som i sin tur förpliktar sig att kontrollera sina leverantörer, vilket kan verka 

motsägelsefullt. Dock utförs revisioner både på kooperativ och odlare för att säkerställa 

efterlevnaden, varför vi ändå kan säga att de faktiskt tar sitt ansvar. Martin & Serveras 

kod sträcker sig två steg och innefattar därmed deras leverantörer och första ledets 

underleverantörer. Scania ställer enbart krav på sina direkta leverantörer, men vill att 

dessa ska ställa samma krav på sina leverantörer, med syfte att binda även dem 

kontraktuellt. Dock är Scania öppna med de svårigheter som uppkommer i långa 

försörjningskedjor och Nellström utvecklar detta: ”Vi vet, precis som alla andra företag 

som inte har enkla leverantörskedjor, att vi inte ser hela kedjan. Vi har fler leverantörer 

än anställda och de i sin tur har underleverantörer som i sin tur levererar kors och 

tvärs. Det är därför väldigt svårt att hålla koll”. Gällande GE Power sträcker sig koden 
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ner till första leverantören, men vid kvalificeringen av leverantören görs 

bakgrundskontroller för att säkerställa att deras leverantörskedja agerar enligt gällande 

krav. Svensson ger ett exempel på att kärnkraftverken har höga krav på sina produkter 

och skulle inte acceptera produkter från Asien. Därmed måste GE Power kunna 

garantera att ingenting köps därifrån. De uttrycker även att det är leverantörens ansvar 

att säkerställa att deras underleverantörer i sin tur efterlever uppförandekoden, vilket 

dock innebär att GE Power inte tar ansvar att själva göra det.  

 

De flesta företagen tar därför inte ansvar för hela försörjningskedjan vilket är 

problematiskt då de värsta problemen ofta finns längst ner i kedjan, men det är samtidigt 

förståeligt då det är väldigt resurskrävande. Enligt Nellström tar Scania hänsyn till detta 

genom att fokusera på de råmaterial de vet kan vara problematiska som kobolt och 

platina, och sätta större press på spårbarheten av dessa. GE Power har ett liknande 

tankesätt då de i sin uppförandekod specifikt nämner att deras leverantörer bör anta 

strategier för införskaffningen av vissa konfliktmineraler, som ska skaffas från källor 

som verifierats som konfliktfria. Eftersom det är resurskrävande så fokuserar företagen 

oftast på de största riskerna. Skillnaden i Scanias och GE Powers tankesätt är att Scania 

själva tar ansvaret för problemområdena, medan GE Power överlåter ansvaret till sina 

leverantörer. Martin & Servera fokuserar på sina egna märkesvaror då de inte vill 

förknippa dessa produkter med eventuella dåliga förhållanden. Majoriteten av Löfbergs 

inköp består av kaffe och de har därmed en relativt homogen produktbas. Däremot är 

risken för missförhållanden större i vissa länder och inköp- och kvalitetsavdelningen 

arbetar ständigt med riskanalyser samt gör besök både hos kaffekooperativ och på 

odlarnivå. Vidare har kaffebranschen kommit långt i utvecklingen av detta arbete och 

Löfbergs tror att odlare idag vet vilka krav som gäller. Svensson förklarar att GE Power 

prioriterar vissa kritiska produkter medan mindre produkter, som till exempel bultar, 

inte kontrolleras lika hårt och inte tas ansvar för trots att det är större risk att de 

produceras i länder med sämre hållbarhetsarbete än de kritiska produkterna.  

 

5.2.3 Implementering 

En uppförandekod i sig förbättrar inte ett företags sociala ansvarstagande hävdar Sedex, 

utan det är implementeringen som är den viktiga biten, både internt och externt, vilket 

överensstämmer med teorin (Mamic, 2004). Då industriföretag i många fall skapar sin 

uppförandekod för att förbättra sin interna verksamhet är integreringen av koden i hela 
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företaget av stor vikt, och Scania har jobbat mycket med att utbilda sin personal i ämnet. 

GE Power har, utöver uppförandekoden för leverantörer, ”The spirit and the letter” som 

är en uppförandekod för de anställda inom företaget. Den förmedlar de etiska krav som 

ställs på de anställda och hur de ska bete sig mot leverantörer. Löfbergs är ett familjeägt 

företag med en klar värdegrund som kan antas innebära att uppförandekoden är 

implementerad i hela företaget, vilket Eriksson bekräftar då hon hävdar att: 

”Hållbarhetsfrågorna är integrerade i hela organisationen”.  

 

Lika viktig som kommunikationen är med de anställda för att lyckas är dialogen med 

leverantörerna (Björklund, 2010a). Då de blir ytterst påverkade av uppförandekoden bör 

de involveras i utformningen för att motiveras att följa den samt utbildas för att förstå 

dess innebörd (Frenkel & Scott, 2002). Inget av fallföretagen har som tidigare nämnts 

samarbetat med sina leverantörer, varken vid skapandet eller implementeringen av sina 

uppförandekoder. Koden har skickats ut som ett krav och leverantörerna har inte haft 

någon chans att påverka den, vilket enligt Frenkel och Scott (2002) minskar 

motivationen för efterlevnad. Enbart Löfbergs har involverat leverantörerna till den grad 

att en dialog förs i de fall leverantörerna vill klargöra vissa punkter vid 

implementeringen, men det kan inte likställas med att de har någon egentlig möjlighet 

att påverka. Dock kan det i alla fall leda till att förståelsen för de krav som ställs ökar.  

 

Att bara skicka ut uppförandekoden till leverantörerna är därför inte ett effektivt sätt att 

säkerställa efterlevnad, då det inte alls är säkert att de förstår dess innebörd (Lund-

Thomsen, 2008). Martin & Servera erbjöd utbildningar för sina leverantörer det första 

året som koden infördes, vilket är ett bättre sätt. Det är dock inget de erbjuder i 

dagsläget, men som Norrman hävdar att de åtminstone funderar på att återinföra. 

Löfbergs däremot skickar enbart ut uppförandekoden, vilket även Scania gör. När 

inköparna besöker nya leverantörer berättar de vilka krav Scania ställer, vilket tydliggör 

deras villkor lite mer. Scania använder sig även av leverantörsutbildningar som även om 

de inte är direkt kopplade till implementeringen av uppförandekoden är till för att 

förbättra hållbarheten i försörjningskedjan. GE Power skickar sin uppförandekod till 

leverantörerna i samband med deras kvalificering och i varje inköpsorder. De har inga 

utbildningar för sina leverantörer, men Svensson anser att leverantörerna, i och med de 

många steg som måste tas för att kvalificeras som leverantör, bör ha läst och förstått den 

information de mottagit.  
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Mamic (2004) tog upp vikten av språk för att göra en lyckad implementering. 

Uppförandekoden bör därför översättas till det språk som talas i landet samt anpassas 

efter de anställdas utbildning- och läsnivå (Mamic, 2004). Sedex är inne på samma spår, 

och ser just kommunikationen av uppförandekoden som ett stort problem. Det kan vara 

svårt för leverantören att tolka och förstå kraven som ställs om de inte kommuniceras på 

leverantörens lokala språk. Detta är något som varken Scania, Löfbergs eller Martin & 

Servera har tagit till sig då deras egna uppförandekoder enbart finns på engelska 

och/eller svenska. Scania ser åtminstone till att deras leverantörsutbildning sker av en 

konsult som pratar det lokala språket. Här sticker GE Power ut som har sin uppförande-

kod på 13 olika språk, vilket kan förklaras med att de är en så pass stor internationell 

koncern, varför det är rimligt att de borde ha en. Scania är inte ett lika stort företag som 

GE-koncernen men ändå så pass stort att de borde ha tillräckligt med resurser för att 

översätta sin uppförandekod till fler språk än engelska. Dock har deras uppförandekod 

bara funnits i cirka 2 år ännu, varför det förmodligen inte hunnits med. Både Martin & 

Servera och Löfbergs är så pass små företag i sammanhanget att de inte har lika stora 

resurser att lägga på sin uppförandekod. Däremot kan det ifrågasättas hur 

resurskrävande det egentligen är att översätta sin uppförandekod till fler språk. För 

Löfbergs som till exempel köper mycket kaffebönor från Syd- och Centralamerika 

borde det inte vara så resurskrävande att översätta sin uppförandekod till spanska och 

portugisiska till att börja med.  

 

5.2.4 Incitament 

För att uppnå målkongruens bör företaget motivera leverantören genom incitament 

(Pedersen & Andersen, 2006). Löfbergs kaffeodlare stöds med utbildning och träning 

som hjälper dem att producera mer och till högre kvalitet, vilket ger dem en högre 

inkomst som i sin tur kan ses som ett starkt incitament. Då utbildningarna utförs av 

certifieringsorganisationer som till exempel Fairtrade, motiveras leverantörerna till att 

använda bättre odlingstekniker och inte specifikt att följa uppförandekoden. Dock 

innebär odlingsteknikerna att odlingen görs enligt de krav som certifierings-

organisationerna ställer, vilket är en del av uppförandekoden, varför det kan ses som ett 

incitament. Både Svensson på GE Power & Nellström på Scania förklarar att de 

använder sig av vad de kallar för ett “omvänt incitament”, då de fasar ut leverantörer 

som inte efterlever deras krav. Incitamentet är helt enkelt att fortsätta göra affärer med 
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bolagen, vilket egentligen inte är ett särskilt starkt incitament till att faktiskt förbättra 

sig. Det kan snarare leda till fusk, då leverantörerna enbart behöver försöka visa att de 

följer företagens krav. Eftersom varken Scania eller GE Power utför särskilt många 

revisioner i dagsläget är det ännu enklare för företagen att fuska. Detta ”omvända 

incitament” fungerar förmodligen endast om det köpande företaget är en tillräckligt stor 

kund för att kunna påverka leverantören. För Löfbergs och Martin & Servera hade det 

därför troligtvis inte fungerat. Martin & Servera använder inte någon typ av incitament 

överhuvudtaget.  

 

5.2.5 Uppföljning 

Uppföljning och kontroller är det vanligaste sättet att säkerställa efterlevnad av 

uppförandekoder (Locke & Romis, 2007). Goodpoint ser dock uppföljningen som det 

vanligaste problemet vid användandet av uppförandekoder. Relativt få företag följer 

överhuvudtaget upp sin kod, varför efterlevnad inte kan säkerställas. De fyra 

fallföretagen arbetar med uppföljning på väldigt olika sätt. GE Power och Scania gör i 

dagsläget knappt någon uppföljning av sin uppförandekod förutom självskattnings-

formulär. GE Power tar inte heller ansvar för att själva följa upp sin kod, utan förväntar 

sig att leverantörerna ska informera dem vid bekymmer relaterade till koden (GE, 

2013). Detta kan ifrågasättas då det inte är så troligt att leverantören kommer att 

rapportera problem till GE Power om det innebär problem för dem själva. Dock gör 

båda företagen inköpsbesök, vilka främst fokuserar på produktionen, men 

hållbarhetsaspekteten tas i beaktning. Goodpoints uppfattning om att den vanligast 

förekommande metoden för uppföljning är självskattningsmetoden, och att revisioner 

enbart utförs vid indikationer på att allt inte står rätt till överensstämmer med företagen. 

Goodpoint hävdar dock att det bästa vore att väva in revisionerna i övriga inköpsrutiner, 

då många inköpare ändå utför leverantörsbesök.  

 

Löfbergs och Martin & Servera arbetar mer strukturerat med att följa upp sin kod, men i 

olika utsträckning. Löfbergs inköpsavdelning gör besök och revisioner på plats hos både 

odlare och kooperativ, kooperativen granskar sina medlemmar och certifierings-

organisationerna gör årliga revisioner. Martin & Serveras inköpsavdelning gör samtliga 

revisioner och hyr in konsulthjälp vid behov, vilket främst är ett reaktivt arbete då 

uppföljning ofta sker kopplat till en viss händelse eller risk. Union to Union tror 

däremot att ingen av dessa metoder egentligen är tillräckligt tillförlitlig, vilket 
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överensstämmer med Borglund m.fl. (2012), som ifrågasätter hur väl kontrollsystemen 

egentligen speglar de faktiska arbetsförhållandena. Det tankesättet överensstämmer 

även med Egels-Zandéns (2007) åsikt som visar att fusk är vanligt förekommande vid 

revisioner.   

 

Alla företagen är också helt öppna med att det vore en omöjlighet att följa upp alla sina 

leverantörer, då det är allt för resurskrävande. Löfbergs handlar från cirka 40 000 odlare 

och kan omöjligen kontrollera alla. Norrman på Martin & Servera förklarar att de inte 

har möjlighet att följa upp alla sina 1050-1100 leverantörer, och även Nellström på 

Scania är öppen med att de inte har kontroll på hela sin leverantörskedja. Att företagen 

omöjligt kan följa upp alla sina leverantörer förstärker tanken att enbart krav och 

kontroll inte är vägen att gå för att nå den varaktiga förändring som framhävs i beyond 

monitoring (Business for Social Responsibility, 2007). Därför behöver det egentligen 

inte vara dåligt att varken Scania och GE Power knappt utför revisioner, men då kan de 

heller inte förstå vilka problem leverantören har och vilken hjälp den behöver för att 

kunna förbättra sig. Sedex förespråkar därför att revisioner fortfarande görs, men för att 

förstå leverantörens problem snarare än att kontrollera dem. Revisionen bör istället ses 

som en rådgivande process där leverantören involveras för att få en bättre förståelse för 

de förbättringar som kan göras (Borglund m.fl., 2012). Då undviks även risken att 

leverantörsrelationen skadas, vilket kan ske då leverantörer ofta ser revisionerna som en 

bestraffning (Wong, 2007). 

 

Lund-Thomsen (2008) framhäver flera problem vid användning av revisioner. Först och 

främst påpekar han legitimiteten av att utföra kontroller, har revisorerna verkligen rätt 

att inspektera de lokala fabrikerna? Om det köpande företaget skriver i sin 

uppförandekod att de förbehåller sig rätten att utföra kontroller, vilket tre av våra 

fallföretag har gjort, som leverantören sedan signerar innebär det att de går med på det, 

varför vi hävdar att inspektionerna är legitima om leverantörerna har skrivit under. Om 

det inte står skrivet i uppförandekoden eller leverantören inte har skrivit på att de går 

med på det, så är det en helt annan sak. GE är det enda företaget som inte skrivit att de 

har rätt att göra kontroller, vilket de inte heller gör i dagsläget. Om de i framtiden vill 

börja göra revisioner bör de då lägga till den informationen i sin uppförandekod.  
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Revisionerna är även ofta förannonserade vilket innebär att fabriksledningen kan 

förbereda sig och få saker att se bättre ut än vad de i verkligheten är (Lund-Thomsen, 

2008). Löfbergs reserverar sig rätten att utföra oannonserade besök, men enligt Ericsson 

sker det knappt i praktiken. Det är något Martin & Servera också förbehåller sig rätten 

till, men inte heller där är det vanligt förekommande. I Scanias och GE Powers 

uppförandekoder nämns inga oannonserade besök. Åtgärden kan ses ur två perspektiv. 

Å ena sidan hävdar forskare (Borglund m.fl., 2012) att det enda sättet att kringgå fusk 

och göra en rättvis bedömning är genom oannonserade besök. Å andra sidan kan det 

förstöra relationen mellan köpare och säljare då leverantören känner sig som en 

misstänkt snarare än en partner och att besöket är en bestraffning (Wong, 2007). Detta 

är ett dilemma för företag och kan ses som ytterligare en anledning till att motivera sina 

leverantörer att efterleva koden, vilket också bekräftar att kontroller inte har den effekt 

företagen önskar. 

 

Ytterligare problem vid revisioner kan vara om revisorerna har tillräcklig kunskap och 

objektivitet att utföra en rättvis bedömning av en fabrik. Löfbergs låter kooperativen 

göra egna granskningar och certifieringsorganisationerna gör revisioner, vilka kan antas 

ha kunskap för att göra en rättvis bedömning. Martin & Servera hyr in revisorer när de 

själva inte har tillräckligt med kunskap angående till exempel en produkt eller kulturen i 

det producerande landet. Scania och GE Power gör, som tidigare nämnt, inga revisioner 

i dagsläget.  

 

Egels-Zandén (2007) diskuterar den egentliga effektiviteten av uppförandekoder. På 

grund av stora problem med att hitta tillförlitlig primärdata har lite forskning gjorts om 

leverantörer faktiskt uppfyller de krav som ställs i uppförandekoder. Det stämmer helt 

överens med vår empiriska data. Alla tredjepartsorganisationer vi har talat med tycker 

det är svårt att säga om uppförandekoder överlag följs eller inte. Enligt dem beror det 

helt på vilken sektor och vilket land det gäller, samt vilken beroendeställning och 

position leverantören har på marknaden. Varför uppförandekoder inte följs tror de kan 

bero på en mängd olika saker. Exempelvis nämns okunskap, inköpsmetoder och 

ekonomiska begränsningar. Alla företagen tycker det är väldigt svårt att säga om deras 

uppförandekod följs, då det som tidigare nämnts är omöjligt för dem att kontrollera hela 

sin leverantörskedja. Eriksson på Löfbergs tror dock att deras kod överlag följs, då 

kaffebranschen arbetat med uppförandekoder så pass länge att leverantörerna är vana 
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med det. Även Nellström på Scania upplever att majoriteten av deras leverantörer i det 

första ledet förstår och följer deras kravställning. Att den inte följs tror han kan bero på 

okunskap, kostnadsbesparingar eller kulturella skillnader.  

 

5.2.6 Konsekvenser 

Användandet av en uppförandekod kan ses som ett riskverktyg (Union to Union), för att 

skydda företags varumärke mot skandaler (Mamic, 2004). Vid avvikelser kan företaget 

välja att fortsätta samarbetet och hjälpa sina leverantörer att åtgärda avvikelserna, pausa 

samarbetet i väntan på att leverantörer inom en viss tidsram förbättrar sig eller avsluta 

samarbetet helt. Både Löfbergs och Martin & Servera är tydliga i sina uppförandekoder 

med att de har förståelse för att avvikelser tar tid att komma till rätta med och kommer 

inte att avbryta samarbeten så länge en vilja att förbättra sig existerar. Om viljan 

däremot inte finns så anger båda att samarbetet kan komma att avbrytas. Scania och GE 

Power däremot nämner inte överhuvudtaget hur bristande efterlevnad kommer att 

hanteras. Det kan tänkas att anledningen till det är att de förutsätter att leverantörerna 

förstår att icke-uppfyllda krav kan leda till ett avslutat samarbete, men i själva verket 

blir det otydligt för leverantörerna vad som egentligen gäller.  

 

Att avsluta ett samarbete är inget som varken tredjepartsorganisationerna eller 

fallföretagen förespråkar då de hellre ser att leverantörerna med hjälp av företaget 

förbättrar sig och samarbetet fortsätter. ”Världen blir inte bättre av att man lämnar alla 

som inte sköter sig”, förklarar Eriksson på Löfbergs. Dock är det viktigt att poängtera 

betydelsen av maktbalansen mellan köpare och säljare (Gorton m.fl., 2015). Om 

köparen är en liten aktör för säljaren betyder ett avslutat samarbete inte särskilt mycket 

för säljaren, och tvärtom. Scania som är en stor aktör vill inte att en leverantörs 

verksamhet ska försvinna helt om de slutar göra affärer med dem, men att det ska vara 

tillräckligt smärtsamt för dem så de försöker åtgärda problemet. Norrman på Martin & 

Servera ifrågasätter däremot huruvida: ”…vi som är en jätteliten köpare faktiskt kan 

påverka någonting?”.  

 

Att omvandla uppförandekoder till verkliga förändringar kan kräva betydande 

investeringar, och trots att dessa görs hamnar företag ändå i mediala skandaler (Egels-

Zandén & Bergström, 2007). I de medialt uppmärksammade fall vi har diskuterat med 

våra fallföretag har de valt olika tillvägagångssätt. Martin & Servera försöker att 
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förbättra situationen och överväga konsekvenserna. Scania har även de arbetat med sina 

leverantörer för att förbättra situationen. GE Power är hårdare på denna punkt. Svensson 

förklarar att de inte vill förknippas med företag som kan innebära dåligt rykte och 

avslutar sådana samarbeten, vilket inte står i linje med tredjepartsorganisationernas 

rekommendationer.  

 

Alla företagen har emellertid avslutat samarbeten med leverantörer som inte uppfyllt de 

krav som har ställts. De avbrutna samarbetena kan dock inte alltid kopplas direkt till 

uppförandekoden. Att utesluta en leverantör som inte följer uppförandekoden är inte ett 

effektivt sätt att förbättra arbetsförhållandena för arbetarna (Lund-Thomsen, 2008). 

Goodpoint påtalar att om exempelvis barnarbete förekommer och samarbetet avbryts, så 

är chansen stor att barnen i fråga enbart går över gatan till nästa fabrik. Det är dock ett 

dilemma för företagen och en svår avvägning att göra. Om en leverantör inte alls vill 

förbättra sig vill de inte heller bidra till de dåliga arbetsförhållandena eller att de tjänar 

dåligt, vilket påpekas av Scania. Inte heller GE Power vill stå bakom företag där oetiska 

aktiviteter försiggår och lämnar då hellre företaget. Löfbergs och Martin & Servera 

poängterar att om viljan till förbättring finns, så föredrar de ett fortsatt samarbete 

framför ett avbrutet. På den här punkten verkar industriföretagen hårdare vilket kan bero 

på att de är större och har mer makt att påverka.  

 

Martin & Servera är det enda företaget som påpekar de negativa konsekvenser ett 

avslutat samarbete innebär för dem själva, förutom dåligt rykte. Norrman förklarar att 

eftersom företaget jobbar efter produktspecifika kundordrar måste de vid ett avslutat 

samarbete omförhandla alla ordrar som innehåller den produkten, vilket är ett 

tidskrävande arbete. Å ena sidan kan detta därför ses som en anledning till att se mellan 

fingrarna om deras leverantörer inte följer deras uppförandekod till punkt och pricka, 

med tanke på allt merjobb det kräver av dem. Som tidigare sagts, nämner de trots allt att 

de som en liten köpare på marknaden kanske inte kan påverka så mycket egentligen. Å 

andra sidan är det en anledning till att verkligen försöka hjälpa leverantören att förbättra 

sig, så att de kan fortsätta göra affärer med leverantören, vilket även påpekas av 

Goodpoint.  

 

Lund-Thomsen (2008) framhäver en rad olika konsekvenser som kan uppstå vid 

användandet av uppförandekoder. Det kan antas att företagen redan följer de nationella 
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lagar som finns, vilket inte alltid är fallet, varför den stora utmaningen först och främst 

är att få leverantörerna att följa landets lagar. På grund av detta arbetar Scania 

regionsspecifikt med sitt hållbarhetsarbete, och i viss mån också sektor- och 

industrispecifikt. Genom att studera riskdata kan de se vilken riskprofil ett specifikt land 

har och därefter anpassa sitt arbete i det landet. Nellström berättar att det exempelvis är 

extremt stor risk för barnarbete i Bangladesh och Indien. Eftersom koncernen GE är så 

pass stor låter de dem som är verksamma på den europeiska marknaden befinna sig i 

Europa, dem som är verksamma på den asiatiska marknaden befinna sig i Asien och så 

vidare. GE Power handlar därför bara på den europeiska marknaden där problem med 

nationella lagar inte är ett lika stort problem som i andra världsdelar. Detta gäller 

förstaledsleverantörer, men det material som de köper in kan komma ifrån andra länder, 

vilket innebär att produkter fortfarande kan komma från problemområden. 

 

Uppförandekoders krav kan förbättra arbetsvillkoren i vissa kontexter, men kan leda till 

en förvärrad situation i landet i andra kontexter. På Scania är de insatta i den 

problematiken då Nellström berättar om ett exempel som är kopplat till antal 

arbetstimmar i Kina, där situationen inte blir bättre bara för att arbetstagarna arbetar ett 

lagligt antal timmar i veckan. Varje år efter det kinesiska nyåret sker världens största 

folkvandring. Ett inte helt ovanligt upplägg är att kineserna arbetar i de stora 

industriområden som finns nära städerna i östra Kina och på landsbygden lämnas 

barnen kvar som tas om hand om mor- och farföräldrarna. Arbetarna jobbar för att tjäna 

in så mycket pengar som möjligt, eftersom de då kan vara lediga en längre tid senare. 

Vid det kinesiska nyåret får de ledigt för att åka hem och de som har tjänat tillräckligt 

med pengar kommer inte tillbaka. Att då som företag säga att de måste följa vissa 

arbetstider och inte får jobba mer än ett visst antal många timmar per vecka blir en 

kulturell krock.  

 

5.3 Faktorer som påverkar indirekt 
I följande stycke analyseras de faktorer som kategoriserats under ”indirekt påverkan” 

och hur fallföretagen väljer att arbeta med dessa.  

 
5.3.1 Inköpsstrategi 

Den funktion som arbetar närmast leverantörerna är inköpsavdelningen, och de har 

därför möjlighet att påverka relationen mellan köpare och säljare (Björklund, 2010a). I 
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alla fallföretagen är inköp i hög grad involverade i arbetet med uppförandekoden, vilket 

enligt Business for Social Responsibility (2007) är nyckeln till framgång. Hos Löfbergs 

& Scania är det inköpsavdelningen som har ansvaret, hos Martin & Servera har 

hållbarhet och inköp ett tätt samarbete, och hos GE Power har inköpsavdelningen 

ansvaret för att förmedla uppförandekoden medan kvalitetsavdelningen ansvarar för 

EHS-frågor med mera.  

 

Enligt (Gorton m.fl., 2015) är strategiska partnerskap att föredra då det innebär att 

företaget och leverantören utvecklas tillsammans och kan skapa en gemensam 

värdegrund där uppförandekoden genomsyrar båda parter. Löfbergs är det enda av de 

fyra fallföretagen som skapar strategiska partnerskap, då de köper specialkaffe från ett 

litet antal leverantörer som de då utvecklar ett nära samarbete med. I övrigt är de 

tvungna att använda sig av multiple sourcing då det inte finns enskilda leverantörer som 

odlar kaffe i den mängd de efterfrågar. Eftersom Martin & Servera arbetar väldigt 

kundstyrt hamnar de lättare i beroendesituationer när en kund kräver en specifik produkt 

som få leverantörer har. Det är därför komplicerat för Martin & Servera att avsluta ett 

samarbete, varför det även kan vara svårare för dem att ställa krav. Scania gör inköp 

från hela världen, men använder en lokal leverantörsbas för enklare produkter. Scania 

använder sig av en dual sourcing-strategi för kritiska produkter då de vill slippa att 

hamna i en beroendesituation. De undviker även att vara en leverantörs enda kund då de 

inte vill att leverantörens verksamhet helt ska bero på Scania. GE Power använder sig 

av en mer aggressiv inköpsstrategi där de ställer sina leverantörer emot varandra för att 

få bäst produkt till bäst kvalitet. Dock gör deras komplexa produkt att antalet 

tillgängliga leverantörer begränsas. Enligt Svensson kan strategiska partnerskap ha en 

hämmande effekt på utvecklandet och nyskapandet av deras produkter och av den 

anledningen är det bra att byta ut leverantörerna ibland. Detta motsäger åsikten om att 

högre tillförlitlighet har en positiv inverkan på leverantörens prestation (Gorton m.fl., 

2015). Enligt vår uppfattning är en single sourcing-strategi att föredra för att få det bästa 

utfallet av uppförandekoder då det är enklare att samarbeta med och följa upp ett färre 

antal leverantörer. Dock finns risken att hamna i beroendeställning vilket vi tror är den 

främsta anledningen till att inget av våra fallföretag använder sig av den strategin fullt 

ut.  
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Den faktor som främst påverkar leverantörernas efterlevnad av koden är enligt 

Goodpoint storleken på det köpande företaget. Ju större kund företaget är hos 

leverantören, desto större möjlighet har de att påverka. Då våra fallföretag skiljer sig 

mycket i storlek har de därmed olika förutsättningar för att kunna påverka sina 

leverantörer. Det kan sägas att Scania delvis utnyttjar sin makt som den större aktören, 

exempelvis så att en förlorad affär ska vara tillräckligt smärtsam för leverantören. Även 

GE Power utnyttjar sin koncerns storlek för att påverka sin leverantör. Svensson 

förklarar att en enhet kan bestämma att en leverantör ska uteslutas ur hela koncernen 

vilket för leverantören innebär att en stor kund går förlorad. Av den anledningen kan 

båda företagen sätta större press på leverantören att faktiskt följa uppförandekoden. 

 

Löfbergs och Martin & Servera har inte alls samma möjligheter då de är små aktörer på 

den internationella marknaden. Enligt Egels-Zandén och Bergström (2013) har svenska 

företag oftast liten möjlighet att påverka sina leverantörer då de i internationella mått är 

mycket små köpare. Därför är det viktigt att ingå i samarbeten för att öka sin 

förhandlingsmakt (Egels-Zandén & Bergström, 2013). Detta är därför extra viktigt för 

Martin & Servera och Löfbergs som små aktörer, och något som de agerar efter. ”Ju fler 

man är som samarbetar med samma sak, desto större möjligheter har man att lyckas”, 

hävdar Norrman på Martin & Servera. Även Scania som är ett stort företag med relativt 

stor makt att påverka ingår i olika samarbeten. Här utmärker sig GE Power som det 

enda företaget som inte använder sig av någon form av samarbete, på grund av att de 

inte vill samverka med sina konkurrenter. Detta överensstämmer med Egels-Zandén och 

Bergströms (2013) åsikt, att samarbeten kan vara känsligt ur konkurrenssynpunkt. Dock 

har redan GE Power stor förhandlingsmakt som en stor aktör, varför de inte är i lika 

stort behov av samarbeten som exempelvis Löfbergs och Martin & Servera.  

 

Branschsamarbeten är som sagt viktiga, men ett problem kan vara att många företag vill 

ha sin egen uppförandekod och har svårt att anta en kod som inte är deras egen då den 

bygger på interna värderingar, enligt Goodpoint. Dock behöver inte samarbetena 

innebära att företagen antar exakt samma kod utan att de delar på risk och kostnader 

genom till exempel gemensamma revisioner (Union to Union). Att det är just mindre 

resurskrävande är en av anledningarna till att Scania använder sig av olika samarbeten, 

samt att det sänder ett starkare meddelande till leverantörerna. Martin & Servera ingår i 

ett inköpssamarbete som heter United Nordic och består av Axfood (Sverige), Tuko 
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(Finland), Norgesgruppen (Norge) och Dagrofa (Danmark). I samarbetet ingår hela 

inköpsarbetet och företagen har tillsammans tagit fram en gemensam uppförandekod, 

vilket innebär större förhandlingsmakt. De har även ett inköpssamarbete med Axfood i 

Sydostasien där de använder sig av inhemsk personal, vilket kan leda till långsiktig 

förbättring då de har en lokal förankring (Borglund m.fl., 2012; Locke & Romis, 2007). 

År 2004 skapade Löfbergs, tillsammans med ett antal stora aktörer, 4C som är en 

gemensam uppförandekod inom kaffebranschen. Kodens syfte är att sätta 

minimistandards för hela produktions- och distributionskedjan (Naturskyddsföreningen, 

2015), vilket underlättar för leverantören som inte behöver anpassa sig till olika 

uppförandekoder. Åsikterna går isär kring hur vanligt förekommande 

branschsamarbeten egentligen är, men då 3 av våra 4 företag ingår i olika 

branschsamarbeten kan vi konstatera att det inte verkar så ovanligt.  

 

5.3.2 Leverantörsrelation 

Samtliga fallföretag har en stor variation av leverantörer. De arbetar med både stora och 

små aktörer och har både stabila och kortare samarbeten. Alla företag utom GE Power 

föredrar att ha långa, stabila relationer med ständig kontakt. Svensson hävdar att de inte 

vill ha för långa relationer med sina leverantörer då leverantören kan bli för “bekväm”. 

Fördelarna som ett längre samarbete kan innebära för både köpare och leverantör går då 

förlorade, och leverantören kan bli mindre motiverad att efterleva kraven. Dock verkar 

GE Power lyckas motivera sina leverantörer ändå, då de är en så pass stor kund. 

Löfbergs har för tillfället få riktigt nära samarbeten, oftast med odlare som producerar 

specialkaffe, men arbetar med att minska antalet leverantörer. Färre antal leverantörer 

förenklar skapandet av intensivare relationer (Egels-Zandén). På grund av att Martin & 

Servera har väldigt specifika kundkrav tenderar de att ha långvariga stabila relationer. 

Både Goodpoint och Sedex håller med om att det är viktigt att företaget visar att de vill 

satsa på leverantören och ett långsiktigt samarbete, samt att förändringar och 

förbättringar krävs.  

 

För att kunna använda sig av strategin beyond monitoring där leverantörerna utbildas så 

att de själva kan hantera hållbarhetsfrågor krävs långsiktiga leverantörsrelationer med 

ständigt samarbete (Ciliberti m.fl., 2008). Enligt Sedex börjar det bli mer vanligt att 

företag använder sig av beyond monitoring, dock inte i en svensk kontext enligt 

Goodpoint. Vi skulle inte säga att våra fallföretag gått så långt att de använder sig av 
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strategin fullt ut eftersom krav och kontroll fortfarande står i fokus. Dock ser vi 

tendenser åt det hållet i form av utbildningar, incitament och fördjupade 

leverantörsrelationer.  Innan det går att använda en beyond monitoring strategi bör 

uppförandekoden finnas integrerad i hela verksamheten och då företag fortfarande 

kämpar med implementering och uppföljning går det inte att ta det steget än.   

 

5.3.3 Ansvarsfulla inköp 

Maignan, Hillebrand & McAlister (2002) förespråkar ett proaktivt arbete med hållbara 

inköp för att förutse möjligheter eller problem i kedjan, men hävdar samtidigt att få 

företag faktiskt agerar proaktivt. Särskilt inköpsavdelningen har visat sig vara reaktiva 

till hållbara initiativ då ekonomiska kriterier prioriteras högre än kriterier kopplade till 

hållbarhet (Egels-Zandén, 2007). Norrman på Martin & Servera berättar att de lägger 

störst fokus på de leverantörer där det nyligen skett avvikelser för att åtgärda detta, 

vilket är reaktivt. Även de andra fallföretagen jobbar med åtgärdsplaner efter att de 

upptäckt att en leverantör inte lever upp till kraven. Löfbergs och Scania arbetar 

däremot till viss del proaktivt med utveckling och utbildning av sina leverantörer. Att 

det utförs grundliga utvärderingar av leverantörerna innan de kvalificeras som 

leverantörer är ett sätt att jobba proaktivt, då leverantörerna redan i det stadiet får veta 

vilka krav som kommer ställas på dem och företaget kan göra en riskutvärdering.  

 

Goodpoint uttrycker att det är viktigt att uppförandekoden kopplas till krav som ställs 

vid inköp. Sedex håller med och uttrycker att de flesta problem som uppkommer 

härstammar från företagens egna inköpsmetoder. En av anledningarna till att 

uppförandekoder inte följs kan enligt Sedex vara oansvariga inköpsmetoder, vilket kan 

innebära att företag kräver korta ledtider, gör sista minuten-ändringar i order eller inte 

betalar ett skäligt pris för varorna. Om inte inköpsavdelningen prioriterar deras etiska 

kriterier före de ekonomiska kriterierna så kommer inte heller leverantörerna göra det 

(Egels-Zandén, 2007). Precis detta sker hos Martin & Servera, där sortiment, kvalitet 

och pris främst prioriteras. Enligt Nellström på Scania är bästa kvalitet till bästa pris ett 

viktigt kriterium, men då deras inköp bygger på tvärfunktionella beslut kan exempelvis 

även CSR-avdelningen vara inblandad. Svensson på GE Power belyser vikten av 

flexibilitet och snabbhet. Eftersom de ibland får snabba kundförfrågningar behöver de 

leverantörer som kan leverera snabbt och då är priset inte det viktiga. Just snabbhet är 

en aspekt som inte går väl ihop med hållbarhetsaspekten och är ett av exemplen på 



78 
 

oansvarigt inköp som Sedex nämner. För att kunna sälja till Löfbergs krävs det att 

kooperativet är certifierat, men det kriterium som väger tyngst vid inköp är 

kaffekvaliteten och smaken. Företagen säger att de inte skulle göra affärer med 

leverantörer som inte går med på att följa koden, men de skulle inte välja en leverantör 

med ett bra hållbarhetsarbete framför en leverantör med bättre produktkvalitet. Det kan 

därför sägas att företagen prioriterar de etiska kriterierna, men inte högre än de 

ekonomiska kriterierna. Det är dock inte så konstigt då pris och kvalitet självklart är 

viktigt, och här i ligger en av de största konflikterna mellan hållbarhet och inköp, vilken 

inte är helt enkel att lösa.   

 

Pris är en problematisk fråga i arbetet med uppförandekoder. Inköpsavdelningen är vana 

vid att pressa priserna, samtidigt som ökade krav ofta innebär ökade kostnader hos 

leverantören och enligt Goodpoint bör det idealiska vara att företagen visar att de är 

villiga att betala för de högre krav de ställer. Även Pedersen och Andersen (2006) 

hävdar att kompensation för de kostnader som uppförandekoden innebär ökar 

målkongruensen. Goodpoint poängterar dock att det vore en ideal värld och att det 

sällan sker i verkligheten. Löfbergs är det enda företaget som faktiskt betalar mer till 

sina leverantörer som följer uppförandekoden. Dock ställer de högre krav på certifiering 

och liknande, vilket troligtvis är en påverkande faktor. Norrman på Martin & Servera 

hävdar att kraven inte behöver innebära högre kostnader och skulle inte acceptera en 

prishöjning på grund av ökade krav. För Scania har det hänt att leverantörer krävt mer 

betalt på grund av att Scania har krävt in materialdatablad från dem. Utöver det har inga 

prisändringar skett på grund av ökade hållbarhetskrav. Dock förklarar Nellström att det 

kan bli en konflikt kring vilka risker företaget är villiga att ta på strategisk nivå, då ett 

land med låga priser kan innebära höga risker och tvärtom kan ett land med låga risker 

innebära höga priser. Svensson på GE Power förklarar att ”… alla krav kommer med en 

prislapp”, eftersom kraven ofta innebär att leverantörerna måste lägga ner mer tid på 

något, använda mer personalresurser eller gå någon slags utbildning. Dessa saker är 

inget GE Power funderat på att betala för, utan de räknar med en omförhandling av pris 

istället. Pedersen och Andersen (2006) tar upp problemet med de initiala kostnader som 

koden kan innebära och att leverantören själv får stå för dem. Att vissa leverantörer inte 

har råd att göra dessa förändringar är inget som företagen verkar ta hänsyn till. Dock 

påpekar både Löfbergs och Martin & Servera att de kan hjälpa befintliga leverantörer 

med förbättringar som krävs. 
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Utifrån analysmodellen har fallföretagen utvärderats baserat på deras arbete med 

uppförandekoder, vilket sammanställs i tabell 8. Företagen rankas enligt skalan Bra, 

Dåligt och Mellan, där ett Bra – innebär mindre bra, och ett Dåligt + innebär mindre 

dåligt. Utvärderingen har gjorts utifrån vad vi kommit fram till är positivt och negativt i 

arbetet med uppförandekoder enligt beyond monitoring-strategin. Det bör dock 

framhävas att fallföretagen inte uttryckligen arbetar mot denna strategin. Det är även 

viktigt att påpeka att vår bedömning gjorts relativt godtyckligt utifrån den information 

vi delgivits av våra respondenter. Dessa uppgifter kan därför inte anses tillräckliga för 

att göra en korrekt utvärdering, ur en kritisk synvinkel.  

 

Tabell 8: Sammanfattande utvärdering av fallföretagen. 

 
 
 
Direkt 
påverkan 

 Löfbergs Martin & 
Servera 

Scania GE Power 

Utformning Bra –  Mellan Mellan Mellan 
Implementering Dåligt Dåligt Dåligt Mellan 
Incitament Bra Dåligt Dåligt Dåligt 
Uppföljning Bra Bra Dåligt Dåligt 
Konsekvenser Bra Bra Mellan Dåligt + 

 
Indirekt 
påverkan 

Inköpsstrategi Bra Bra –  Bra –  Dåligt 
Lev. relation Bra Bra Bra Dåligt 
Ansvarsfulla 
inköp 

Bra Dåligt Dåligt +  Bra –  

 

Samtliga uppförandekoder bygger på internationella ramverk vilket är positivt, men 

inget av företagen har integrerat den lokala värdegrunden, varför utformningen av 

uppförandekoderna får ett medelbetyg. Löfbergs får ett lite högre betyg då de är det 

enda företaget som uttryckligen tar ansvar för hela försörjningskedjan, medan de andra 

enbart tar ansvar ett eller två steg ner i leverantörskedjan. Inget av företagen har gjort en 

lyckad implementering av uppförandekoden då de enbart skickar ut den och ingen av 

dem har samarbetat med leverantören vid implementeringen. Att GE Power har sin kod 

på flera språk ger dem ett högre betyg än övriga företag. Då Löfbergs är det enda 

företaget som överhuvudtaget använder sig av incitament värderas deras arbete Bra 

medan de andra får betyget Dåligt. Löfberg och Martin & Servera gör uppföljningar av 

sina leverantörer i form av revisioner, varför de får betyget Bra. Scania och GE Power 

gör inga revisioner i dagsläget och uppföljning sker i liten skala, varför de får betyget 

Dåligt. Inget av företagen förespråkar ett avslutat samarbete vid bristande efterlevnad, 

utan försöker arbeta för att leverantören förbättrar sig, vilket ses som positivt. Vid 
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medial uppmärksamhet kring olika fall har varken Scania eller Martin & Servera lämnat 

leverantören i fråga, utan har försökt förbättra situationen. GE Power däremot har varit 

hårdare och vill inte förknippas med företag som kan innebära ett dåligt rykte för dem, 

varför deras betyg sjunker. GE Power och Scanias betyg sjunker ytterligare då de inte är 

tydliga i sin uppförandekod vilka konsekvenser som kan ske vid avvikelser, vilket 

Löfbergs och Martin & Servera är.  

 

I samtliga företag är inköpsavdelningen involverad i hållbarhetsarbetet, vilket är bra. 

Dock använder sig ingen av singel sourcing som är det optimala för en beyond 

monitoring-strategi. Löfbergs har ett fåtal strategiska partnerskap och får därmed 

betyget Bra, medan GE Power inte vill ha det. Det i samband med att GE Power inte 

ingår i branschsamarbeten ger dem betyget Dåligt. Övriga tre företag ingår i 

samarbeten. Samtliga företag utom GE Power strävar efter att ha långa, stabila 

leverantörsrelationer, varför GE Power rankas som Dåligt medan övriga rankas som 

Bra. Löfbergs får bäst betyg för deras ansvarsfulla inköp, då de jobbar proaktivt med 

utbildningar och leverantörsutveckling samt är villiga att betala ett högre pris för 

uppfyllda krav. Även GE Power förstår att högre krav innebär högre pris och arbetar 

proaktivt med grundliga utvärderingar, varför de får betyget Mindre bra. Martin & 

Servera är inte villiga att betala mer för ökade krav och får därmed sämre betyg. Utifrån 

de faktorer vi har undersökt kan vi därför dra slutsatsen att konsumentföretagen har 

kommit längre i sitt arbete med uppförandekoder, där Löfbergs utmärker sig extra 

mycket.   
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6. Slutsats 
I detta kapitel redogörs de lärdomar och slutsatser som framkommit i rapporten och vi 

ämnar svara på vår frågeställning. Vi diskuterar vad vi anser vara realistiska steg att ta 

för svenska företag, med syftet att öka efterlevnaden av uppförandekoder hos sina 

leverantörer.  Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med uppsatsen var att analysera hur våra fallföretag arbetar med efterlevnaden av 

uppförandekoder för leverantörer, förklara vilka faktorer som direkt och indirekt 

påverkar efterlevnaden samt sammanställa riktlinjer för hur svenska företag kan arbeta 

med uppförandekoder i framtiden. Vi ville även undersöka huruvida företag använder 

sig av den traditionella strategin med kontroller och krav eller om de börjat gå mot 

strategin beyond monitoring. Vi har funnit att teorin och tredjepartsorganisationerna är 

överens om att en strategi där fokus ligger på långa samarbeten med få leverantörer, 

utbildning, utveckling och incitament är att rekommendera för att få ett lyckat utfall av 

uppförandekoden. Dock återfinns inte detta i någon större skala hos fallföretagen.  

 

Vi ser en trend mot relativt långa och stabila relationer men samtidigt använder sig 

samtliga företag av en multiple sourcing-strategi för att inte hamna i en 

beroendeställning. Istället för att fokusera på utbildning och utveckling agerar företagen 

reaktivt när avvikelser uppstår hos en leverantör. Endast ett av företagen stödjer 

utvecklingsprojekt hos sina leverantörer, och dessa projekt är inte direkt kopplade till 

uppförandekoden. Samma företag är det enda av fallföretagen som använder sig av 

incitament för att motivera sina leverantörer att följa uppförandekoden. Övriga företag 

anser att ett fortsatt samarbete är incitament nog, och bara två av företagen ser ett 

samband mellan högre ställda krav från företaget och högre begärt pris från 

leverantören.  

 

Framgångsfaktorer och problem 

Som tidigare nämnts arbetar många företag snarare med att släcka bränder än att arbeta 

proaktivt. Incitament är knappt existerande och ansvarsfullt inköp sker i en liten grad, 

vilket är problematiskt. Implementeringen är ett annat problem då samtliga fallföretag 

enbart skickar ut sin uppförandekod, vilket inte är ett effektivt sätt för att säkerställa 

efterlevnad. Att tre av fyra företag enbart har sin kod på svenska eller engelska försvårar 
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förståelsen ytterligare. Inget av fallföretagen har heller involverat leverantören i 

uppförandekoden på något sätt, vilket ses som viktigt för att nå en varaktig förändring. 

Ytterligare ett gemensamt problem enligt tredjepartsorganisationerna och fallföretagen 

är uppföljningen av uppförandekoden. Majoriteten av svenska företag har en 

uppförandekod men alla vet inte hur de ska använda den, vilket stärks av att endast två 

av våra fallföretag i dagsläget gör revisioner hos sina leverantörer.  

 

Trots att problemen är många kan vi ändå se ett antal framgångsfaktorer kopplade till 

uppförandekoder som fallföretagen arbetar med. Tredjepartsorganisationerna har varit 

oense kring förekomsten av branschsamarbeten, men då tre av fyra företag använder sig 

av diverse samarbeten som kan förbättra arbetet med uppförandekoder ser vi det som en 

framgångsfaktor. De tre företagen föredrar även långa, stabila leverantörsrelationer, 

medan det sista företaget varken vill ha partnerdrivna relationer eller använda sig av 

samarbeten på grund av konkurrens. Att inget av företagen föredrar att avsluta ett 

samarbete vid avvikelser utan istället arbeta för förbättringar och ett fortsatt samarbete 

kan även det ses som en framgångsfaktor.  

 

Påverkande faktorer 

De faktorer som vi märkt har störst betydelse för efterlevnaden är företagets storlek, hur 

länge företaget har haft sin uppförandekod samt incitament. Ju större företaget är, desto 

större makt har företaget över sin leverantör. Både Scania och GE Power tillhör stora 

internationella koncerner och kan därmed sätta högre press på sina leverantörer då 

ouppfyllda krav kan innebära ett avslutat samarbete. Rädslan att förlora en stor kund 

ökar motivationen att efterleva uppförandekoden. För mindre företag, som Löfbergs och 

Martin & Servera, är hotet om avslutat samarbete inte lika effektivt.  

 

Den andra faktorn som vi sett påverka efterlevnaden handlar om hur länge företaget 

arbetat med sin uppförandekod. Löfbergs, som alltid strävat efter hållbar utveckling och 

var tidiga med skapandet av sin uppförandekod, har en leverantörsbas som jobbat med 

uppförandekoder i flera år och förstår de krav som ställs. Slutsatsen styrks av att 

Löfbergs fick bäst betyg i utvärderingen i tabell 8. Företaget har ett strukturerat 

uppföljningsarbete och jobbar med leverantörsutbildning och -utveckling. Utbildningen 

leder till flera fördelar för leverantörerna som till exempel ett högre pris för kaffet de 

producerar, varför incitament också kan ses som en starkt påverkande faktor. Scania 
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däremot, som endast haft sin uppförandekod i två år har goda planer inför framtiden i 

form av bättre uppföljning, utbildningar med mera, men än har de mycket att utveckla. 

  

Skillnader mellan konsument- och industriföretag  

Då de industriföretag vi valt är mycket större än konsumentföretagen kan det vara svårt 

att avgöra huruvida det är storleken eller branschen som varit den påverkande faktorn. 

Ett exempel på det är att båda industriföretagen använder sig av sin storlek som ett 

incitament. Den största skillnaden som uppkommit är att revisioner görs av båda 

konsumentföretagen men i ytterst liten mån av industriföretagen. Det kan bero på att 

konsumentföretagen är mer granskade än industriföretagen, varför de känner en större 

press att göra kontroller. Det högre kundkravet kan också vara en anledning till varför 

konsumentföretagen kommit längre i sitt uppförandekodsarbete, vilket kan ses i tabell 8. 

Vilka krav som ställs skiljer sig inte nämnvärt mellan industri och konsument, förutom 

krav beträffande etiskt beteende och marknadsbeteende där industriföretagen ställer 

mycket fler krav än konsumentföretagen. Andra skillnader i uppförandekoderna är 

snarare företagsspecifika än branschspecifika. Vi upplever därför ingen större skillnad 

mellan konsument- och industribranschen. De skillnader och liknelser vi ser är inte 

kopplade till bransch, utan det skiljer sig snarare från företag till företag.  

 

Avslutningsvis bör det poängteras att alla dessa företag arbetar aktivt med sin 

uppförandekod och ligger i framkant i jämförelse med många andra företag. Företagen 

använder sig inte enbart av krav och kontroller, utan vi kan se små tendenser mot 

beyond monitoring, men de har fortfarande en lång väg kvar för att nå dit. Samtidigt 

finns konflikten mellan hållbarhetsarbetet och företagets vinstintresse, vilken försvårar 

övergången till en beyond monitoring-strategi, framför allt för stora företag med många 

leverantörer. Samtliga företag har diskuterat komplexiteten och svårigheten i dessa 

frågor men visar samtidigt en vilja att förbättras inom området.  

 

6.1 Diskussion 
Utifrån de slutsatser vi kommit fram till har vi sammanställt ett antal riktlinjer vi anser 

är realistiska steg för svenska företag att ta, med syfte att öka efterlevnaden av 

uppförandekoder. Trots ett litet urval av företag företräder de olika branscher, storlekar 

och bakgrunder vilket ger en bred representativitet. Då vår slutsats är att arbetet med 
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uppförandekoder snarare är företagsspecifikt än branschspecifikt men ändå funnit 

liknande framgångsfaktorer och problemområden i samtliga företag anser vi att dessa 

rekommendationer har en viss överförbarhet till andra företag i Sverige.  

 

Ställ färre krav 

Att reducera antalet krav på sina leverantörer har flera fördelar. Ofta har företagen 

begränsade resurser till arbetet med uppförandekoder och istället för att ha många krav 

som varken efterlevs eller följs upp, kan företaget ställa färre krav som kontrolleras 

hårdare. Uppförandekoden kan ibland kännas ouppnåelig för leverantörer i 

utvecklingsländer men med färre krav blir det lättare för leverantören att förstå vilka 

krav som ställs och att leva upp till dem.  

 

Färre leverantörer 

Genom att använda sig av färre leverantörer underlättar kontrollen av dem och bättre 

relationer mellan köpare och säljare kan skapas. Argumentet emot detta kan vara att 

företag vill undvika att hamna i beroendeställning. Ett sätt att slippa det problemet kan 

vara genom dual sourcing för kritiska produkter.  

 

Översätt koden till flera språk 

Då kommunikation är av yttersta vikt för att uppförandekoden ska implementeras bör 

företagen översätta sin uppförandekod på flera språk Att enbart ha den på engelska kan 

innebära onödiga kommunikationsproblem som lätt kan lösas genom att ha 

uppförandekoden på flera språk. Detta steg är inte särskilt resurskrävande samtidigt som 

det kan ha stor effekt på efterlevnaden hos leverantörerna.  

 

Gemensamma minimistandarder inom branscher 

Att skapa en gemensam övergripande kod känns ouppnåeligt i dagsläget, men ett första 

steg är att skapa enhetliga standarder inom branscher som använder sig av liknande 

leverantörer. Det blir då enklare för leverantörerna att veta vad som förväntas av dem. 

Ett bra exempel på hur en bransch går ihop och sätter ministandarder för produktion och 

distribution är kaffebranschens 4C.  
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Utbildning och kapacitetshöjande verktyg 

För att förbättra arbetsvillkoren hos leverantörer krävs utbildning och kapacitetshöjande 

verktyg. Detta verkar vara en kritisk punkt då det är mycket resurskrävande. Dock är det 

en del av strategin beyond monitoring och genom utbildning kan företaget slippa 

kodrelaterade kostnader, som revisionskostnader, i framtiden.  

 

Involvera leverantören 

Att framförhandla uppförandekoden tillsammans med leverantörer skulle troligtvis ge 

mer varaktiga resultat, då leverantören får en chans att säga vad som är uppnåeliga krav 

och blir mer motiverad att följa koden om den fått chansen att påverka dess utformning. 

Dock är detta förmodligen mycket resurskrävande, särskilt för företag med många 

leverantörer. Då koden oftast bygger på företagets värderingar kan det bidra till 

ytterligare svårigheter. Istället kan leverantören involveras i andra stadier, som vid 

implementeringen och genom självutvärderingar.  

 

Inköps beteende 

Inköps prioriteringar påverkar direkt leverantörens prioriteringar och det är därför 

viktigt att inköp förmedlar vikten av hållbarhetsarbetet. Företaget kan inte förvänta sig 

att leverantörerna ska anstränga sig för att nå upp till kraven om de inte blir belönade för 

det.  

 

6.2 Studiens kunskapsbidrag 
Syftet med vår studie har varit att belysa och vidare utforska ett ämne som är aktuellt 

och relativt outforskat, nämligen hur företag arbetar med efterlevnaden av 

uppförandekoder för leverantörer. Genom denna studie har en rad faktorer identifierats 

som direkt och indirekt påverkar efterlevnaden av uppförandekoder. Som nämnts i 

kapitel 1.2 är tidigare forskning som inkluderar företag i Sverige bristfällig, varför 

studien främst bidrar med en empirisk utveckling av området, genom att analysera fyra 

företags arbete med efterlevnaden av uppförandekoder. Studien har följaktligen bidragit 

med att förklara vilka framgångsfaktorer och problem som upplevs i arbetet, vilka 

faktorer som har störst betydelse samt vilka skillnader som finns mellan konsument- 

och industriföretag. Resultatet är främst riktat mot praktiker verksamma i bolag som 

uppfyller studiens urvalskriterier men kan även vara relevant för forskare inom ämnet.  
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6.3 Framtida forskning 
Forskning som behandlar uppförandekoder i svenska kontexter är relativt outforskad 

och det finns därmed utrymme för fortsatta studier som kan bidra till ökad kunskap 

angående fenomenet. Denna studie innefattar fyra fallföretag från fyra olika branscher. 

För att stärka den empiriska generaliserbarheten kan en studie med ett större och 

varierande urval av fallföretag och branscher utföras. 

 

Då vår studie baseras på det köpande företagets uppfattning angående efterlevnaden av 

uppförandekoder visar det endast ett perspektiv av fenomenet. Att göra studien utifrån 

leverantörens perspektiv vore därför av intresse, då det är något som saknas i tidigare 

forskning.  

 

Beyond monitoring är ett begrepp som nämnts frekvent i studien men som få företag 

använder som uttalad strategi. Begreppet är endast empiriskt utvecklat, varför det 

saknas akademiska studier angående konceptet. Då konceptet uppkom 2007 av Business 

for Social Responsibility tillsammans med 20 av dess medlemsföretag vore det 

intressant att undersöka resultatet hos dessa 20 företag nio år senare.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

FN Global Compact 

FNs initiativ Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. I 

dagsläget är över 8400 företag från mer än 162 länder anslutna till initiativet (United 

Nations, 2016). Global Compact bygger på 10 principer inom områdena mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Företagen som signerar initiativet åtar sig 

att utifrån principerna arbeta för att deras verksamhet bidrar till en mer hållbar 

utveckling (Sweden International Chamber of Commerce, 2016).  

 

Det är ett frivilligt initiativ som bygger på offentligt ansvarstagande, transparens och 

företagens egenintresse. Den grundläggande idén baseras på att den frivilliga 

involveringen av företag kan uppmuntra till nya lösningar och eftertänksamhet gällande 

frågor inom principernas områden, som regleringar inte har gjort på ett tillfredsställande 

sätt. Global Compact är inte en bindande förordning för de medverkande företagen, utan 

ses som ett forum där lärande av varandra främjas (Cetindamar & Husoy, 2007).  

 

Tabell 9: FN Global Compact (egen illustration baserad på United Nations, 2016)  

Global Compacts 10 principer 

Mänskliga Rättigheter  

1.  Internationella mänskliga rättigheter ska stödjas och respekteras inom sfären 

för företagens inflytande. 

2.  Försäkra att det egna företaget inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga 

rättigheter. 

Arbetsrätt 

3. Föreningsfrihet ska upprätthållas och rätten till kollektiva förhandlingar ska 

erkännas. 

4.  Alla former av tvångsarbete ska elimineras. 

5. Barnarbete ska avskaffas. 

6. Diskriminering gällande rekrytering och arbetsuppgifter ska elimineras. 

Miljö 
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7. Stödja försiktighetsprincipen gällande miljörisker. 

8.  Initiativ ska tas som främjar ett större miljömedvetande. 

      9. Uppmuntra utvecklingen och spridningen av miljövänlig teknik. 

Anti-korruption 

10. Motarbeta korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor. 

 

ILOs kärnkonventioner 

ILO, International Labour Organization, är ett FN-organ som behandlar sysselsättnings- 

och arbetslivsfrågor. Att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa är 

organisationens grundläggande mål (Regeringskansliet, 2016). Organisationen har i 

uppdrag att förhindra utnyttjandet och exploatering av arbetare genom att skapa 

internationella regler på arbetsmarknaden. ILO tar fram konventioner och 

rekommendationer för att fastställa globala normer gällande rättigheter i arbetslivet. 

Dessa ratificeras sedan av medlemsstater, som då åtar sig att tillämpa konventionens 

bestämmelser, samt accepterar att internationell övervakning får ske. ILO har åtta så 

kallade kärnkonventioner som bildar en minimistandard för arbetsvillkor globalt genom 

att behandla grundläggande mänskliga rättigheter i arbetet (Union to Union, 2015).  

 

Tabell 10:  ILOs kärnkonventioner (egen illustration baserad på Union to Union, 

2015). 

ILO:s kärnkonventioner  

Nr. 29   Förbud mot tvångs- och straffarbete. 

Nr. 87   Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten.  

Nr. 98   Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt. 

Nr. 100    Lika lön för lika arbete, oavsett kön.  

Nr. 105   Avskaffande av tvångsarbete.  

Nr. 111  Diskriminering vid anställning och yrkesutövning.  

Nr. 138    Minimiålder för arbete. 

Nr. 182 Mot de värsta formerna av barnarbete. 

 

BSCI- Business Social Compliance Initiative 

Business Social Compliance Initiative är skapat av Foreign Trade Association (FTA) 

som ett affärsdrivet initiativ med syftet att förbättra arbetsvillkor i tillverkande fabriker 
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och på lantbruk världen över. Visionen med initiativet är att nå hållbara globala 

försörjningskedjor i en värld av fri handel där fabriker och jordbruk följer den lokala 

arbetslagstiftningen såväl som ILOs kärnkonventioner som skyddar arbetares 

rättigheter.  

 

Då många företag idag skapar sina egna uppförandekoder för att adressera de problem 

som finns med nationella lagar som inte följs, skapas även en rad olika 

implementeringssätt samt diverse uppföljningsmetoder, vilket resulterar i både 

förvirring samt onödiga kostnader och ansträngningar för både leverantörer och deras 

köpare. BSCI försöker tackla detta problem genom att erbjuda en gemensam 

uppförandekod och ett gemensamt implementeringssystem som alla köpande företag 

ska kunna använda oberoende av vilken produkt eller land inköpen görs. De erbjuder 

olika verktyg och aktiviteter för att hjälpa företag och leverantörer att förbättra 

arbetsförhållandena i sina försörjningskedjor (Foreign Trade Association, 2015a). 

 

BSCIs uppförandekod består av 11 principer som bygger på internationella standarder 

för arbetsvillkor, som ILOs konventioner, FNs vägledande principer för affärs- och 

mänskliga rättigheter samt OECDs riktlinjer för multinationella företag (Foreign Trade 

Association, 2015b).  

 

Tabell 11: BSCIs Code of Conduct (egen illustration baserad på Foregin Trade 

Association, 2015b) 

BSCIs Code of Conduct 

1. Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar – Vårt företag respekterar 

arbetares rättigheter att forma förbund samt att engagera sig i kollektiva 

förhandlingar. 

2. Skälig ersättning – Vårt företag respekterar arbetares rätt att erhålla skälig 

ersättning. 

3. Hälsa och säkerhet – Vårt företag säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö.  

4. Särskilt skydd för unga arbetare – Vårt företag tillhandahåller särskilt skydd för 

arbetare som ännu inte är vuxna. 

5. Inget slavarbete – Vårt företag använder oss inte av någon form av tvingande 

eller ofrivilligt arbete. 
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6. Etiskt affärsbeteende – Vårt företag tolererar inte någon form av korruption, 

utpressning, förskingring eller mutor.  

7. Ingen diskriminering – Vårt företag erbjuder likvärdiga möjligheter och 

diskriminerar inte anställda.  

8. Anständiga arbetstider – Vårt företag följer arbetslagstiftningen gällande 

arbetstider. 

9. Inget barnarbete – Vårt företag anställer ingen under den lagliga minimiåldern. 

10. Osäkra anställningsavtal – Vårt företag anställer arbetare baserat på 

dokumenterade kontrakt enligt lagen. 

11. Skydd av miljön – Vårt företag tar de nödvändiga åtgärder som behövs för att 

undvika miljöförstöring. 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Information gällande intervju  

Vi vill rikta ett stort tack till er som tar er tid att medverka i vår studie som ligger till 

grund för vår magisteruppsats inom internationella civilekonomprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Syftet med vår studie är att undersöka hur svenska företag 

arbetar med efterlevnaden av deras uppförandekoder hos utländska leverantörer.  

 

Medverkan i studien är frivilligt. Vänligen meddela oss om du vill vara anonym vid 

intervjun samt om ni tillåter att den spelas in. Inspelningen kommer enbart användas 

utav oss för att underlätta vårt arbete, och kommer inte att finnas tillgänglig för 

utomstående. Dina svar kommer enbart att användas inom ramen för studien och inte 

för kommersiellt syfte. Du kommer även få möjligheten att läsa igenom dina svar och 

godkänna dessa innan uppsatsen publiceras. Om vi har tolkat något felaktigt eller om 

något är oklart är du välkommen att höra av dig till oss.  
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Intervjufrågor till fallföretagen  

Här presenteras de intervjufrågor som ställts till samtliga fallföretag. 

 

Inledning 

• Vilken befattning har du på företaget? 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 

Hållbarhet 

• Hur länge har ni arbetat med hållbarhetsfrågor? 

• Vilka hållbarhetsfrågor fokuserar ni på? 

• När och varför införde ni er uppförandekod?  

• Baserar ni er uppförandekod på några av de principer som upprättats inom 

företagsetik? Exempelvis Global Compact, ILOs kärnkonventioner eller 

liknande. 

• Vem är ansvarig, inom ert företag, för uppförandekoden? 

• Hur långt sträcker sig uppförandekoden i er leverantörskedja?  

• Vilka bakomliggande anledningar finns det till att ni som företag använder er av 

en uppförandekod? Krav från intressenter eller för att faktiskt göra skillnad?  

• Samarbetade hållbarhetsavdelningen och inköpsavdelningen vid skapandet av 

uppförandekoden?  

 

Leverantörer & Uppförandekod 

• Samarbetade ni med era leverantörer vid skapandet av er uppförandekod? 

o Har de fått möjlighet att påverka den på något sätt?  

• Hur förmedlar ni er uppförandekod till era leverantörer?  

o På vilket/vilka språk är uppförandekoden utformad? 

• Samarbetar ni med andra företag som köper från samma leverantör/samma 

område? 

• Upplever ni att uppförandekoden följs av era leverantörer? 

• Vad är orsaken till att era leverantörer följer/inte följer er uppförandekod?  

• Hur säkerställer ni att era leverantörer lever upp till de krav ni ställer i er 

uppförandekod?  

o Använder ni er av någon typ utav incitament?  
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• Har ni hjälpt era leverantörer att följa uppförandekoden? Exempelvis finansiellt, 

utbildning osv. 

• Hur upplever ni arbetet med att följa upp era leverantörer? 

• Vad blir konsekvenserna för de leverantörer som inte lever upp till er 

uppförandekod?  

• Om ni väljer att avbryta ett samarbete, har ni reflekterat över vad 

konsekvenserna kan bli för dessa leverantörer? 

Inköp 

• Hur arbetar inköpsavdelningen med hållbarhetsfrågor? 

• Hur upplever ni att arbetet med hållbarhetsfrågor påverkar inköpsarbetet?  

o Blir det en konflikt mellan pris och hållbarhet?  

• Vilken typ av leverantörsstrategi skulle ni säga att ni använder er av?  

o Färre, djupare leverantörsrelationer eller flera, ytliga? 

• Hur väljer ni leverantörer? 

o Stora eller mindre? Lokala eller utländska? 

o Vilket/vilka kriterier är viktigast vid val av leverantör?  

• Använder ni er mycket av agenter eller köper ni direkt av de tillverkande 

leverantörerna?  

• Upplever ni att en leverantör höjer sina priser på grund av ökade krav från er 

sida?  

• Har ni märkt en skillnad i leverantörsrelationen efter införandet av er 

uppförandekod? 

• Hur upplever ni att införandet av en uppförandekod påverkat leverantörers 

prestationer?  

 

Specifika intervjufrågor till fallföretagen 

Här presenteras de specifika samt uppföljande frågor som ställts till vardera fallföretag. 

 

Löfbergs 

• Vid stickprovskontroller och revisioner, är det främst kooperativen eller odlarna 

ni besöker? 

• Angående de revisioner/besök er inköpsavdelning gör, hur går de till?  
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• I er uppförandekod står det att ni reserverar er rätten att utföra oannonserade 

besök med hjälp av en oberoende tredje part, hur ofta sker sådana besök?  

• Angående de kontroller som certifieringsorganisationer står för, hur går de till?  

 

Martin & Servera  

• Påverkas ert hållbarhetsarbete av att ni är med i en större koncern?  

o Styrs ni uppifrån eller verkar ni enskilt (inom hållbarhetsarbetet)?  

• Hur hanterar ni medial uppmärksamhet kring era leverantörer kopplat till er 

uppförandekod? 

• Angående de revisioner/besök ni utför, hur går de till?  

• I er uppförandekod står det att ni reserverar er rätten att utföra oannonserade 

besök, är det något som förekommer? 

 

Scania 

• Påverkas ert hållbarhetsarbete på något sätt av att ni ägs av Volkswagen? 

•  Hur hanterar ni medial uppmärksamhet kring era leverantörer kopplat till er 

uppförandekod?  

 

GE Power 

• Påverkas ert hållbarhetsarbete på något sätt av att ni ägs av GE? 

o Hur självständiga är ni?  

 

Intervjufrågor till Goodpoint 

• Hur stor är er roll i skapandet och användandet av en uppförandekod? 

• Vilken är den huvudsakliga anledningen till att företag vill skapa en 

uppförandekod för sina leverantörer?  

• Vem brukar vara ansvarig för uppförandekoden i ett företag? 

(Hållbarhet/Inköp/annan) 

• Vilken bransch upplever ni använder koder mest? 

• Vilken bransch anser ni behöver använda koder mest?  

• Är branschsamarbeten vanligt förekommande?  

• Förekommer samarbeten med leverantörer eller andra lokala aktörer vid 

skapandet av en uppförandekod?  
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• Vilka är vanligt förekommande problem vid användandet av en uppförandekod?  

• Vilken är den vanligaste metoden för uppföljning/utvärdering av 

uppförandekoder?  

• Upplever ni att uppförandekoder överlag följs/inte följs?  

• Vilka orsaker finns det till att leverantörer följer/inte följer uppförandekoder? 

• Vilka konsekvenser brukar uppstå när leverantörer inte följer uppförandekoder? 

Vad rekommenderar ni att konsekvenserna ska bli? 

• Känner ni till begreppet beyond monitoring? Är det något som används av 

företag?  

• Vilka faktorer anser ni påverkar efterlevnaden hos leverantörerna? Exempelvis 

leverantörsrelationer, incitament m.m. 

• Vilket/vilka är det bästa sättet/sätten att motivera sina leverantörer att följa 

uppförandekoden? 

• Är uppförandekoder ett effektivt sätt att förbättra företags sociala 

ansvarstagande? 

 

Intervjufrågor till Union to Union 

• På vilket sätt arbetar ni med uppförandekoder? 

• Vilken är den huvudsakliga anledningen till att företag vill skapa en 

uppförandekod för sina leverantörer?  

• Vilken bransch upplever ni använder koder mest? 

• Vilken bransch anser ni behöver använda koder mest?  

• Är branschsamarbeten vanligt förekommande?  

• Förekommer samarbeten med leverantörer eller andra lokala aktörer vid 

skapandet av en uppförandekod?  

• Vilka är vanligt förekommande problem vid användandet av en uppförandekod?  

• Vilken är den vanligaste metoden för uppföljning/utvärdering av 

uppförandekoder?  

• Upplever ni att uppförandekoder överlag följs/inte följs av leverantörer?  

• Vilka orsaker finns det till att leverantörer följer/inte följer uppförandekoder? 

• Vilka konsekvenser brukar uppstå när leverantörer inte följer uppförandekoder? 

Vad tycker ni företagen ska göra när uppförandekoder inte följs? 
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• Känner ni till begreppet beyond monitoring? Är det något som används av 

företag?  

• Vilka faktorer anser ni påverkar efterlevnaden hos leverantörerna? Exempelvis 

leverantörsrelationer, incitament m.m. 

• Vilket/vilka är det bästa sättet/sätten att motivera sina leverantörer att följa 

uppförandekoden? 

• Är uppförandekoder ett effektivt sätt att förbättra företags sociala 

ansvarstagande? 

 

Intervjufrågor till Sedex 

• Can you explain how Sedex works with Code of Conducts? 

• What is the reason for companies to set up a Code of Conduct? 

• Would you say that there is one or a few industries where the Codes are working 

better? 

• Which are the most common problems when using Code of Conducts? 

• Do you feel that suppliers in general are following the Codes or not? 

• What do you think is the reason they are/aren’t following them? 

• What are the consequences when the suppliers aren’t following the codes? 

• How can the compliance with Codes increase? 

• Is the concept beyond monitoring regularly used by companies? 

• Do you believe Code of Conducts are an effective way to improve the social 

responsibility of companies? 


