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Bakgrund och problemdiskussion: Att ta ett hållbarhetsansvar blir allt viktigare för 

företag. Dagens konsumenter blir allt mer medvetna om den negativa påverkan deras 

konsumtion ger upphov till. Därmed ställs högre krav på företagen att ta ansvar genom 

hela försörjningskedjan. Ett verktyg för detta är Code of Conduct. Apoteken verkar 

inom läkemedelsbranschen, en bransch som karaktäriseras av komplexa 

försörjningskedjor. Då antalet apoteksaktörer sedan omregleringen år 2009 har ökat, 

ställer vi oss därmed frågan hur svenska apoteks arbete med Code of Conduct riktat mot 

leverantörer skiljer sig åt.    

Syfte: Syftet med studien är att belysa Code of Conduct mot leverantören ur ett 

företagsperspektiv. Fokus kommer ligga på att analysera de tre utvalda apotekens arbete 

med Code of Conduct, gentemot den teoretiska referensramen samt apoteken 

sinsemellan. Innehållsmässiga skillnader i deras skriftliga Code of Conduct, drivkrafter 

och hur de arbetar med efterlevnad, är utvalda områden som kommer att studeras. 

Metod: Studien är en flerfallsstudie av kvalitativ art som antar ett positivistiskt synsätt. 

Forskningsansatsen är deduktiv med en teoretisk referensram som utgångspunkt till det 

empiriska materialet. Vidare har det empiriska materialet analyserat med hjälp av 

mönsterjämförelse.  

Slutsats: Studien har identifierat att det finns stora likheter i hur de tre utvalda apoteken 

arbetar med Code of Conduct. Innehållsmässigt är apotekens Code of Conduct i 

grunden relativt lika, men skiljer sig åt i detaljrikedom. Vad gäller drivkrafterna bakom 

varför apoteken arbetar med Code of Conduct, är det svårt att identifiera en gemensam 

anledning. Slutligen har identifierats att samtliga tre apotek arbetar snarlikt med 

efterlevnad, där de vanligaste tillvägagångssätten är audits och dokumentation.   

 

Nyckelord: CSR, Code of Conduct, Code of Ethics, Hållbarhet, Hållbara inköp, 

Leverantör, Apoteksbranschen 
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1.  Inledningskapitel 

Bakgrunden ger läsaren en inblick i begreppen CSR och Code of Conduct. Dessa 

begrepp kopplas sedan ihop med apotekens hållbarhetsarbete. Därefter förs en 

problemdiskussion kring Code of Conduct. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i tre 

frågeställningar kopplade till området. Slutligen konkretiseras syftet med forskningen 

samt en beskrivning av studiens disposition. 

  

1.1 Bakgrund 
 

Corporate Social Responsibility, som ofta förkortas CSR, är en värdeskapande strategi 

som fick genomslag vid millennieskiftet inom näringslivet. CSR innebär att företag ur 

ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv ska ta ansvar. Begreppet har vuxit 

fram som en motkraft till det traditionella synsättet där kortsiktig tillfredsställelse styrs 

av företagets finansiärer. CSR lyfter istället fram vikten av långsiktighet och ansvar 

gentemot alla intressenter. Med åren har CSR vuxit fram till att utgöra en allt mer 

naturlig strategi i företagens arbete (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). 

 

Ett effektivt sätt för företag att kommunicera sitt CSR-arbete är att konkretisera den i en 

Code of Conduct, CoC (Oehmena, De Nardob, Schönslebena & Boutellierb, 2010). En 

Code of Conduct kan användas såväl internt som externt, och fungerar som riktlinje i 

företagets arbete för att underlätta etiska beslut i den dagliga verksamheten (Singh, 

Svensson, Wood & Callaghan, 2011; Kaptien, 2004). Det kan handla om företagets 

inställning till allt från resursanvändning till mänskliga rättigheter (Mamic, 2005). 

Syftet med ett företags Code of Conduct är att förmedla sin värdegrund samt krav på 

exempelvis sina leverantörer (Amaeshi, Osuji & Nnodim, 2008).  

 

Apoteksbranschen har genomgått en stor förändring i Sverige sen omregleringen år 

2009. Många nya aktörer har etablerats på en tidigare statligt reglerad marknad, såväl 

öppenvårdsbutiker som internetbutiker. Läkemedelsbranschen karaktäriseras av 

komplexa och globala försörjningskedjor. I dessa kedjor är många olika aktörer 

inblandade, allt från råvaruutvinning och produktion, till distribution av det färdiga 
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läkemedlet (Svensk Apoteksförening, 2017). Samtidigt utsätts företag för en allt högre 

grad av moralisering av fler samhällsaktörer (Borglund et al, 2012). Företag måste 

därmed arbeta proaktiv för att minimera de operativa riskerna som finns i 

försörjningskedjan och säkerställa att hela kedjan är i enighet med företagets normer 

och värderingar (Klassen & Vereecke, 2012).  

 

På Dagens Apotek skriver Lagercrantz (2017) att hållbarhetsfrågor är högt uppsatta på 

apotekens agenda. Många av de större apotekskedjorna marknadsför även att de arbetar 

aktivt med hållbarhet. Apoteken vill följa trenden gällande hållbarhetsfrågor och vara 

gröna (ibid.). Majoriteten av svenska apotek har idag ett hållbarhetsarbete som 

genomsyrar deras verksamhet och många av dem tillämpar en Code of Conduct (Apotek 

1-, Apotek 2-, Apotek 3 hemsida, u.å.). 

 

 

1.2 Problemdiskussion   
 

Code of Conduct är ett vanligt verktyg för företag att kommunicera sina värderingar och 

få ökad kontroll på sina leverantörer. En Code of Conduct kan innehålla många olika 

aspekter såsom förbud mot barnarbete, minimilöner och säkra arbetsvillkor (Jiang, 

2009). Att använda en Code of Conduct är ett frivilligt åtagande som står utanför den 

nationella lagstiftningen. Det är således upp till varje företag att själva bestämma 

riktlinjer för vad som ska inkluderas i en Code of Conduct och därmed hur 

leverantörerna ska arbeta för att främja ett mer hållbart samhälle (Fernholm, 2013). 

Vidare finns det heller ingen entydig definition av Code of Conduct vilket blir 

problematiskt eftersom det därmed finns många olika tolkningar (Monczka, Handfield, 

Giunipero & Patterson, 2015). Pedersen (2015) belyser även att det finns flera 

begränsningar med Code of Conduct då dessa ”direktiv” kan vara vaga, vilket leder till 

att diffusa direktiv ges mot exempelvis leverantörer. Med vaga direktiv blir det således 

svårt att säkerställa att kraven efterlevs på rätt sätt av leverantör. Ur ett 

leverantörsperspektiv kan det även vara problematiskt om de har en stor kundbas 

eftersom de då måste förhålla sig till olika Code of Conducts. Detta skapar således 

förvirring hos leverantören och det blir därmed svårt för denne att säkerställa att alla 

koder efterlevs (Pedersen, 2015; Pedersen & Andersen, 2006). Som tidigare nämnt 

kännetecknas apoteksbranschen av globala försörjningskedjor, något Appollini, Risso 
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och Zhang (2013) betonar komplicerar arbetet med Code of Conduct och effekten blir 

därmed inte optimal. Om detta dessutom kombineras med vaga direktiv blir det således 

ännu svårare att säkra Code of Conducts effekt. Att säkerställa att Code of Conduct 

innehållsmässigt täcker in viktiga aspekter, blir därmed av ytterst vikt i 

apoteksbranschen som karaktäriseras av globala försörjningskedjor. 

 

Idag är det vanligt att företag arbetar fram Code of Conduct som en del i sitt 

hållbarhetsarbete. Trenden att profilera företaget som hållbart har dessutom kommit 

anses vara modernt (Andersson & Funck, 2017). Dock föreligger flera olika drivkrafter 

till varför ett företag väljer att arbeta specifikt med Code of Conduct. Vissa menar att 

Code of Conduct är en fasad utåt för företag att framstå som ansvarsfulla, medan 

drivkraften egentligen är att vilseleda pengar som går direkt till aktieägarna. Andra 

pekar på att det finns företag som faktiskt arbetar aktivt med Code of Conduct för att 

förbättra samhället de verkar och har affärer i (Crane, Matten & Spence, 2014). CSR 

och därmed Code of Conduct, kan även bidra till employer branding (Borglund et al, 

2012) som innebär att nyrekrytering underlättas och att anställda är mer benägna att 

stanna kvar inom företaget och utvecklas (Kotler & Lee, 2015; Borglund et al, 2012). 

Det finns dock en viss problematik som gör att Code of Conduct tappar sin tyngd i 

hållbarhetsarbetet. Detta då det är ett frivilligt åtagande som står utanför den nationella 

lagstiftningen. Därav är det inte tvingande enligt lag att upprätthålla ett sådant arbete, 

och det kan finnas olika drivkrafter till varför vissa företag väljer att använda en Code 

of Conduct (Monczka, Handfield, Giunipero & Patterson, 2015). Det blir således svårt 

att avgöra om företagen arbetar med hållbarhet för en god sak, eller om de har en dold 

agenda med arbetet.  

 

Dessa globala försörjningskedjor företag verkar inom, leder i sin tur till att uppföljning 

och kontroll av leverantörer blir allt svårare (Appollini, Risso och Zhang, 2013). 

Läkemedelsbranschen har många olika leverantörer som ofta är belagda i tillväxtländer. 

Standarden i dessa länders fabriker har visat sig vara bristfällig och reningssystem 

saknas i många fall (Apoteket, u.å.). Det blir således viktigt för apoteken att säkerställa 

efterlevnad av Code of Conduct, för att minska den negativa påverkan deras tillverkning 

ger upphov till. Företag som bara ”putsar på ytan” (Borglund et al, 2012, s. 40) med sitt 

CSR-åtagande och inte följer upp sina löften de skapar, lever farligt. Därför blir det 

viktigt att företagets drivkrafter bakom arbetet med Code of Conduct är genuina. Det 
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föreligger dessutom en förväntan hos kund att företag inte enbart ska ta ansvar för sin 

egna verksamhet, utan för hela försörjningskedjan. Om ett företag inte skulle leva upp 

till förväntningarna, riskeras exempelvis negativ publicitet, ett fläckat varumärke och 

bojkottning som konsekvenser (Gonzalez- Pardon, 2016; Hartmann & Moeller, 2014). 

Det blir således av yttersta vikt för apoteken att inta en aktiv roll i hållbarhetsarbetet och 

ständigt arbeta med uppföljning och kontroll för att säkerhetsställa att deras Code of 

Conduct efterlevs och inte tappar sin vikt (Pedersen, 2015; Pedersen & Andersen, 

2006). Huruvida olika företag arbetar med efterlevnad kan även skilja sig åt (Jiang, 

2009). 

 

 

1.3 Frågeställningar  
 

Med bakgrund till problemdiskussionen kommer således denna uppsats studera följande 

frågeställningar: 

 

1. Vilka innehållsmässiga skillnader föreligger i de utvalda apotekens skriftliga 

Code of Conduct, riktat mot deras leverantörer?    

2. Vilka drivkrafter finns det för de utvalda apoteken att använda en Code of 

Conduct gentemot sina leverantörer? 

3. Hur säkerställer de utvalda apoteken att Code of Conduct gentemot sina 

leverantörer efterlevs? 

 

 

1.4 Syfte   
  

Syftet med denna studie är att belysa Code of Conduct mot leverantörer ur ett 

företagsperspektiv. Fokus kommer att ligga på att analysera de utvalda apotekens arbete 

med Code of Conduct, gentemot den teoretiska referensramen samt apoteken 

sinsemellan. Innehållsmässiga skillnader i deras skriftliga Code of Conduct, drivkrafter 

och hur de arbetar med efterlevnad, är utvalda områden som kommer studeras. 
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1.5 Disposition  
 

I följande figur presenteras studiens disposition.  

 

 
Figur 1 Uppsatsens disposition (Egen illustration) 
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2. Metod 

I nedanstående avsnitt presenteras de metodval samt tillvägagångssätt som använts för 

att genomföra denna studie. En diskussion förs kring diverse metodologiska val 

författarna ställs inför och motiverar respektive metodval. 

 

2.1 Vetenskapsteori 
 

Vid val av vetenskaplig inriktning kan olika forskningsmetodiska perspektiv antas. De 

två huvudsakliga typer av perspektiv som föreligger är, positivismen som kan härledas 

från de naturvetenskapliga tanketraditionerna och hermeneutiken som grundar sig i det 

socialvetenskapliga synsättet. Även om de två olika forskningsidealen tydligt delas upp, 

är det i forskning möjligt att kombinera dessa (Andersson, 1979). 

 

Positivismen är ett kunskapsteoretiskt forskningsideal som framhåller tillämpning av 

naturvetenskapliga metoder i studiet av verkligheten. Det vetenskapliga 

förhållningssättet går ofta under kvantitativa studier och framhåller vikten av 

objektivitet och ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013). Positivismen ämnar 

finna kausala samband eller lagar, som har en vetenskaplig grund till de utfall och 

händelser som studeras. Tydliga åtskillnader mellan fakta och värderingar ska framgå 

(Andersson 1979). 

 

Hermeneutik är ett kunskapsteoretiskt förhållningssätt vars rötter kommer från ett 

humanistiskt ideal. Detta forskningsideal relateras ofta till kvalitativa studier, då 

tonvikten ligger på tolkning och förståelse i studiet av verkligheten, snarare än 

förklaring (Bryman & Bell 2013). Därmed blir hermeneutiken, i kontrast mot 

positivismen, en subjektiv metod där ett utfall kan uppfattas på olika sätt (Andersson 

1979). 

 

I denna studie har ett positivistiskt angreppssätt antagits. Detta motiveras med att det 

empiriskt insamlade materialet som apoteken delgett oss inte har tolkats. Vidare har de 

svar som erhållits av respektive respondent behandlats objektivt och antagits vara 

sanningsenligt. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt  
 

Att välja vetenskapligt angreppssätt är en viktig del av forskningen som bestämmer hur 

problemet angrips. Det är även angreppssättet som påverkar studiens tillvägagångssätt. 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) i huvudsak, två olika synsätt att se på 

förhållandet mellan teori och empiri. Antingen ses teori som något som kontinuerligt 

påverkar forskningen och driver den framåt, eller så betraktas teori som ett resultat av 

forskningen.  

 

Det första synsättet kallas deduktiv metodstrategi och bygger på att en hypotes ställs 

upp utifrån en redan etablerad teori, som sedan testas genom empirisk granskning. Här 

spelar teori en central roll. Det är således teori som ligger till grund för den hypotes som 

ställs, och det är teorin som kommer att påverka studiens angreppssätt. Induktiv 

metodstrategi är det andra synsättet där teoretiska slutsatser dras utifrån den empiriska 

granskningen. Teorin blir alltså ett resultat av den forskning som utförts. Ett tredje 

förhållningssätt som kan antas vid forskning är den abduktiva metodstrategin, en 

kombination av den deduktiva och den induktiva metodstrategin (Bryman & Bell, 

2013).  

 

I denna uppsats har samtliga tre frågeställningar angripits deduktivt, detta eftersom den 

teoretiska referensramen skapades först. Det var den teoretiska referensramen som låg 

till grund för vilka punkter som inkluderades i innehållsanalysen som ämnar besvara 

frågeställning 1. Vidare för att kunna besvara frågeställning 2 och 3, genomfördes 

intervjuer med respektive apotek. Detta gjordes med hjälp av en intervjuguide, som i sin 

tur skapades med hjälp av det identifierade teoristödet inom området. Eftersom den 

kunskapsgenererande processen har karaktäriserats av en teoretisk referensram har 

studiens angreppssätt därmed varit deduktivt. 
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2.3 Undersökningsdesign 
 

Genom att välja undersökningsdesign, väljs även ramen för insamling och analys av 

data. Vilken undersökningsdesign som används, påverkar studiens empiriska 

datainsamling (Bryman & Bell, 2013). 

Tvärsnittsdesign, longitudinell design, experimentell design, komparativ design och 

fallstudier, är exempel på olika undersökningsdesigner enligt Bryman och Bell (2013). 

Med tvärsnittsdesign menas att data samlas ihop vid samma tidpunkt från ett flertal fall, 

som sedan analyseras för att hitta samband och kopplingar sinsemellan. Vid 

longitudinella undersökningar (till skillnad från tvärsnittsdesign) samlas data in från 

samma fall, vid minst två tillfällen. Denna undersökningsdesign blir således passande 

för att identifiera förändringar över tid. Vid studier som karaktäriseras av experimentell 

design, utformas en grupp som utsätts för en experimentell variation 

(experimentgruppen), och en grupp som inte utsätts för denna variation 

(kontrollgruppen). Resultatet av variationen jämförs sedan med kontrollgruppens 

upplevelser. Komparativ design fungerar på så vis, att den insamlade data från två 

oberoende fall jämförs. Informationen samlas in genom samma metod för att vara så 

jämförbar som möjligt (ibid.). 

 

När frågor av beskrivande karaktär ska besvaras och när aktuella skeenden ska studeras, 

lämpar sig fallsstudier som forskningsdesign. Fallsstudier grundar sig främst på 

observationer och intervjuer, men även dokument och artefakter kan användas. Det 

finns enligt Yin (2007) fyra typer av fallstudier; enfallsstudie med en analysenhet, 

enfallsstudie med flera analysenheter, flerfallsstudie med en analysenhet och 

flerfallsstudie med flera analysenheter. Vid enfallsstudier studeras ett fall, medan flera 

studeras vid en flerfallsstudie. Vid en fallstudie med en analysenhet, studeras endast en 

enhet inom fallet, medan flera enheter studeras vid fallstudie med flera analysenheter 

(ibid.). 

 

Den undersökningsdesign som denna studie bygger på, är en flerfallsstudie med en 

analysenhet. Det är således en enhet som kommer att studeras vid varje apotek, vid en 

specifik tidpunkt. Det empiriska insamlade materialet har skett både genom intervjuer 

och apotekens skriftliga Code of Conduct. 
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2.4 Urval  
 
Forskningsfrågan är avgörande vid val av urval. Inom den kvalitativa metoden saknas 

regler för hur urval bör göras, men för att skapa en trovärdig studie är det viktigt att 

redovisa urvalet öppet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Företag ingår i komplexa nätverk med många olika intressenter. Dessa kan utgöras av 

både enskilda individer och organisationer som verkar tillsammans för att skapa värde 

(Andersson & Funck, 2017). Denna studie har fokuserat på den relation som finns 

mellan apoteken och deras leverantörer. De andra intressenterna har därmed fått mindre 

fokus inom ramen för denna studie. 

 

Urvalet baseras på ett icke-sannolikhetsurval då syftet är att skapa en djupare förståelse 

för apoteksbranschen och därmed inte att göra statistiska generaliseringar. För 

frågeställning 1 var urvalskriteriet att apoteket skulle ha en skriftlig Code of Conduct 

riktat specifik mot leverantörer. För frågeställning 2 och 3 baserades urvalet på att det 

skulle vara ett apotek som verkar på den svenska marknaden och hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju. De tre sammantagna urvalskriterierna var således; en skriftlig 

Code of Conduct riktat specifik mot leverantörer, verka på den svenska marknaden samt 

ha möjlighet att ställa upp på intervju. Det sistnämnda urvalskriteriet av apotek 

baserades således på ett bekvämlighetsurval, vilket kännetecknas av tillgänglighet 

(Bryman & Bell, 2013). Apotek 1, 2 och 3 är samtliga företag som uppfyller våra tre 

urvalskriterier.  

 

Vidare, för att hitta lämpliga respondenter för intervju har ändamålsinriktat urval 

använts. Det kännetecknas av att personer som kan ge rätt information till forskaren för 

att kunna besvara frågeställningen, väljs ut (Bryman & Bell, 2013). Samtliga tre 

respondenter som representerar de olika apoteken arbetar med hållbarhet och är således 

väl insatta i ämnet. Respondent 1 från Apotek 1 och respondent 3 från Apotek 3 är båda 

miljöchefer, medan respondent 2 från Apotek 2 är hållbarhetssamordnare. 
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2.5 Insamlingsmetod 
 

Vid val av insamlingsmetod görs det ofta skillnad mellan kvantitativt eller kvalitativt. 

Vanligast är att utgå från frågeställningen för att välja lämplig forskningsdesign. Andra 

aspekter som kan påverka insamlingsmetod är maktrelationer, tradition och vilka 

resurser som finns att tillgå (Ahrne & Svensson, 2015). Kvalitativ metod används ofta 

som ett samlingsbegrepp för observationer, analys av texter och intervjuer. Ett 

grundläggande synsätt i den kvalitativa metoden är att se verkligheten ur 

undersökningspersonernas ögon (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vid denna studie användes en kvalitativ metod, detta då ett företagsperspektiv har 

antagits för att studera frågeställningarna utifrån apotekens perspektiv. Syftet med 

studien är att skapa en djupare förståelse för skillnader i apotekens skriftliga Code of 

Conduct, deras drivkrafter bakom koden samt hur de säkerställer efterlevnad. En 

nackdel med kvalitativ metod kan enligt Bryman och Bell (2013) vara att den höga 

graden av subjektivitet vilket gör resultatet svårt att generalisera. Detta ser vi inte som 

problematiskt då syftet med studien inte är att göra statistiska generaliseringar utan 

istället skapa en djupare förståelse för apotekens arbete med Code of Conduct. 

 

2.5.1 Primär och sekundärkällor 
 

Information som samlas in kan antingen kategoriseras som primär- eller sekundärkällor. 

Primärkällor är så kallade förstahandskällor, där forskaren själv insamlat information 

utifrån ett specifikt syfte. Fördelen med primärkällor är att informationen kan anpassas 

till sammanhang och vald frågeställning. Däremot är primärkällor ofta tidskrävande och 

kostsamma vilket kan motivera användandet av sekundärkällor (Bryman & Bell, 2013).  

 

Sekundärkällor innebär istället att informationen har samlats in av andra forskare eller 

organisationer. Fördelar med sekundärkällor är att tids- och kostnadsbesparingar kan 

göras genom att någon annan redan samlat in informationen. Redan insamlad 

information kan även möjliggöra djupare analyser då tiden för insamlandet av 

information ofta underskattas och leder till mindre tid för analyser. Trots att det finns 

många fördelar med sekundärkällor finns det även nackdelar. Några av dessa nackdelar 
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är att informationen som används kan ha tagits fram i ett annat syfte och data kan vara 

bristande i kvalitet. Hämtas informationen från erkända sidor kan kvaliteten vara mer 

pålitlig än om informationen exempelvis hämtats från kommersiella sidor, trots detta 

kan kvalitet i data aldrig tas för givet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Sekundärkällor har använts i det initiala skedet av studien för att kunna utforma en 

lämplig teoretisk referensram. Frågeställning 1 utgörs enbart av sekundärkällor då 

apotekens Code of Conduct har tilldelats oss på avsändarens villkor. Vi är medvetna om 

att användning av sekundärdata kan innebära att denna är av bristande kvalitet, dock har 

vi utgått från att informationen i dokumenten vi blivit tilldelade är sanningsenliga.  

 

Frågeställning 2 och 3 däremot, bygger främst på primärkällor i form av intervjuer, men 

även till viss del sekundärkällor, där information hämtats från respektive apoteks 

hemsida. Primärdata som använts in denna studie är de semistrukturerade intervjuerna 

som beskrivs i nedanstående rubrik. Sekundärkällor tillsammans med primärkällor anser 

vi vara ett bra komplement till varandra. 

 

2.5.2 Intervjuer 
 

Intervjuer är en vanligt förekommande forskningsmetod för studier med kvalitativ 

inriktning. Fördelar med intervjuer är att normer, känslor och språkbruk som annars tas 

för givet kan fångas. I intervjuer finns det även möjlighet att fördjupa sig i frågor och 

studera samhällsfenomen utifrån andra synvinklar. En nackdel med intervjuer är risken 

för missförstånd, där respondenten menar en sak medan forskaren tolkar svaret 

annorlunda. Bestämda frågeformuleringar benämns som strukturerade intervjuer medan 

öppna frågor ses som ostrukturerade intervjuer. En vanlig form av strukturerade 

intervjuerna är den semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av ett 

antal förutbestämda frågor där både ordningsföljd kan ändras och komplettering i form 

av följdfrågor kan förekomma (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Vid utformning av intervjuer har vi använt semistrukturerade intervjuer då 

frågeställningarna tydligt belyser området kring Code of Conduct och hur apoteken 

arbetar med detta. Fördelen med den semistrukturerade formen är att den erbjuder en 

bra kombination mellan flexibilitet och struktur. Flexibilitet tillgodoses genom att 
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frågorna kan ändra ordningsföljd och följdfrågor kan ställas. Då studien avser att 

studera hur de utvalda apoteken arbetar med Code of Conduct och jämföra likheter 

respektive skillnader är det viktigt att intervjun innehåller delar av struktur för att 

säkerställa att samma underlag ligger till grund för analys och att alla respondenter har 

fått samma förutsättningar att besvara frågorna.  

 

Samtliga semistrukturerade intervjuer har genomförts via telefon då det inte funnits 

möjlighet till personliga möten. Detta då samtliga respondenter befinner sig på annan 

ort vilket inte gjort det möjligt att genomföra personliga intervjuer. Fördelar med 

telefonintervju är att en större objektivitet kan uppnås (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vidare har alla telefonintervjuer spelats in för att vid ett senare skede kunna gå tillbaka 

till intervjun och säkerställa att svaren uppfattats korrekt. Detta minskar felmarginalen 

och fokus har kunnat riktas mot intervjupersonen istället för att anteckna svaren. 

Respektive respondent har även fått ta del av det empiriska material som samlats in 

under intervjun för att säkerställa att svaren uppfattats korrekt.    

 

Respondenterna som har intervjuats har alla en betydande roll inom miljöområdet på 

respektive apotek. Med hänsyn till deras befattning och kompetens, har deras svar 

ansetts vara representativa för företaget i sin helhet. I nedanstående tabell summeras de 

semistrukturerade intervjuerna vad gäller respondenter, deras befattning, 

tillvägagångssätt och datum för intervju.   

 

 Apotek 1 Apotek 2 Apotek 3 

Respondent Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

Befattning Miljöchef Hållbarhetssamordnare Miljöchef 

Tillvägagångssätt Telefonintervju Telefonintervju Telefonintervju 

Datum 2017-05-08 2017-05-11 2017-05-15 

Tabell 1 Intervjuer (Egen illustration)  
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2.6 Innehållsanalys  
 

Innehållsanalys är en metod som kan användas då dokument och texter ska analyseras 

där syftet är att kvantifiera innehåll utifrån i förväg bestämda kategorier. Ofta lyfts två 

begrepp fram i samband med arbetssättet; systematik och objektivitet. Att arbeta 

systematiskt betyder att forskaren konsekvent följer och arbetar efter de regler som satts 

upp i det enskilda fallet för att undvika skevhet och felkällor. Den objektiva aspekten är 

nödvändig för att undvika att forskarens personliga värderingar infiltrerar processen och 

därmed resultatet. Syftet att arbeta på detta vis är att analysprocessen fri från forskarens 

personliga värderingar. Därav ska vem som helst som använder samma regler på fallet, 

komma fram till identiska resultat. Dock bör det belysas att de regler som tas fram är en 

produkt av forskarens intresse, men när reglerna väl klargjorts ska dessa oberoende 

kunna användas av annan forskare utan avvikelser i resultatet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Innehållsanalysen har gjorts för att identifiera innehållsmässiga skillnader och likheter 

mellan de olika apotekens Code of Conduct och ämnar således ligga till grund för att 

besvara frågeställning 1. Innehållsanalysen baserar sig på de utvalda apotekens Code of 

Conduct, som riktar sig mot deras leverantörer. Vidare har de utvalda områden som 

ligger till grund för innehållsanalysen, valts ut med hjälp av teori. Två ramverk (BSCI 

& FN Global Compact) och en artikel har studerats för att identifiera vilka områden de 

finner relevanta att inkludera i en Code of Conduct. Kriteriet för att de olika områdena 

skulle inkluderas i innehållsanalysen som de mest förekommande av områden, var att 

minst två av de tre källorna har identifierat att dessa bör inkluderas i en Code of 

Conduct.  

 

När innehållsanalysen har gjorts har hänsyn tagits till det som explicit står skrivet i 

Code of Conduct och på så vis har objektivitet uppnåtts. Ingen hänsyn har tagits till 

refereringar till andra externa dokument, utan endast det innehållet som står i den 

tillgivna koden har inkluderats. Detta eftersom forskarna är tveksamma till att 

leverantören i sin tur studerar dessa hänvisningar och vi anser att de därmed tappar sin 

betydelse. Vidare har även tillvägagångssättet för innehållsanalysen av de tre apotekens 

Code of Conduct utförts på samma vis, således har arbetet präglats av systematik. 
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Översättning av ord från engelska till svenska har gjorts genom användning av 

Norstedts ordbok.  

 

Huruvida de olika apoteken har inkluderat de utvalda områdena sammanfattas för varje 

apotek i tabeller under empirin, där apotekens förklaring till innehållet förklaras. Vidare 

sätts dessa i en sammanfattande tabell mot varandra i analysen och diskuteras. 

 

 

2.7 Forskningskvalitet 
 

Vid kvantitativa studier används begreppen validitet, replikerbarhet och reliabilitet för 

att bestämma forskningens kvalitet. Huruvida passande dessa begrepp är vid kvalitativ 

forskning, råder det delade meningar om (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ studie 

bör istället, enligt Lincoln och Guba (1994) bedömas med hänseende till äkthet och 

trovärdighet.  

 

Äkthet grundar sig i att de deltagandes uppfattningar och åsikter ska avbildas på ett 

rättvist och sanningsenligt sätt. För att studiens äkthet ska vara hög bör även deltagarna 

genom studien få en bättre förståelse för den verklighet de verkar inom, både vad gäller 

deras egna sociala situation och miljö, men även andras uppfattningar om denna. Vidare 

bygger även äkthet på att undersökningen ska hjälpa de berörda att på ett bra sätt kunna 

vidta åtgärder för att förbättra deras situation (Lincoln & Guba, 1994).   

 

Trovärdighet delas in i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Eftersom kvalitativa studier ofta grundar sig i den 

sociala verkligheten, som är svår att objektivt avbilda, är tillförlitlighet ett viktigt 

kriterium att ta hänsyn till. Den sociala verklighet som ska förklaras måste avbildas på 

ett riktigt sätt, så att forskaren beskriver den verklighet deltagarna upplever, för att 

andra ska se studien som tillförlitlig (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativa studier 

fokuserar snarare på djup än bredd, vilket gör studiens överförbarhet komplicerad. Det 

är svårt att överföra resultat från en kontext till en annan, utan att innan noga studera 

resultatets förutsättningar. För att studien ska anses som pålitlig bör forskningens alla 

steg redovisas och kan sedan med fördel kontrolleras av någon utomstående för att 

säkerställa att informationen som ges är sann. Dock är det inte ofta en sådan granskning 
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används då kvalitativa studier har en tendens att generera stora mängder data, och det 

blir därmed ett väldigt tidskrävande moment. Det sista delkriteriet, möjlighet att styrka 

och konfirmera, grundar sig i att forskarens personliga åsikter ej medvetet ska påverka 

studien, även om det är svårt som forskare av kvalitativ karaktär att vara objektiv så är 

det viktigt att agera i god tro (ibid.).  

 

För att få studien att hålla så hög kvalitet som möjligt har dessa kvalitetskriterier 

genomsyrat uppsatsen. Exempelvis har intervjuobjekten fått tillgång till det empiriska 

materialet för att säkerställa att vi som forskare har förstått deras sociala verklighet 

korrekt. Detta har utförts för att öka studiens tillförlitlighet och äkthet.  

 

Eftersom det är komplicerat att föra över resultaten från en kvalitativ studie till en annan 

kontext, har även tillvägagångssättet redovisats i metodavsnittet så att en utomstående 

själv kan avgöra om resultatet kan föras över till en annan miljö. Denna beskrivning har 

även gjorts för att öka studiens pålitlighet. För att öka studiens pålitlighet ytterligare har 

även kontinuerliga handledningar och opponeringar utförts. Studien har alltså 

återkommande lästs av utomstående oberoende aktörer. Trots att det är svårt som 

forskare av kvalitativa studier att vara helt objektiv, är detta något som kontinuerligt har 

eftersträvats genom att inte lägga några personliga värderingar i studien.  

 

 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden  
 

För att säkerställa att den forskning som utförts är etiskt korrekt finns det enligt Bryman 

och Bell (2013) ett antal forskningsetiska principer att ta hänsyn till. Den första 

principen är informationskravet som bygger på att de involverade respondenter bör 

informeras om studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Detta krav har tillgodosetts i 

studien genom att respondenterna som utgjort grunden för intervjuerna, har fått ett mejl 

där studiens syfte förklarats och upplägget har presenterats. På så sätt har 

respondenternas medvetenhet om studiens syfte samt intervjuns tillvägagångssätt 

säkerställts och informationskravet är därmed uppfyllt.  
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För att uppnå samtyckeskravet ska respondenterna vara med i studien frivilligt och även 

ha rätt till att när som helst avbryta sin medverkan (Bryman & Bell, 2013). De som 

medverkar i studien har själva fått välja om de vill medverka eller inte. De har även haft 

rätt till att när som helst avbryta sin medverkan utan anledning då studien bygger på 

frivillighet från apotekens sida.  

 

Med anonymitetskravet menas att alla involverade i studien ska behandlas med 

konfidentialitet. Personuppgifter ska således placeras där obehöriga ej har access 

(Bryman & Bell, 2013). Att arbeta med anonymitet har sina fördelar, det kan tänkas att 

respondenterna känner sig mer säkra med att lämna ut mer känslig information när 

anonymitet utlovas. Vi har som forskare försökt att få de medverkande apoteken att vara 

publika för att hindra dem att gömma sig bakom en anonymitet samt för att få en mer 

rättvisande studie. Dock har anonymitet erbjudits. Då ett apotek önskade vara anonyma, 

togs beslutet av forskarna att göra samtliga apotek anonyma.  

 

Nyttjandekravet grundar sig i att den information som samlas in endast ska användas i 

syfte till den utförda forskningen (Bryman & Bell, 2013). Nyttjandekravet 

tillfredsställdes genom att den information som erhållits endast har använts vid 

utformandet av studien. Detta anser vi är viktigt för att säkerställa att respondenterna 

vågar ge sanningsenliga svar.  

 

Falska förespeglingar betyder att forskare inte ska vilseleda respondenterna genom att 

ge falsk eller förvirrande information under studiens gång (Bryman & Bell, 2013). 

Studien utfördes inte på något sätt genom att lura respondenterna. 

 

 

2.9 Analys av empiriskt material  
 

Bryman och Bell (2013) samt Yin (2007) nämner flera tekniker för att analysera 

empiriskt insamlat material. Bryman och Bell (2013) framhåller främst två 

analystekniker; grundad teori och analytisk induktion medan Yin (2007) anser att en 

lämplig teknik vid fallstudier är mönsterjämförelse. I en mönsterjämförelse jämförs det 

empiriska materialet med ett förutbestämt eller förväntat mönster. Stämmer det 
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empiriska materialet överens med det förutbestämda mönstret, stärks studiens interna 

validitet. 

  

Mönsterjämförelse har legat till grund för denna studies analys. Det empiriska 

materialet har insamlats genom intervjuer och apotekens Code of Conduct. Detta 

material har sedan jämförts med teori insamlat från litteratur och vetenskapliga artiklar.  

 

Frågeställning 1 har analyserats genom att jämföra det empiriska materialet inhämtat 

från respektive apoteks Code of Conduct, med den teoretiska referensramen kopplad till 

frågeställningen. Teoriavsnittet som avses är främst “Innehåll Code of Conduct” där 

analysen bygger på att studera om apotekens Code of Conduct inkluderar de områden 

som teorin framhåller som mest förekommande. Vidare har även denna frågeställning 

analyserats mellan de tre utvalda apoteken, detta för att identifiera och diskutera 

eventuella skillnader och likheter. 

 

Frågeställning 2 och 3 baseras på primärdata i form av intervjuer vars resultat har 

presenterats i empirin. Analysen av dessa två frågeställningar har sedan grundat sig på 

teoriavsnitten “Företags drivkrafter till att arbeta med Code of Conduct” och 

“Efterlevnad av Code of Conduct”. I analysavsnittet har sedan apotekens drivkrafter till 

att arbeta med Code of Conduct samt apotekens arbete med efterlevnad jämförts dels 

mot den teoretiska referensramen och dels apoteken emellan. Resterande teoriavsnitt är 

övergripande för samtliga tre frågeställningar. 

2.10 Ordval  
  

Genomgående i denna studie har begreppet “audit” använts för att beskriva de 

kontroller i form av platsbesök som apoteken utför hos leverantörer. Motiveringen till 

detta är att apoteken själva använder denna benämning genomgående, både i deras 

skriftliga Code of Conduct och under de intervjuer som genomförts. Samma 

resonemang gäller begreppet Code of Conduct, (uppförandekod), då engelska är det 

främsta språk som används inom branschen. Vi har således försökt att i största möjliga 

mån använda Code of Conduct som benämning men ibland har även andra ord som 

“koden” eller “uppförandekod” förekommit, alla tre ses som synonymer till varandra. 
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2.11 Metodsammanfattning   
 

Nedan följer en sammanfattning av studiens metodavsnitt.  

 

 Metodsammanfattning 

Vetenskapligt synsätt Positivism  

Vetenskapligt 
angreppssätt 

Deduktion 

Undersökningsdesign Flerfallsstudie med en analysenhet 

Insamlingsmetod Primärkällor 
Sekundärkällor 
Semistrukturerade intervjuer 

Urval Apotek- Icke sannolikhetsurval, bekvämlighetsurval 
Respondenter- Ändamålsinriktat urval  

Forskningskvalitet Äkthet- Respondenterna har godkänt att det empiriska 
materialet stämmer.  
Tillförlitlighet- Det empiriska materialet har godkänts av 
berörda parter. 
Överförbarhet- Beskrivning av tillvägagångssätt skapar 
möjlighet för utomstående att avgöra studiens överförbarhet. 
Pålitlighet- Handledning och opponering har utförts 
kontinuerligt. 
Möjlighet att styrka och bekräfta- Forskarna har agerat så 
objektivt som möjligt. 

Forskningsetiska 
överväganden 

Informationskravet- Respondenterna har blivit informerade 
om studiens syfte och intervjuns upplägg. 
Samtyckeskravet- Medverkan är frivillig. 
Anonymitetskravet- Anonymitet har erbjudits och används i 
studien. 
Nyttjandekravet- Informationen används endast i studiens 
syfte. 
Falska förespeglingar- Fel eller vilseledande information har 
ej getts. 

Analysmetod  Mönsterjämförelse  

Tabell 2 Metodsammanfattning (Egen illustration) 
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3. Teori 

I teoriavsnittet presenteras teori kopplat till de valda frågeställningarna. Teorin skapar 

större förståelse för vad en Code of Conduct är och vad den bör innehålla. 

Teoriavsnittet lyfter även fram möjliga drivkrafter för företag att arbeta med Code of 

Conduct och hållbarhetsfrågor. Slutligen redogörs för hur företag kan arbete med att 

säkerställa att Code of Conduct efterlevs. 

 

3.1 Code of Conduct  
 

Code of Ethics, Code of Practice eller Code of Conduct (BusinessDictionary, u.å.) är ett 

dokument som tydliggör målen för företag och beskriver deras normer och värderingar 

(Singh, Svensson, Wood & Callaghan, 2011; Kaptien, 2004). En Code of Conduct kan 

antingen avse intern eller extern kontroll. Om koden avser intern kontroll är företaget 

och anställda i fokus där rutiner kring arbetsmiljö och jämställdhet framhålls medan en 

extern Code of Conduct riktar sig mot företagets leverantörer (Borglund et al, 2012). En 

Code of Conduct kommuniceras vanligtvis i ett skriftligt dokument, dock finns inga 

formkrav vilket innebär att den även kan vara muntlig (Leire & Mont, 2010).  

 

Code of Conduct har blivit ett viktigt CSR- verktyg för företag att visa att de tar ansvar 

för en hållbar utveckling (Perez- Batres, Doh, Miller & Pisani, 2012). Framväxten av 

Code of Conduct grundar sig främst i tre anledningar; globalisering, bristande regler för 

att styra globala företag och en lägre grad av statskontroll som följd av avregleringar 

(Knudsen, 2013; Vogel, 2008).     

 

En studie gjord av Erwin (2011) visar på att företag som har en Code of Conduct av hög 

kvalitet tenderar att ha ett mer framgångsrikt CSR-arbete. Utformningen av Code of 

Conduct kan vidare vara avgörande för hur effektiv implementering som kan uppnås. 

Det räcker oftast inte med påstående som ” vi tror på minimilöner som täcker basbehov” 

(Mamic, 2004, s. 41) utan detta måste förtydligas med hänvisning till regional eller 

nationell lagstiftning, med vilka specifika basbehov som avses. Code of Conduct som 

innehåller oklara definitioner och som saknar referenser till extern praxis är ofta 
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problematiska (ibid.). Kaptien (2004) menar å andra sidan att företag bör vara försiktiga 

med att referera alltför mycket till andra organisationer och företags Code of Conduct. 

Detta då det finns en risk att exempelvis anställda och ägare ser Code of Conduct som 

oseriös om det saknas egna reflektioner och ställningstagande i koderna.  

 

Vid utformning av Code of Conduct är en bra utgångspunkt att studera de risker som 

finns i företagets bransch (CSR-kompassen, u.å.; Kaptein, 2004). Benchmark och 

landrapporter kan här bidra med viktig information. Landrapporter kan exempelvis vara 

värdefullt för att identifiera miljömässiga och sociala risker som finns i de länder 

företagen har leverantörer i (CSR-Kompassen, u.å.). Många företag utformar även Code 

of Conduct i nära samarbete med de leverantörer och affärspartners som förväntas följa 

uppförandekoden. Inkluderas dessa tidigare i processen kan det leda till större 

motivation (Mamic, 2004). 

 

När företaget utformar sin Code of Conduct används ofta ett fackligt språk, vilket kan 

göra det komplicerat för leverantörerna att förstå innehållet. Istället bör hänsyn tas till 

kulturella skillnader och språknyanser. Det finns till exempel skillnader mellan 

regionala och lokala dialekter, utbildningsgrad och läskunnighet. Att kommunicera sin 

uppförandekod är således en stor utmaning (Mamic, 2004). 

 

3.1.1 Kritik Code of Conduct  
 

Trots att en Code of Conduct är ett bra verktyg för att få både leverantörer och personal 

att agera hållbart, finns det även en del kritik gentemot Code of Conduct och dess 

användning. En brist som lyfts fram är om en Code of Conduct är vagt formulerad 

försvåras efterlevnad, då det blir svårt att avgöra vad som bryter mot koden och inte 

(Pedersen, 2015; Pedersen & Andersen, 2006). 

 

Att använda sig utav Code of Conduct i en global försörjningskedja är komplext. Detta 

eftersom det vanligtvis är många aktörer involverade i kedjan och därmed blir det svårt 

att säkerställa efterlevnad. Effekten av att arbeta med en Code of Conduct blir därmed 

inte optimal (Appollini, Risso och Zhang (2013). Säkerställande av efterlevnad 

försvåras dessutom när de involverade aktörerna är geografiskt-, ekonomiskt-, 

kulturellt- och politiskt skilda.  
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En annan svaghet med Code of Conduct är svårigheten att klargöra nyttan som de 

involverade aktörerna får av att implementera koden. Företag som implementerar Code 

of Conduct är ofta de som drar direkt nytta av dess fördelar, medan övriga aktörer få 

dela på de indirekta fördelarna såsom ökad beställningsfrekvens (Pedersen, 2015; 

Pedersen & Andersen, 2006).  

 

Vidare implementeras ofta en Code of Conduct uppifrån och ner i försörjningskedjan, 

vilket kan göra att leverantörer motsätter sig att följa koden och hållbarhetsarbetet 

försvåras. Anledningen till motståndet kan härledas till att leverantören inte varit 

delaktig vid utformningen av Code of Conduct och därmed saknar förståelse till varför 

denna ska implementeras och hur den ska användas (Pedersen, 2015; Baden, Harwood 

& Woodward, 2009). 

 

En Code of Conduct ses som en policy eftersom den inte är lagstadgad (Fernholm, 

2013), vilket följaktligen leder till att olika företags Code of Conduct kan skilja sig åt 

både innehållsmässigt och i omfång. Detta blir problematiskt när en leverantör har olika 

kunder med olika Code of Conduct där kraven skiljer sig åt (Pedersen, 2015; Pedersen 

& Andersen, 2006). 

 

 

3.2 Innehåll Code of Conduct  
 

Kulturella-, ekonomiska-, sociala- och lagstiftningsförändringar är tillsammans faktorer 

som bidrar till att Code of Conduct är i ständig revidering (Sharbatoghlie, Mosleh & 

Shokartian, 2013). Därmed måste ett företags Code of Conduct kontinuerligt övervakas 

och uppdateras för att innehållet ska vara relevant (Singh, Svensson, Wood & 

Callaghan, 2011). 

 

Komponenterna som en Code of Conduct inkluderar beror till stor del på vilken 

presentationsmodell som används. Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) beskriver 

att det finns två olika presentationsmodeller i ett företags CSR-arbete; 

hållbarhetsmodellen och intressentmodellen. Den första utgår från ett 

hållbarhetsperspektiv och inkluderar aspekterna socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt 
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ansvar. Utgångspunkten i detta perspektiv är strävan efter att göra samhället som helhet 

mer hållbart. Många företag inom basindustrin använder hållbarhetsmodellen. Den 

andra modellen utgår ifrån företagets viktigaste intressenter och fokuserar på ansvaret 

gentemot dessa. Exempel på olika intressenter kan vara; anställda, leverantörer, kunder, 

lokalsamhälle och miljö. Hennes & Mauritz och IKEA är exempel på två företag som 

använder intressentmodellen när de definierar företagsansvar (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009). 

 

Oavsett vilken presentationsmodell som Code of Conduct bygger på, utgår den 

vanligtvis från nationella lagar och internationella riktlinjer (Appolloni, Risso & Zhang, 

2013). Innehållet i en Code of Conduct bör inte strida mot den nationella lagstiftningen 

och ska så lång som möjligt undvika att hamna i konflikt med denna (OECD, 2011).  

 

BSCI, Business Social Compliance Initiative, är ett initiativ som arbetar för att förbättra 

arbetsförhållanden i globala leverantörskedjor. BSCI har utformat elva principer som 

bör tas i beaktan när en Code of Conduct ska utformas. Dessa är; Rätten till 

föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, skälig lön, arbetshälsa och säkerhet, skydd 

för unga arbetstagare, inget tvångsarbete, etiskt affärsbeteende (ingen korruption, 

utpressning, förskingring och bestickning), icke diskriminering, anständiga arbetstider, 

inget barnarbete, krav på anställningskontrakt och miljöskydd (BSCI, u.å.).  

 

Vidare är FN:s Global Compact ett organ som arbetar för att inspirera och vägleda 

företag att agera hållbart. FN:s Global Compact har framställt ett ramverk som företag 

kan använda som inspirationskälla när de utformar sin Code of Conduct. Global 

Compact använder sig utav tio principer som inkluderar fyra områden; mänskliga 

rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption (United Nations Global Compact, 

u.å.).  

 

“Mänskliga rättigheter” innebär att företagen ska stödja och respektera skydd för 

internationella mänskliga rättigheter och inte vara delaktiga i brott mot mänskliga 

rättigheter.  
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“Arbetskraft” innefattar att företaget ska främja föreningsfrihet och tillåta kollektiva 

förhandlingar, förbud mot alla former av tvångsarbete och barnarbete. Vidare får inte 

diskriminering vid anställning och yrkesutövning förekomma.  

 

“Miljö” inkluderar att företag ska anta försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, ta 

initiativ för att främja större miljöansvar samt uppmuntra utveckling och spridning av 

miljövänlig teknik.  

 

“Anti-korruption” innebär att företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, 

inklusive utpressning och bestickning. 

 

I en studie gjord av Sharbatoghlie, Mosleh och Shokatian (2013) analyseras bland annat 

100 olika globala företags Code of Conduct utefter vilka ord och områden som var mest 

förekommande. Studien visar att områden som ofta belyses i företags Code of Conduct 

är exempelvis; mänskliga rättigheter, sanktioner, mutor, korruption, penningtvätt, 

kvalitet, socialt ansvar och transparens.  

 

 
Tabell 3 Sammanställning innehåll Code of Conduct (Egen illustration) 

 

Sammanfattningsvis kan utläsas av tabellen ovan att de områden som tas upp av minst 

två källor är följande punkter: 

• Föreningsfrihet 



 24 

• Kollektivförhandlingar  

• Tvångsarbete 

• Etiskt affärsbeteende (anti-korruption) 

• Icke diskriminering 

• Barnarbete 

• Mänskliga rättigheter 

• Miljöskydd 

 

 

3.3 Företags drivkrafter till att arbeta med Code of Conduct 
 

Det sätts allt mer press på företag att arbeta med CSR och Code of Conduct för att 

undvika negativ påverkan på både rykte och lönsamhet (Gonzalez- Pardon, 2016; 

Hartmann & Moeller, 2014). Att skapa och upprätthålla ett gott rykte, beskrivs ofta som 

en stor drivkraft för företag att arbeta med CSR och Code of Conduct (Björklund, 

2010).  

 

Kotler och Lee (2015) lyfter fram vilka möjliga drivkrafter det finns för företag att 

arbeta med CSR och Code of Conduct. Det är främst följande sex drivkrafter som de 

identifierat: 

 

1. Försäljning och marknadsandelar ökar- I och med att kundens intresse för hållbarhet 

har ökat, är det således viktigt för företag att arbeta hållbart. Både för att ha kvar sina 

gamla kunder, men även för att attrahera nya. Dagens konsument tenderar att välja ett 

företag som tar hållbarhetsansvar framför ett företag som inte uttalat gör det. Genom att 

arbeta med Code of Conduct kan därmed företag öka sin konkurrenskraft.  

 

2. Varumärkets position förstärks- Genom att ta aktivt hållbarhetsansvar så kan ett 

företags varumärkesposition förstärkas. Social nytta har visats ha en positiv effekt på 

varumärkets värdering. Genom att använda en Code of Conduct kan företaget därmed 

visa att de tar ett hållbarhetsansvar genom att krav ställs på leverantörer.  
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3. Företagets image förstärks- Information i dagens samhälle är lättillgängligt och 

nyheter sprids snabbt. Ett företag som agerar oetiskt kan snabbt få sitt rykte förstört, och 

många företag väljer då att arbeta med Code of Conduct för att undvika att hamna i en 

sådan situation. Ett företag som arbetar med Code of Conduct tar ett större ansvar än 

vad som är lagstadgat, vilket även främjar ett företags image. 

 

4. Möjligheten att attrahera, motivera och behålla anställda ökar- Anställda vill känna 

sig stolta över sin arbetsplats. Företag som tar hållbarhetsansvar är generellt en mer 

attraktiv arbetsgivare då anställda känner sig mer stolta över företagets värderingar. 

Företagets rykte i hållbarhetssammanhang värderas högre än diverse löneförmåner av 

många anställda. Det blir således enklare för företag att attrahera potentiella 

arbetstagare och skapa lojalitet hos de befintliga, om de tar hållbarhetsansvar. Borglund 

et. al, (2012) lyfter även fram detta som en drivkraft att arbeta med Code of Conduct. 

 

5. Driftskostnaderna minskar- Företag som arbetar med hållbarhet kan minska sina 

driftskostnader. Genom att använda sig utav en Code of Conduct som exempelvis 

inkluderar minskad energianvändning och återanvändning av material, kan pengar 

sparas. En Code of Conduct möjliggör audits, där onödig resursanvändning hos 

leverantören kan identifieras. 

 

6. Investerares intresse ökar- Eftersom det sätts press på företag att arbeta hållbart 

tenderar ett företag som arbetar med CSR vara av högre intresse för investerare. Att 

använda Code of Conduct kan ses som en försäkran att företaget tar ansvar, och därmed 

minimera risker.   

 

En annan drivkraft som Andersson och Funck (2017) lyfter fram är konkurrenterna. De 

berättar att hållbarhetsarbetet alltmer utgör en källa för konkurrensfördelar. Det har 

även blivit så populärt inom många branscher att arbeta med denna typ av frågor att det 

blivit en tävling. Företag vill visa framfötterna och höja ribban för konkurrenterna på 

hållbarhetsområdet.  

 

En annan drivkraft som Gonzalez- Pardon (2016) samt Hartmann och Moeller (2014) 

nämner är att kunder idag förväntar sig att företag ska ta ansvar för hela sin 

försörjningskedja, vilket Code of Conduct är ett bra verktyg för.  
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Sammanfattningsvis kan drivkrafter för att arbeta med Code of Conduct identifieras 

vara följande punkter: 

• Försäljning och marknadsandelar ökar 

• Varumärkets position förstärks 

• Företagets image förstärks 

• Möjligheten att attrahera, motivera och behålla anställda ökar 

• Driftskostnaderna minskar 

• Investerares intresse ökar 

• Konkurrensfördelar 

• Kunderna kräver det 

 

 

3.4 Efterlevnad av Code of Conduct 
 

Det föreligger en förväntan hos kunder att företag ska ta ansvar för hela sin 

försörjningskedja. Oavsett företagets storlek, avstånd till leverantör, strategiskt 

beroende eller om de oetiska beteende sker inom eller utanför företaget, anses detta inte 

förminska företagets ansvar. Däremot kan oförutsägbara händelser såsom 

naturkatastrofer, anses vara mer acceptabla då de ligger utanför företagets kontroll 

(Gonzalez-Pardon, 2016; Hartmann & Moeller, 2014). Kunder underskattar ofta 

svårigheterna med att kontrollera dagens komplexa försörjningskedjor, vilket är en 

anledning till att de tillskriver företagen så stort ansvar. Att informera kunderna om 

svårigheterna kan därmed vara viktigt för att få dem att ställa mer rimliga krav 

(Hartmann & Moeller, 2014). 

 

För att säkerställa att Code of Conduct efterlevs är de vanligt att göra platsbesök, så 

kallade audits (Borglund et al, 2012). Dessa audits kan utföras av företagets egna 

personal (Locke, Rissing & Pal, 2013) eller av en tredje part i form av certifierade 

organisationer (Short, Toffel & Hugill, 2016). Det finns tre kritiska faktorer som 

bestämmer hur företag arbetar med audits; leverantörens geografiska läge, storlek samt 

ägarstruktur (Klassen & Vereecke, 2012).  
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Audits som enda strategi för att säkerställa efterlevnad av Code of Conduct har under 

senare år kritiseras. De leder till ökade transaktionskostnader (Klassen & Vereecke, 

2012) och ökat fusk istället för faktiska förbättringar (Borglund et al, 2012). Locke, 

Rissing och Pal (2013) beskriver även att många leverantörer måste ta hänsyn till olika 

Code of Conducts, vilket skapar förvirring. Många leverantörer uppger att det både är 

tröttsamt och tidskrävande att kontinuerligt övervakas av varje företag de arbetar för 

(Appolloni, Risso & Zhang, 2013).  

 

Istället för audits föreslås samarbeten med leverantören där utbildning, uppmuntran och 

förtroende istället bör stå i fokus. “Beyond monitoring” kallas den strategi där företag 

ska fungera som hållbarhets- och inspirationskonsulter istället för kontrollanter 

(Borglund et al, 2012). Om företaget istället säkerställer efterlevnad av Code of 

Conduct genom samarbete beror enligt Klassen och Vereecke (2012) på om företagets 

egna operativa verksamhet är tillräckligt stor för att fungera som förebild.   

 

Klassen och Vereecke (2012) pekar på flera åtgärder som kan öka företagets kontroll i 

försörjningskedjan. Att byta ut leverantörer i riskområden till andra leverantörer med 

mer liknande organisationskultur är en strategi som kan leda till både minskade 

transaktionskostnader för kontroller och precisare rapportering. Vidare bidrar större 

öppenhet till information, leverantörskontrakt som kräver tredjepartsrevisioner och 

vertikal integration att kontroll i försörjningskedjan ökar. 

 

Det är således viktigt att kontinuerligt arbeta med att säkerställa att en Code of Conduct 

efterlevs samt att vidta åtgärder om det uppdagas att leverantören arbetar på ett oetiskt 

vis. Utan påföljder vid bruten Code of Conduct, tappar verktyget sin betydelse. Hur 

företag i sin tur väljer lämpliga påföljder skiljer sig åt (Jiang, 2009). Det är även viktigt 

att kontinuerligt arbeta med efterlevnad för att säkerställa att leverantören tar Code of 

Conduct på allvar (Pedersen, 2015; Pedersen & Andersen, 2006).  

 

Den mest drastiska påföljd ett företag kan använda sig av vid bruten Code of Conduct, 

är att avsluta samarbetet. Huruvida detta är möjligt, beror i sin tur på hur strategiskt 

viktig leverantören är för företaget. I de fall leverantören är avgörande för verksamheten 

kan istället en åtgärdsplan skapas (Pedersen, 2015; Pedersen & Andersen, 2006). Vissa 
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företag använder sig även av böter, detta bygger dock enligt Mamic (2004) på att 

leverantören haft en chans att åtgärda problemen. 

 

Om både köpande företag och leverantören har samma målsättning med 

hållbarhetsarbetet är det osannolikt att Code of Conduct inte efterlevs. Det är därför 

fördelaktigt att kontinuerligt arbeta med drivkrafter för att leverantören ska följa koden. 

Detta kan uppnås genom belöningar, gemensamma investeringar och ersättningssystem 

(Pedersen, 2015; Pedersen & Andersen, 2006).  

 

Sammanfattningsvis kan efterlevnad och påföljder för Code of Conduct vara:  

 

• Audits 

• Utbildning 

• Samarbete 

• Öppenhet 

Påföljder 

• Avsluta samarbetet 

• Åtgärdsplan 

• Böter 

 

 

 3.5 Apoteksmarknaden i Sverige  
 
 
Läkemedelsverket är den behöriga myndigheten i Sverige som ska godkänna och 

kontrollera läkemedel (Läkemedelsverket, 2016). För att ett läkemedel ska få säljas ska 

det vara av god kvalitet och ändamålsenligt enligt 4 kap. 1 § Läkemedelslagen (SFS 

2015:315). Tillverkaren ska således följa god tillverkningssed, vars syfte är att 

säkerställa att läkemedel håller uppsatt kvalitet, därmed bör råvaror, 

förpackningsmaterial och slutprodukten kännetecknas av fullständig spårbarhet 

(Läkemedelsverket, 2014). Enligt Lag om läkemedelsförmåner m.m. (SFS 2002:160) är 

öppenvårdsapotek skyldiga att byta ut läkemedel som förskrivits till det billigaste 

alternativet. Utbytbarhet gäller för likvärdiga läkemedel som innefattas av 

högkostnadsskyddet. Läkemedelsverket fattar i sin tur beslut på produktnivå om vilka 
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läkemedel som är generiska. Generiska läkemedel innehåller samma verksamma ämnen 

som originalläkemedlet och är därmed utbytbara. Vidare bestämmer Tandvårds- och 

läkemedelsverket (TLV) vilka läkemedel som ska inkluderas i högkostnadsskyddet och 

till vilken prisnivå. Alla öppenvårdsapotek i Sverige blir därmed skyldiga att 

tillhandahålla dessa läkemedel i deras sortiment (Läkemedelsverket, 2016). Om 

apoteken inte byter ut till de billigaste läkemedlen kan de bli ålagda sanktionsavgifter 

enligt 25a § i Lag om läkemedelsförmåner m.m. (SFS 2002:160). Av 

öppenvårdsapotekens totala omsättning år 2016 utgjordes 75 procent av receptbelagda 

läkemedel, 10 procent av egenvårdsläkemedel och 15 procent av handelsvaror (Svensk 

Apoteksförening, 2017).    

 
 

 

Figur 2 Omsättning apoteksbranschen 2016 (Källa: Statistik SA, Egen illustration) 
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3.6 Analysmodell  

 

Figur 3 Analysmodell (Egen illustration)  
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4. Empiri  
I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Empirin består av tre 

apotek med tillhörande fallbeskrivning. I varje fallstudie beskrivs apotekens Code of 

Conduct med avseende på; innehåll, drivkrafter och efterlevnad. Det empiriska 

materialet ämnar ge en inblick i verkligheten.  

 

4.1 Apotek 1  
 

Apotek 1 tillhör en av de större apoteksaktörerna på den svenska marknaden. Apotek 1 

är en del av en större koncern och deras Code of Conduct gäller för alla leverantörer 

inom koncernen. Dokumentet är inte offentligt, däremot finns en komprimerad version 

av att tillgå på Apotek 1 hemsida (Respondent 1, 2017-05-08). 

 

4.1.1 Innehåll Code of Conduct  
 

I nedanstående tabell summeras vilka områden Apotek 1 belyser i sin Code of Conduct. 

Sju av de mest förekommande områden identifierade i den teoretiska referensramen 

inkluderas.  

 

Innehåll Apotek 1  

Föreningsfrihet  ✓ 

Kollektivförhandlingar ✓ 

Tvångsarbete ✓ 

Etiska affärsbeteenden (ex anti-korruption)  1 

Icke diskriminering  ✓ 

Barnarbete ✓ 

Mänskliga rättigheter ✓ 

Miljöskydd  ✓ 

Totalt  7 
Tabell 4 Innehåll CoC Apotek 1 (Egen illustration) 
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På området föreningsfrihet beskrivs att de anställda ska ha rätt att gå med i valfri 

fackförening. Anställda ska även ha möjlighet att delta i kollektivförhandlingar. Vidare 

tillåter Apotek 1 inga former av varken tvångs- eller barnarbete. Dokumentet hänvisar 

till ILO och FN:s deklarationer gällande tvångs- och barnarbete men poängterar att 

dessa inte har företräde framför nationell eller regional lagstiftning. Apotek 1 förklarar 

även i sin Code of Conduct att de ämnar skydda unga arbetstagare. Med unga 

arbetstagare menas arbetstagare som är äldre än den gällande åldern för barn, men under 

18 år. Där regleras arbetstider och övertid gällande denna grupp.  

 

I den Code of Conduct Apotek 1 tillämpar, nämns inget inom området korruption, 

varken vad gäller mutor, förskingring, utpressning eller annat oetiskt affärsbeteende. 

Däremot nämns på hemsidan hos Apotek 1 att de ska bekämpa korruption, men det 

nämns således inte i den Code of Conduct forskarna fått tillgång till.  

 

Diskriminering grundat på ras, kön, klass, religion och politisk åsikt är oacceptabelt, 

och hänvisar vidare till ILO:s kärnkonventioner. Mänskliga rättigheter är inget som 

explicit står utan genomsyrar flertal punkter som berör området arbetsförhållande.   

 

Inom området miljöskydd inkluderas flera aspekter. Exempelvis ska leverantören kunna 

uppvisa ett internt miljöarbete som inkluderar miljömål, ledningssystem och 

handlingsplan för att reducera miljöpåverkan. Code of Conduct benämner specifikt att 

leverantören ska begränsa sin användning av vatten- och elförbrukning. På begäran ska 

leverantören även kunna redogöra vilka energikällor som används vid produktion. 

Därutöver ska deras hantering av kemikalier kunna redovisas. Miljöpåverkan från 

transporter ska även minimeras, detta genom att exempelvis enbart känsligt gods får 

transporteras med flygfrakt. Vidare ska alla produkter kännetecknas av transparens 

vilket innebär att det ska vara möjligt att härleda produktens ursprung.   
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4.1.2 Intervju Apotek 1  
 
Datum: 2017-05-08 

Respondent: Respondent 1, Miljöchef 

Tillvägagångssätt: Telefonintervju 

 
4.1.2.1 Code of Conduct  
 

Den Code of Conduct Apotek 1 tillämpar innehåller riktlinjer för både läkemedel samt 

handelsvaror och är ett dokument som samtliga leverantörer ska skriva på. Vid 

utformningen av Code of Conduct har Apotek 1 inte samarbetat med leverantörerna, 

utan dokumentet har istället utformats utifrån övergripande ramverk såsom FN:s Global 

Compact och nationella principer. Apotek 1 Code of Conduct uppdateras årligen 

tillsammans med koncernen och är skriven på engelska. Den Code of Conduct som 

Apotek 1 använder sig av är i nuläget en bilaga till leverantörskontraktet. “Vår Code of 

Conduct är företagets minimikrav som alla leverantörer ska leva upp till”. Apotek 1 har 

även gjort en satsning för att ställa högre krav inom hållbarhet och miljö på 

läkemedelsleverantörerna. Den nya satsningen är en miljömärkning som framtagits av 

Apotek 1 där tre kriterier måste uppfyllas för att erhålla märkningen. Respondent 1 

säger; ”Det kanske inte är en Code of Conduct men det är en satsning som vi jobbat i 

mer än två år och har en pågående dialog med leverantörerna”.  

 

Respondent 1 anser att alla företagets intressenter är viktiga och har inflytande över 

innehållet i Code of Conduct. Personligen anser respondent 1 att synpunkter från 

leverantörerna är viktigt eftersom det är dessa som ska förhålla sig till företagets Code 

of Conduct “Annars blir det bara en pappersexercis som inte får nån riktigt skillnad”. 

Respondent 1 belyser även att det är viktigt att stämma av innehållet med finansiärer, 

ägare och kunder för att säkerhetsställa att innehållet är relevant. Arbetet med Code of 

Conduct är inte statiskt utan måste kontinuerligt revideras. Detta beror, enligt 

respondent 1 på att hänsyn måste tas dels till lokala förändringar där produkten 

tillverkas, men även i Sverige där produkten säljs.  
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4.1.2.2 Drivkrafter bakom Code of Conduct  
 

I intervjun fick respondenten på frågan om drivkrafter gradera och motivera olika på 

förhand givna påståenden till varför de anser att deras apotek arbetar med Code of 

Conduct. Intervallet för graderingen var mellan ett till fem, där siffran ett motsvarade 

ingen påverkan och siffran fem representerade hög påverkan. Den siffra de gav på 

respektive påstående har sammanfattats i en tabell som följer i varje intervju nedan. 

 

Hur respondent 1 graderar olika drivkrafter till varför Apotek 1 arbetar med Code of 

Conduct framgår av tabellen nedan: 

 
Figur 4 Drivkrafter Apotek 1 (Egen illustration)  

 

Utifrån tabellen kan sammanfattas att; “Kunderna kräver det” har högst påverkan som 

garderas med en fyra följt av “Investerares intresse ökar” med en trea. Således antas 

främst en drivkraft föreligga till varför Apotek 1 arbetar med Code of Conduct. 

  

Code of Conduct ser respondent 1 som en självklarhet i det sammantagna 

hållbarhetsarbetet. Det är en av de första insatserna som företaget gör i 

hållbarhetsarbetet berättar respondent 1. Vidare förklarar hen att kunderna kanske inte 

vet vad en Code of Conduct är men att de förväntar sig att “företagen har koll på sina 
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kedjor”. Det blir därför en stor drivkraft till varför företaget arbetar med Code of 

Conduct. Respondent 1 har svårt att se att företaget kan ha koll på sina leverantörer på 

ett annat sätt än via en Code of Conduct, “Jag vet inte vilket annat sätt som skulle vara 

mer kraftfullt än det”.   

 

Genom att arbeta med hållbarhet så ökar investerares intresse vilket i sin tur minimerar 

risker menar respondent 1. Ägarbilden spelar här en stor roll, Apotek 1 som ägs av en 

koncern gör att det är viktigt att vara ett företag i framkant. Däremot poängterar 

respondent 1 även här att Code of Conduct ses som en självklarhet för företaget och 

således inget som gör att de sticker ut ifrån resterande apotekskedjor. För att attrahera 

investerare gäller det att inte endast arbeta med de grundläggande krav som ställs utan 

att ta hållbarhetsarbetet steget längre.  

 

Samma resonemang förs av respondent 1 angående de övriga påstående bakom 

drivkrafter till Code of Conduct, det är så pass grundläggande att det är inte är något 

företaget kan stoltsera med. Exempelvis går det inte att attrahera anställda genom att 

enbart visa att företag har en Code of Conduct, däremot sett till det sammantagna 

hållbarhetsarbetet ser det annorlunda ut enligt respondent 1. I dagsläget är det brist på 

farmaceuter, det gäller därför att attrahera möjliga arbetstagare. Att arbeta med 

hållbarhetsfrågor blir således en drivkraft till det attraktions-paket Apotek 1 har, men 

inte en Code of Conduct i sig.  

 

“För att konkurrenterna hade/ har det” och “minskade driftskostnader” är svaga 

drivkrafter till varför Apotek 1 arbetar med Code of Conduct enligt respondent 1, utan 

att kommentera dessa påstående närmare.  

 

Respondent 1 tillägger att ledningen spelar stor roll i apotekets sammantagna 

hållbarhetsarbete och således varit en stor drivkraft “Läkemedelsbranschen är en 

väldigt omogen bransch när det gäller dessa frågor och vi vill, och ledningen fattade ett 

beslut om att ställa ytterligare, skarpare krav gentemot denna bransch för att det är en 

del som inte sköter sig”. Dessa skarpare krav tar sig uttryck i en miljömärkning. 

Satsningen innebär att leverantörer som uppfylla ett antal kriterier för att premieras med 

märkningen. Läkemedelsleverantörer som tar större ansvar ska således premieras 

samtidigt som märkningen sätter press på leverantörer vars hållbarhetsarbete är 
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bristfälligt. Respondent 1 ser det strategiska beslutet, att välja läkemedelsleverantörer 

som en “Unique Selling Point”, som därmed även leder till att varumärkets position 

förstärks i det sammantagna hållbarhetsarbetet.    

 
4.1.2.3 Efterlevnad av Code of Conduct  

 

Huruvida Apotek 1 säkerställer att deras Code of Conduct följs, förklarar respondent 1 

beror dels på vilken typ av vara det handlar om, och dels typ av leverantör.  

Sortimentet kan delas upp i två kategorier; handelsvaror och läkemedel. I handelsvaror 

inkluderas egenvårdsprodukter. I den andra kategorin, läkemedel ingår receptbelagda- 

och vissa receptfria läkemedel som kan förskrivas.   

 

Efterlevnad vad det gäller handelsvaror skiljer sig huruvida det är eget varumärke eller 

andra varumärken. Handelsvaror av eget varumärke omfattas av audits, där ett externt 

team som är gemensamt för koncernen utför dessa. Audits Apotek 1 gör på det egna 

varumärket utförs med jämna mellanrum och är alltid föranmälda. Vidare förekommer 

även audits på de officiella språken. Handelsvaror av typen andra varumärken, där 

ligger bevisbördan istället hos leverantörerna. Apotek 1 kräver dokumentation över 

leverantörernas hållbarhetsarbete för att säkerställa att det är i enlighet med Code of 

Conduct och inga audits utförs således hos dessa leverantörer. 

 

Receptfria läkemedel kan delas upp i andra varumärken och deras egna generika. 

Receptfria läkemedel av typen andra varumärken (ex. Alvedon, Ipren) gäller samma 

principer som för handelsvaror andra varumärken, det vill säga bevisbördan ligger hos 

leverantör.  

 

Receptfria läkemedel, egen generika, berättar respondent 1 att företaget gör egna audits 

och således ligger i framkant. Detta eftersom de i två fall hittills har lyckats spåra ner 

till den aktiva substansen. Hen säger vidare att hen tycker att de kommit relativt långt i 

en bransch “där man inte ens vill berätta vart man tillverkar någonstans”. Receptfria 

läkemedel är den kategorin där leverantörer kan belönas med miljömärkning om de 

uppfyller vissa utvalda kriterier.    
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Receptbelagda- och vissa receptfria läkemedel, som kan förskrivas är Apotek 1 

skyldighet att tillhandahålla enligt lag. Apotek 1 har inget inflytande på dessa, även om 

dokumentation önskas, så kan inga sanktioner genomföras då dessa läkemedel 

upphandlas av Tandvårds- Läkemedelsförmånsverket,TLV.   

 

Påföljder eget varumärke (Generika och handelsvaror) 

Om en leverantör inte följer Apotek 1 Code of Conduct berättar respondent 1 att de 

arbetar med att hjälpa leverantören. Märker de att en leverantör har ett bristfälligt 

hållbarhetsarbete är deras strategi i första hand att stötta leverantörerna i arbetet för att 

komma i rätt riktning. En dialog förs med leverantören och en åtgärdsplan läggs upp för 

att säkerställa att leverantören kommer uppfylla deras Code of Conduct. Om en 

leverantör däremot skulle grovt bryta mot apotekets fundamentala hållbarhetsprinciper, 

exempelvis genom att använda sig utav barnarbete, betonar respondent 1 att ett 

samarbete genast blir inaktuellt och kontakten bryts.  

 

Påföljder andra varumärken  

Respondent 1 nämner även att det kan finnas en viss utmaning vad gäller samarbeten 

med stora globala, multinationella företag vars hållbarhetsarbete ligger i framkant 

jämförelsevis med Apotek 1. Ofta har dessa leverantörerna mer resurser och kan således 

föra ett mer långtgående arbete inom området och har därmed en mer omfattande Code 

of Conduct. I dessa fall tillämpas inte apotekets Code of Conduct på samma sätt. Istället 

jämförs de båda företagens respektive Code of Conduct för att säkerställa att de inte 

motstrider varandra. Om innehållet i dessa matchar varandra kan ett samarbete ingås. 

Skulle dokumenten däremot inte överensstämma, blir det ingen affär.   

 

Huruvida Apotek 1 kan tillämpa olika påföljder beror enligt respondent 1 på vilken typ 

av produkt leverantören tillhandahåller. Exempelvis är det görbart att hitta en ny 

leverantör för schampo och samarbeten kan således avslutas relativt smärtfritt. Dock 

betonar respondent 1 detta som oönskat då de i första hand försöker åtgärda problemen 

genom att hjälpa leverantören i rätt riktning. Vad gäller välkända varumärken som 

Apoteket 1 alltid förväntas ha i sitt sortiment, såsom Alvedon och Ipren, blir situationen 

genast mer komplex. Att hitta en ny leverantör för detta är således inte möjligt, och 

samarbeten kan inte avslutas i samma bemärkelse. 
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Läkemedel som kan förskrivas 

För läkemedel som kan förskrivas utgår påföljder av Apotek 1 då det är skyldiga att 

tillhandahålla dessa.  

 
4.1.2.4 Intervjusammanfattning   
 

Följande tabell sammanfattar det empiriska materialet insamlat från intervjun med 

Apotek 1.  

  
Sammanfattning intervju Apotek 1   

Drivkrafter till att arbeta med Code of 
Conduct  

- Kunderna kräver det  
- Investerares intresse ökar (till viss del 

drivkraft)  

Åtgärder för att säkerställa efterlevnad av 
Code of Conduct  

- Audits  
- Egen bevisbördan  

Påföljder  - Försöker hjälpa leverantör i första 
hand. För en dialog och lägger upp 
åtgärdsplan.  

- Bryter i sista hand kontraktet.  

Tabell 5 Intervjusammanfattning Apotek 1 (Egen illustration) 
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4.2 Apotek 2  
 

Apotek 2 tillhör en av de större aktörerna inom apoteksbranschen i Sverige. Företagets 

Code of Conduct finns tillgänglig på deras hemsida.  

 

4.2.1 Innehåll Code of Conduct  
 

I nedanstående tabell sammanfattas de punkter som ingått i Apotek 2 Code of Conduct 

riktad mot leverantörerna. Som framgår ur tabellen så tar företagets Code of Conduct 

upp samtliga punkter som matchar mot den teoretiska referensramen.  

 

Innehåll Apotek 2  

Föreningsfrihet  ✓ 

Kollektivförhandlingar ✓ 

Tvångsarbete ✓ 

Etiska affärsbeteenden (ex anti-korruption)  ✓ 

Icke diskriminering  ✓ 

Barnarbete ✓ 

Mänskliga rättigheter ✓ 

Miljöskydd  ✓ 

Totalt  8 
Tabell 6 Innehåll CoC Apotek 2 (Egen illustration)  

 
Den Code of Conduct Apotek 2 tillämpar mot sina leverantörer har utformats av 

apoteket själva men bygger i sin tur på internationella ramverk, som exempelvis FN:s 

konventioner.  

 

Vad gäller föreningsfrihet så ska alla anställda ha rätt till att bilda och ansluta sig till 

fackförbund och arbetsorganisationer. Där föreningsfriheten är begränsad ska 

leverantören kunna skapa möjligheter för företagsledning och anställda att diskutera 

löner och arbetsvillkor. Det lyfts även fram att arbetstagare ska kunna delta i kollektiva 

förhandlingar. Ytterligare punkter som tas upp inom detta område är exempelvis att de 

anställda ska befinna sig i en säker och hälsosam arbetsmiljö. Apotek 2 Code of 

Conduct ger fler exempel på hur en god arbetsmiljö ser ut, bland annat att första hjälpen 

ska finnas på plats. Vidare regleras även löner, ledighet och arbetstider i företagets 
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Code of Conduct. Där ges explicita krav på att lönen ska vara över miniminivå och 

täcka den anställdes grundläggande behov. Vidare tar koden upp hur många timmar det 

är tillåtet för en anställd att arbeta.  

 

Etiskt affärsbeteende nämns kort där det framgår att all form av korruption är 

oacceptabel. Apotek 2 arbetar för att ökad mångfald och jämlikhet och accepterar inte 

någon form av diskriminering eller löneskillnader för arbetstagare med samma 

kvalifikationer.   

 

Under punkten mänskliga rättigheter inkluderas förbud mot både barnarbete och 

tvångsarbete. Apotek 2 är specifik i sin text och benämner att inga arbetstagare under 15 

år tillåts, men nämner vidare att i vissa undantagsfall kan 14 år gälla med hänvisning till 

ILO. Vidare förklaras att unga arbetstagare, över 15 år och under 18 år, inte ska utsättas 

för riskfyllt arbete.  

 

I Apotek 2 Code of Conduct klargörs deras ställningstagande i miljöfrågor. De nämner 

flera aspekter om hur de förväntar sig att leverantörerna ska arbeta med dessa frågor, 

exempelvis att leverantörerna ska vara energisnåla och att återvinning av resurser ska 

vara effektiv. Ett ansvar läggs på leverantörerna att de ska arbeta proaktivt i dessa frågor 

på ett systematiskt sätt. 

 
 
4.2.2 Intervju Apotek 2 
 

Datum: 2017-05-11  

Respondent: Respondent 2, Arbetar med hållbarhetsfrågor 

Tillvägagångssätt: Telefonintervju  

 

4.2.2.1. Code of Conduct  
 

När Apotek 2 utformar sin Code of Conduct berättar respondent 2 att deras leverantörer 

haft en stor påverkan. Att ta hänsyn till leverantörernas åsikter har varit och är en 

central del både gällande företags utformning av Code of Conduct, men även vid dess 

revidering. Exempel på detta som respondent 2 nämner är att leverantörernas 

synpunkter tas emot löpande och att de bjuds in att delta i avstämningsmöten, detta 
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eftersom “vi vill gärna ha samsyn så långt det går”. Vidare betonas att trots att Apotek 

2 är lyhörda inför leverantörernas synpunkter, så kan dessa inte styra innehållet så pass 

att krav som anses vara av miniminivå tas bort av Apotek 2. Alla leverantörers 

synpunkter tas emot, men som respondent 2 förklarar, kan vissa ha mer påverkan än 

andra vid utformning och revidering av Code of Conduct: “det är klart att vissa väger 

tyngre, vi lyssnar på alla, självklart. Men är det någon som står för en stor del av 

sortimentet där vi har mycket tät kontakt och man fångar kanske upp mer ifrån den”.  

 

Först och främst är leverantörerna den viktigaste intressentgruppen som haft störst 

inflytande på Code of Conduct, men även andra intressenter såsom kunder och NGO:s 

(non-governmental organization) har påverkat utformningen till viss del. Dock inte alls i 

samma utsträckning.   

 

Först och främst är leverantörerna den viktigaste intressentgruppen som haft störst 

inflytande på Code of Conduct, men även andra intressenter såsom kunder och NGO:s 

har påverkat utformningen till viss del. Dock inte alls i samma utsträckning.   

 

Apotek 2 reviderar vanligtvis sin Code of Conduct vartannat år samt vid behov då de 

uppmärksammar att leverantörerna återkommande misstolkar vissa delar. Respondent 2 

berättar att tidigare Code of Conduct som de haft, varit mer omfattande och detaljrik. 

Detta ledde dock till mer frekventa revideringar. För att göra dagens Code of Conduct 

mer övergripande och därmed lättare att hantera, har det auditsprotokoll som tidigare 

ingick i Apotek 2 Code of Conduct tagits bort. Den Code of Conduct som Apotek 2 

tillämpar gentemot sina leverantörer finns skriven på svenska och engelska. 

Uppförandekoden finns inkluderad i kontraktet och accepteras således av leverantören 

vid påskrift. Leverantören åtar sig därmed att följa den nuvarande, och alla kommande 

versioner. 

  

4.2.2.2 Drivkrafter bakom Code of Conduct  
 

Genom att studera nedanstående tabell anser respondent 2 på Apotek 2 att drivkrafterna 

“Försäljning och marknadsandelar ökar”, “Varumärkets position förstärks” och 

“Förstärkt image” är de största drivkrafterna till varför företag arbetar med Code of 

Conduct.  
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Figur 5 Drivkrafter Apotek 2 (Egen illustration) 

 

“Försäljning och marknadsandelar ökar” anser respondent 2 fungera som en stor 

drivkraft eftersom “man vill ju faktiskt sälja mer, och ta marknadsandelar är ju ens roll 

som företag”. Vidare säger respondent 2 att påståendena är svåra att skilja åt då ökad 

försäljning och marknadsandelar är positiva effekter av att varumärket förstärks. Att 

arbeta med Code of Conduct anser Apotek 2 vara ett sätt att kommunicera sina 

värderingar och visa att de tar ställning. Detta går i sin tur hand i hand med företagets 

image och varumärkets position.  

 

“Möjlighet att attrahera, motivera och behålla anställda ökar” är ett påstående som 

respondent 2 anser kan få olika siffror beroende på om arbetet med Code of Conduct 

specifikt avses eller det sammantagna hållbarhetsarbetet. Att attrahera, motivera och 

behålla anställda menar respondent 2 inte direkt är en drivkraft till att arbetet med Code 

of Conduct. Därav den neutrala siffran till påståendet. Hen menar vidare att drivkraften 

skulle fungera som en större källa till det sammantagna hållbarhetsarbetet. Det är viktigt 

för Apotek 2 att vara en attraktiv arbetsgivare och eftersom intresset för hållbarhet växer 

sig allt större, så blir detta en viktig aspekt att ta hänsyn till.    
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Apotek 2 upplever att genom att belysa hållbarhetsfrågor så ökar intresset för företaget. 

Respondent 2 betonar dock att detta intresse inte är kopplat till “investerares intresse 

ökar” utan nämner istället andra aktörer. Genom att de tar en aktiv roll i det 

sammantagna hållbarhetsarbetet har de märkt att NGO:s och andra företag vill 

samarbeta och utbyta erfarenheter vilket kan vara en ytterligare drivkraft 

“Hållbarhetsarbete i sig är en drivkraft men uppförandekoden är ingen drivkraft i sig”. 

Det blir därför viktig enligt respondent 2 att skilja på Code of Conduct som dokument 

och det sammantagna hållbarhetsarbetet. Denna åtskillnad blir även viktig och påverkar 

svaret i nästkommande drivkraft, “Kunderna kräver det”. Det finns ett stort 

hållbarhetsintresse hos dagens konsumenter vilket är en stor drivkraft till företagets 

sammantagna hållbarhetsarbete. Dock, vad gäller endast Code of Conduct anser 

respondent 2 inte att konsumenterna fungerar som en drivkraft. De arbetar således med 

hållbarhet på grund av kund, men vad gäller just arbetet med Code of Conduct, spelar 

kunderna mindre roll.   

 

Att konkurrenterna har en Code of Conduct menar respondenten spelar liten betydelse. 

Det är idag en självklarhet för Apotek 2 att ställa krav i leverantörsledet. Att Code of 

Conduct skulle tas bort, bara för att konkurrenterna inte har det, betonar respondent 2 

därför som osannolikt. 

 

Vid frågan om Apotek 2 ser några nackdelar med att arbeta med Code of Conduct 

förklarar respondent 2 att nackdelarna är få och vägs upp av dess fördelar. En nackdel 

däremot är att det är ytterligare ett moment på agendan. Respondent 2 förklarar att 

arbetet med Code of Conduct blir “en sak till som vi måste hantera, det ska mätas, det 

ska följas upp och det blir administration och det tar tid och resurser”. Dock tydliggör 

respondent 2 att det positiva arbetet väger upp det negativa i helheten.    

 

4.2.2.3 Efterlevnad av Code of Conduct  
 

Apotek 2 gör en uppdelning av deras sortiment; icke läkemedelsvaror (handelsvaror) 

och läkemedel. För att säkerhetsställa att leverantörerna följer företagets Code of 

Conduct förs en nära dialog. Det börjar redan vi avtalsteckningen, där leverantören ska 

förse Apotek 2 med dokumentation som styrker att de redan vid start lever upp till vissa 
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krav. Baserat på denna information görs därefter en riskklassificering av leverantören. 

Apotek 2 har här utvecklat en riskmodell som väger in flera aspekter varav en av dessa 

är geografisk belägenhet. Respondent 2 nämner att i vissa fall görs även utbildningar 

hos leverantörer av icke läkemedelsvaror. Syftet är att säkerställa att leverantören är 

införstådd med de krav som ställs i Code of Conduct “det här står vi för, därför har vi 

utformat vår uppförandekod såhär och såhär ska ni bete er för att vi ska ta in era 

produkter på hyllan”. Respondent 2 förklarar att Apotek 2 genomför utbildningar med 

de leverantörer där Apotek 2 bedömer att samarbetet underlättas som en konsekvens. 

Ofta karaktäriseras dessa leverantörer som omfattas av utbildning, av att Apotek 2 har 

en frekvent kontakt med dessa och ser att båda parter vinner på att det är kristallklart 

vad som förväntas. År 2016 gjordes en satsning där fler utbildningar än tidigare 

genomfördes.  

 

Beroende på riskklassificeringens resultat kan audits bli aktuellt. Hamnar leverantören i 

hög risk så kan det finnas anledning för Apotek 2 att göra en audit hos denna. Befintliga 

leverantörer kan även utsättas för nya audits, detta om Apotek 2 beslutar att köpa in en 

ny produkt från samma leverantör. Huruvida leverantörer blir motiv för Apotek 2 audits 

beror alltså på vilken riskgrupp leverantören placerats i. Det är således inte alla 

leverantörer som omfattas av företagets audits, men respondenten betonar att alla 

leverantörer lämnar in dokumentation som granskas.  

 

Audits som Apotek 2 utför beror även på vilken typ av leverantör det gäller. Detta beror 

på att Apotek 2:s förhandlingsutrymme skiljer sig åt beroende på leverantör. 

Exempelvis vad gäller läkemedelsleverantörer kan Apotek 2 inte påverka, det är således 

vad gäller icke läkemedelsleverantörer som företaget kan göra skillnad.   

 

Exempelvis vad gäller läkemedel, både receptbelagda och receptfria, förklarar 

respondent 2 är utanför deras kontroll. Detta eftersom Apotek 2 enligt lag är skyldiga att 

tillhandahålla vissa läkemedel som i praktiken innebär att företaget inte kan avsluta ett 

samarbete med dessa läkemedelsleverantörer. Respondent 2 förklarar att företaget inte 

har förhandlingsutrymme att resonera enligt följande; “om inte ni lever upp till kraven i 

vår uppförandekod, då slutar vi att sälja era produkter hos oss, då begår vi lagbrott”. 

Att kontrollera läkemedelsleverantörer är istället Läkemedelsverkets ansvar. Trots att 

Apotek 2 står utanför möjligheten att utöva påtryckningar mot denna typ av leverantör, 
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och därmed inte kan kräva att de skriver på deras Code of Conduct, betonar respondent 

2 att vissa leverantörer ändå skriver under för att markera att de delar samma 

värderingar “Vi vill att dom skriver under för att visa att vi har samma syn”. Apotek 2:s 

målsättning är alltså att så många läkemedelsleverantörer som möjligt ska skriva på 

uppförandekoden.  

 

Vidare är leverantörer för icke läkemedelsvaror den grupp som är aktuella att göra 

audits hos. Det är här som Apotek 2 Code of Conduct används eftersom de kan påverka 

denna grupp. Audits hos leverantörer utförs antingen av Apotek 2 eller organisationer 

som genomför revisioner och riktar sig mot den fabrik där produkten tillverkas. 

Råvarutillverkningen omfattas inte av audits då respondent 2 förklarar att det är en 

resursfråga, det blir således inte ekonomiskt försvarbart att utföra audits så pass långt 

bak i försörjningskedjan.  

 

När Apotek 2 utför en audit, kan de vid behov medföra en tredje part för att överbrygga 

språkbarriärer. Audits utförs vid behov av Apotek 2 men vanligtvis vart tredje år. 

Vidare förbehåller sig Apotek 2 rätten att göra oanmälda kontroller. Det är dock inte 

alltid nödvändigt att utföra egna audits. Kan leverantören uppvisa dokumentation, som 

styrker att en godkänd tredje part noga har granskat verksamheten, utgår platsbesök av 

Apotek 2.   

 

Om en leverantör för icke läkemedelsvaror bryter mot Apotek 2 Code of Conduct, är 

den första åtgärden att föra en dialog med leverantören. Hur mycket tid som läggs ner 

på denna dialog beror enligt respondent 2, i sin tur på hur strategisk viktig leverantören 

är. Respondent 2 utvecklar resonemanget genom att förklara att mer tid spenderas på 

leverantörer som tillhandahåller en viktig vara alternativt står för en stor del av 

sortimentet. Om det fortfarande råder skilda meningar efter dialog, så avslutar Apotek 2 

affärsförbindelsen.  
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4.2.2.4 Intervjusammanfattning    
 

Följande tabell sammanfattar den intervju som utfördes med respondent 2 på Apotek 2. 

  

Sammanfattning intervju Apotek 2  
Drivkrafter till att arbeta med Code of 
Conduct  

- Försäljning och marknadsandelar 
ökar 

- Varumärkets position förstärks  
- Förstärkt image  
- Intresset för kedjan ökar  
- Möjligheten att attrahera, motivera 

och behålla anställda ökar (till viss 
del drivkraft) 

Åtgärder för att säkerställa efterlevnad 
av Code of Conduct  

- Dokumentation  
- Audits  
- Utbildning   

Påföljder  - Använder nära dialog med 
leverantör för att lösa problemet  

- Affärsförbindelsen kan avslutas  
 

Tabell 7 Intervjusammanfattning Apotek 2 (Egen illustration) 
 

 

4.3 Apotek 3 
 

Apotek 3 är en av de större apotekskedjorna på den svenska marknaden. Apotek 3 ingår 

i en koncern. Företaget har både en Code of Conduct som riktar sig mot leverantör, men 

även en mot anställda och ledning. Företagets Code of Conduct som riktar sig mot 

leverantörerna är inte offentlig, däremot finns deras Code of Conduct för anställda och 

ledning tillgänglig på nätet.   

 
4.3.1 Innehåll Code of Conduct  
 

I nedanstående tabell kan innehållet i den Code of Conduct Apotek 3 tillämpar.  
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Innehåll Apotek 3  

Föreningsfrihet  ✓ 

Kollektivförhandlingar ✓ 

Tvångsarbete ✓ 

Etiska affärsbeteenden (ex anti-korruption)  ✓ 

Icke diskriminering  ✓ 

Barnarbete ✓ 

Mänskliga rättigheter ✓ 

Miljöskydd  ✓ 

Totalt  8 
Tabell 8 Innehåll CoC Apotek 3 (Egen illustration)  

 
Vad kan utläsas av tabellen ovan inkluderar Apotek 3 samtliga områden i deras Code of 

Conduct. Beskrivning tillhörande respektive område är korta och koncisa då alla FN:s 

Global Compacts tio principer finns inkluderade utan att utveckla resonemanget vidare.  

 

Gällande miljö så utvecklar Apotek 3 resonemanget där målsättningen är att både 

internt såväl som externt ska sträva efter att minimera miljöpåverkan. Miljöpåverkan 

ska minimeras i största mån, utan att gå in på mer detaljnivå. De beskriver dock att 

varken råvaror, förpackningsmaterial och produkter får vara framtaget på ett sätt som 

kan skada miljö eller den biologiska mångfalden. Apotek 3 uppmanar vidare 

leverantörerna att sprida miljövänlig teknik.    

 

Det nämns även i deras Code of Conduct, att Apotek 3 förbehåller sig rätten att hos 

leverantören göra audits för att granska verksamheten. Kvalitet och spårbarhet av varor 

tas vidare upp som två viktiga punkter.  

 

Apotek 3 klargör att denna Code of Conduct även riktar sig mot underleverantörer, men 

att det är Apotek 3 leverantörens ansvar att säkerställa att deras leverantörer följer de 

principer Apotek 3 har definierat i deras Code of Conduct.  
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4.3.2 Intervju Apotek 3 
 

Datum: 2017-05-15 

Respondent: Respondent 3, Miljöchef   

Tillvägagångssätt: Telefonintervju  

  

4.3.2.1 Code of Conduct 
 

Vid utformningen av Code of Conduct 3 med sina leverantörer. Företagets Code of 

Conduct bygger istället, till stor del på FN:s Global Compacts ramverk “Vi har bestämt 

oss för att den uppfyller våra önskemål så använder vi den”. Anställda hos Apotek 3 

utgör, enligt respondent 3, de intressenter som haft störst inflytande vid utformningen 

av företagets Code of Conduct. Respondent 3 förklarar att anställda tillsammans med 

principer från FN:s Global Compact uppfyller deras önskemål om vad som ska 

inkluderas i Code of Conduct och säger att “då behöver man kanske inte vara ute och 

diskutera så mycket med leverantörer eller andra” eftersom det är Apotek 3 som ställer 

kraven. 

 

Varje år går ledningsgruppen igenom apotekets Code of Conduct, under ett tillfälle de 

kallar för “ledningens genomgång”. Respondent 3 berättar att innehållet i Code of 

Conduct diskuteras, och säkerställs att den är uppdaterad. Vidare förtydligar respondent 

3 att det inte behöver innebära att ändringar utförs årligen utan snarare vid behov. Än så 

länge har Code of Conduct inte behövt ändras på grund av oklarheter i koderna berättar 

respondent 3. Apotek 3 Code of Conduct är skriven på både svenska och engelska vilket 

motiveras av att “det är de enda språken vi behöver just nu”.  

 

Den Code of Conduct Apotek 3 tillämpar är ett externt dokument som kontraktet 

refererar till. Att det är ett externt dokument förklarar respondent 3 beror på praktiska 

skäl, då varje revidering av Code of Conduct annars skulle resulterat i nya kontrakt. 

Genom att skriva under kontraktet åtar sig leverantören att följa den nuvarande Code of 

Conduct och kommande versioner.  
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4.3.2.2 Drivkrafter bakom Code of Conduct 
 

Genom att studera tabellen nedan som illustrerar en sammanställning av svar från 

respondent 3. Där framgår att “Varumärkets position förstärks”, “Förstärkt image” och 

“Investerares intresse ökar” är de största drivkrafterna till varför Apotek 3 arbetar med 

Code of Conduct.  

 
 

 
Figur 6 Drivkrafter Apotek 3 (Egen illustration) 

 

“Varumärkets position förstärks” och “Förstärkt image” anser respondent 3 är två 

påstående som är svåra att separera och är en stor drivkraft till varför företaget arbetar 

med Code of Conduct. Detta motiveras genom att säga “Vi ska uppfattas som en seriös 

samhällsmedborgare som tar hållbarhetsarbetet på allvar”. Code of Conduct blir 

därmed ett sätt att kommunicera att apoteket är seriöst genom att ställa krav i 

försörjningskedjan.  

 

Vidare ser respondent 3 “Investerares intresse ökar” som en stor drivkraft. Apotek 3 

tillhör en koncern och att investerare således finns på distans. Hen berättar att det 

rimligtvis föreligger ett krav från koncernnivå att Apotek 3 bör arbeta med Code of 

Conduct och ha koll på sina leverantörer, men förtydligar också att det ses som en 
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självklarhet inom organisationen. Respondent 3 ger detta påstående en hög siffra med 

bakgrund till att det trots allt finns ett krav och förväntan på koncernnivå.  

 

“Minskade driftskostnader” anser respondent 3 vara delvis en drivkraft till varför 

Apotek 3 har en Code of Conduct. Det är främst när apoteket gör audits hos 

leverantören som företag kan se den faktiska verksamheten och identifiera förbättringar 

som kan leda till minskade driftskostnader. Genom att minska driftskostnaderna så 

gynnas både leverantören och Apotek 3. Respondent 3 betonar dock att det krävs att 

vara nära leverantörens faktiska verksamhet för att få tillgång till denna information. 

Till exempel fungerar det inte att skicka en enkät till leverantörerna där de ska fylla i 

sina driftskostnader utan företaget måste vara på plats.   

 

Påståendet “Möjligheten att attrahera, motivera och behålla anställda ökar” förklarar 

respondent 3 fungerar som liten drivkraft till varför de arbetar med Code of Conduct. 

“Jag tror inte att man börjar jobba på en apotekskedja för att det finns en Code of 

Conduct. Däremot så kanske man börjar jobba där för att det finns ett starkt och bra 

varumärke, och bra image”. Vidare betonar respondent 3 att “Möjligheten att attrahera, 

motivera och behålla anställda” fungerar som en drivkraft till det sammantagna 

hållbarhetsarbetet, men inte till Code of Conduct i sig.  

 

“För att konkurrenterna hade/har det” anser respondent 3 inte har funderat som drivkraft 

till varför apoteket väljer att använda sig utav en Code of Conduct, utan ett faktum som 

är ganska ointressant.  

 

Att “Försäljning och marknadsandelar ökar” ser respondent 3 inte som en primär 

drivkraft, hen säger “Vi gör inte en Code of Conduct för att vi ska gå ut och säga nu har 

vi gjort det så då ska ni köpa mer produkter av oss. Vi gör ju det för att vi säger att 

hållbarhetsarbetet är viktigt och det måste vi säkerställa”. Ur kundernas perspektiv är 

det viktigt att apoteken i sin roll som säljande enhet har koll på sina leverantörer. 

Genom att ha koll på sina leverantörer inger Apotek 3 förtroende som i sin tur är 

essentiellt för den bransch de verkar i.  

 

Huruvida kunderna kräver det, har respondent 3 svårt att uttala sig om. Hen beskriver 

vidare att många av kunderna troligtvis inte ens vet vad en Code of Conduct är och får 
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därmed inte så stor effekt. Code of Conduct skulle kunna vara viktig utifrån ett 

kundperspektiv enligt respondent 3, exempelvis om det skulle uppdagas att en av deras 

leverantör använder sig av barnarbete. Då skulle kunderna fråga apoteket huruvida krav 

ställs på deras leverantörer. Code of Conduct skulle i detta fall kunna styrka att krav 

ställs på leverantörerna genom att visa det skriftliga dokumentet, Code of Conduct. 

Kunderna fungerar således inte som en drivkraft att arbeta med Code of Conduct, men 

fungerar som en stor drivkraft till det sammantagna hållbarhetsarbetet. Avslutningsvis 

ser Apotek 3 Code of Conduct som en del av helheten. 

 

Respondent 3 ser inga nackdelar med att jobba med Code of Conduct, utan bara 

fördelar. Däremot betonar hen vikten av att arbeta med det aktivt och inte bara stanna 

vid det faktum att det finns en Code of Conduct då det bara “är ett litet fyrkantigt 

dokument, det står något i det och det viktiga är ju inte exakt vad som står. Det viktiga 

är ju vad du kan göra av det, och vad du kan se när du är ute hos leverantörerna. Det 

kan vara viktigare att vara ute hos leverantörerna än att ha en Code of Conduct.”  

 
4.3.2.3 Efterlevnad av Code of Conduct 

 

Apotek 3 sortiment delas upp i tre olika kategorier; eget varumärke, andra varumärken 

och läkemedel. Apotek 3 har störst påverkan och möjlighet att ställa krav på 

leverantörer som tillverkar deras egna varumärke. Hos dessa leverantörer gör apoteket 

egna audits för att säkerställa att leverantörerna följer Code of Conduct. Respondent 3 

berättar att apoteket för tillfället håller på att granska alla dessa leverantörer en första 

gång. Hur frekventa dessa audits kommer att bli har respondent 3 svårt att precisera, 

men audis kommer göras återkommande. Audits hos leverantörer som tillverkar det 

egna varumärket är föranmälda men de är tillåtna enligt kontraktet att göra oanmälda 

audits. Huruvida oanmälda audits blir aktuellt beskriver Apotek 3 beror på i vilket land 

som produkten tillverkas. Leverantörer i Europa som apoteket känner sig säkra med är 

oanmälda audits inte aktuellt då de önskar ett så pass gott samarbete. Däremot förklarar 

respondent 3 att om de haft tillverkning i länder som Kina där riskfaktorn är högre blir 

oanmälda audits viktigare. Detta eftersom Kina befinner sig så pass långt bort, och de 

arbetar på så pass annorlunda vis. Respondent 3 förklarar vidare att det i dagsläget inte 

är aktuellt. Audits på underleverantörer görs inte, det är istället apotekets leverantör som 

i sin tur som ska säkerställa att en underleverantör följer de principer och krav som 
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Apotek 3 har, “Vi går bara ett steg men dom leverantörerna ska kunna visa att dom har 

gjort sitt jobb i nästa led när vi begär det”. 

 

Hos leverantörer av andra varumärken utför Apotek 3 inga egna audits. Dessa 

leverantörsgranskars istället genom att de får besvara på ett antal kvalitetskontrollerade 

frågor om sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Viktigt att poängtera är att alla leverantörer 

förutom läkemedelsleverantörer utsätts för denna leverantörsgranskning.  

 

Följaktligen kan Apotek 3 inte ställa krav på läkemedelsleverantörerna, det är istället 

Läkemedelsverket som gör dessa kontroller, “däremot ingår inga miljöfaktorer i den 

granskningen” förklarar respondent 3. Respondent 3 förklarar vidare att det är omöjligt 

att göra audits på läkemedelsleverantörerna, då uppgifter om deras tillverkningsort är 

okänd.    

 

Respondent 3 beskriver att apoteket än så länge inte råkat ut för att en leverantör 

misskött sig och brutit mot deras Code of Conduct. Om Apotek 3 däremot skulle blivit 

uppmärksammade på att en leverantör inte följer Code of Conduct, skulle första 

åtgärden bli att ställa krav på förändring. Leverantören skulle sedan få en tid på sig att 

förbättra sig innan Apotek 3 gör en återkommande audit. Är leverantörens arbete 

fortfarande bristfälligt så avslutats samarbete. Dessa påföljder gäller främst leverantörer 

för det egna varumärket. 

 

Leverantörer för andra varumärken och läkemedel skriver sällan på apotekets Code of 

Conduct, det kan saknas incitament att förhålla sig till en svensk apoteksaktör. I dessa 

fall studerar Apotek 3 hur de arbetar och ser gärna att det finns en samsyn. Påföljder för 

en leverantör av andra varumärken, ska det krävas mycket innan ett samarbete avslutas. 

Då ska de medvetet har fuskat och åsidosatt lagar och regler som leder till att både 

Apotek 3 och leverantörens rykte äventyras.  
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4.3.2.4 Intervjusammanfattning Apotek 3   
 

I nedanstående tabell sammanfattas intervjun med Apotek 3.  

 

Sammanfattning intervju Apotek 3  
Drivkrafter till att arbeta med Code of 
Conduct  

- Varumärkets position förstärks  
- Förstärkt image  
- Investerares intresse ökar  
- Försäljning och marknadsandelar 

ökar (till viss del drivkraft)  
- Minskade driftskostnader (till viss 

del drivkraft)   
Åtgärder för att säkerställa efterlevnad 
av Code of Conduct  

- Leverantörsgranskning 
- Audits  

Påföljder  - Ger först möjlighet till leverantör 
att förbättra sig  

- Avslutas i sista hand samarbetet   
 

Tabell 9 Intervjusammanfattning Apotek 3 (Egen illustration) 
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5. Analys  

I analysen sammankopplas den teoretiska referensramen om Code of Conduct med det 

insamlade empiriska materialet från de tre utvalda apoteken. Detta för att studera om 

apotekens arbete med Code of Conduct överensstämmer med teorin samt hur arbetet 

skiljer sig åt inom branschen. Författarna kommer använda sig av mönsterjämförelse 

som analysmetod.    

 

5.1 Frågeställning 1  
 

“Vilka innehållsmässiga skillnader föreligger i de utvalda apotekens skriftliga Code of 
Conduct, riktat mot deras leverantörer?”  
 

Efter att ha studerat de tre utvalda apotekens Code of Conduct, har det framkommit att 

samtliga bygger på externa ramverk. Efter jämförelse med teori, där BSCI, FN:s Global 

Compact och artikeln av Sharbatoghlie, Mosleh och Shokatian (2013) användes för att 

identifiera de viktigaste områden som en Code of Conduct bör innehålla. Av den 

sammanställda tabellen framgår det att Apotek 2 och Apotek 3 tar upp samtliga punkter, 

medan Apotek 1 exkluderar “Etiska affärsbeteenden (ex anti-korruption)”.   

 

Innehåll Apotek 1  Apotek 2  Apotek 3  

Föreningsfrihet  ✓ ✓ ✓ 

Kollektivförhandlingar ✓ ✓ ✓ 

Tvångsarbete ✓ ✓ ✓ 

Etiska affärsbeteenden (ex anti-korruption)  1 ✓ ✓ 

Icke diskriminering  ✓ ✓ ✓ 

Barnarbete ✓ ✓ ✓ 

Mänskliga rättigheter ✓ ✓ ✓ 

Miljöskydd  ✓ ✓ ✓ 

Totalt  7 8 8 
Tabell 10 Jämförelse CoC innehåll (Egen illustration) 

 

 

De tre apotekens Code of Conduct innehåller därmed i princip samma huvudområden 

och förhåller sig stringent till den teoretiska referensramen. Samtliga apotek har 
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inspirerats av internationella ramverk, exempelvis FN:s konventioner, vid utformningen 

av Code of Conduct. Detta kan vara en förklaring till att apoteken berör samma 

områden, men sedan varierar graden av egna ställningstagande.  

 

Apotek 2 är det apotek som utvecklar sina ställningstaganden mest i varje punkt. 

Exempelvis beskriver Apotek 2 tydligt gränsen för maximalt antal arbetstimmar per 

vecka. Apotek 1 nämner att det ska vara acceptabla arbetstimmar, men det saknas en 

definition på hur många timmar som avses, och hänvisar för vidare information till ILO. 

Ett annat exempel är punkten “Barnarbete” som definieras tydligt i Apotek 2 Code of 

Conduct med en satt ålder. Detta i kontrast till Apotek 1 och Apotek 3 som är mer vaga 

i sina beskrivningar. Exempelvis inkluderar Apotek 3 FN:s Global Compacts 5:e princip 

“inte acceptera någon form av barnarbete” utan att förklara punkten vidare med någon 

tydlig gräns.  

 

Kaptien (2004) menar att en Code of Conduct bör innehålla egna reflektioner och 

ställningstagande för att betraktas som seriös. Även Mamic (2004) belyser vikten av att 

inkludera egna reflektioner och vara specifik i sina beskrivningar och förklara vad som 

avses. Sett till denna teori kan Apotek 2 Code of Conduct tänkas vara mest effektiv. 

Detta medan den Code of Conduct Apotek 3 tillämpar är mest övergripande och 

nästintill identisk med FN:s Global Compacts tio principer.   

 

En diskussion kan föras kring för- eller nackdelar med att använda en vag kontra en 

specifik Code of Conduct. Nackdelar att vara ospecifik i sina krav är att arbetet med 

Code of Conduct kan försvåras. Det blir därmed svårare att urskilja var kraven 

åsidosätts från leverantörens håll när en Code of Conduct är vag, enligt Pedersen 

(2015). Människor är sociala företeelser som formas av kontexten de befinner sig i. 

Därmed kan det finnas olika uppfattningar mellan leverantör och apotek, om ett 

begrepps betydelse. Exempelvis punkten “Barnarbete” där definitionen kan skilja sig åt 

mellan länder. En Code of Conduct kan genom vaga formuleringar tappa sitt syfte 

genom att leverantören missförstår innehållet och det öppnar upp för tolkning. Fördelar 

med att vara ospecifik i sin förklaring i Code of Conduct kan vara att företag täcker in 

ett brett spektrum och samtidigt minimerar risken för exkludering. Vidare tror vi att en 

leverantör med större sannolikhet skriver på en mer ospecifik Code of Conduct, då detta 

kan uppfattas som ett mindre åtagande. Det är bättre att en leverantör skriver på en 
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ospecifik kod, än att inte skriva på alls. Med underskriften skapas ett åtagande, om så 

litet, medan en för specifik kod istället riskerar att undvikas. Det är således viktigt att 

hitta en balans mellan att få en Code of Conduct att vara så specifik som möjligt, utan 

att exkludera vissa punkter eller att avskräcka leverantören med åtagandet.  

 

Vi tror att likheterna i de utvalda apotekens Code of Conduct påverkas av att samtliga är 

stora apoteksaktörer i Sverige. Genom att dessa apotek verkar inom samma bransch och 

har snarlika risker blir det en naturlig strategi att reglera liknande områden i sin Code of 

Conduct. Vi tror även att det finns en hög sannolikhet att apoteken influerats av 

varandras hållbarhetsarbete. Detta för att hålla sig uppdaterade om vilka områden som 

inkluderas av konkurrenterna.  

 

Med bakgrund till lagstiftningen inom området, kan andra anledningar till dess 

innehållsmässiga likheter vara att Läkemedelsverket och TLV bestämmer över en stor 

del av sortimentet. Det blir därmed svårt för de enskilda apoteken att konsekvent 

använda en Code of Conduct som ett optimalt verktyg då de själva kan påverka en så 

liten del av sortimentet. Eftersom koden inte kan användas optimalt, anser författarna att 

incitament för att utforma en unik Code of Conduct kan bortfalla. Vidare kan det även 

spekuleras i huruvida omregleringen av apoteksmarknaden år 2009 var till fördel eller 

nackdel avseende apotekens arbete med Code of Conduct. Som framkommit ur såväl 

teori som empiri har de enskilda apoteken som aktörer relativt litet inflytande över 

majoriteten av sina leverantörer. Om de istället utgjort en stor apoteksaktör på 

marknaden, hade kanske oddsen ökat för att utöva större påtryckning på dessa 

leverantörer.  

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) lyfter fram att företag kan välja olika 

presentationsmodeller vid utformningen av Code of Conduct; intressent- eller 

hållbarhetsmodellen. Intressentmodellen innebär att företag beskriver ansvaret gentemot 

sina intressenter. Verkligheten är dock mer komplex än vad modellen framhåller. Det 

gör det således svårt att med säkerhet avgöra vilken modell apoteken utgått ifrån. Dock 

anser vi, med hänseende till likheterna i apotekens Code of Conduct, att samtliga apotek 

utgått ifrån intressentmodellen. Apotek 3 beskriver exempelvis i sin Code of Conduct 

att företaget ska ta ansvar för samhällen de verkar i, där miljövänlig teknik ska spridas. 
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Vidare lyfter alla apotek vikten av att anställda inte ska diskrimineras. Här lyfts två 

exempel på företags intressenter fram; anställda och lokalsamhälle.  

 

De skillnader som identifierades är främst vid utformning av Code of Conduct. Apotek 

2 är det enda apotek som säger att de har samarbetet med leverantörer, men även 

Apotek 1 betonar vikten av att ha leverantören i åtanke när Code of Conduct utformas, 

vilket är deras framtida målsättning. Detta ökar enligt Pedersen (2015) leverantörens 

drivkraft till att efterleva Code of Conduct och därmed minimera risken för påföljder. 

Detta eftersom leverantören blivit inkluderad vid skapandet av koden och är således 

bättre införstådd med anledningen till att en Code of Conduct används samt vad som 

menas med denna. Med bakgrund till att Apotek 2 har samarbetat med sina leverantörer 

och sett de missförstånd som kan uppstå i kommunikationen kan antas detta har lett till 

deras Code of Conduct är mest beskrivande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

5.2 Frågeställning 2 
 

“Vilka drivkrafter finns det för de utvalda apoteken att använda en Code of Conduct 

gentemot sina leverantörer?” 

 

I nedanstående tabell har apotekens drivkrafter till att arbeta med Code of Conduct satts 

i relation till varandra med utgångspunkt i den teoretiska referensramen.  

 
 

Drivkrafter Apotek 1 Apotek 2 Apotek 3 Medelvärde*  

Försäljning och 

marknadsandelar ökar  

2 5 3 3 

Varumärkets position förstärks  2 5 4 4 

Förstärkt image  2 5 4 4 

Möjligheten att attrahera, 

motivera och behålla anställda 

ökar  

2 3 2 2 

Minskade driftskostnader  1 1 3 2 

Investerares intresse ökar  3 1 4 3 

Kunderna kräver det  4 1 2 2 

För att konkurrenterna 

hade/har det  

1 1 1 1  

Tabell 11 Jämförelse drivkrafter (Egen illustration) 
*Med avrundning till närmsta heltal                                    

 

 

Kotler och Lee (2015) nämner att det finns sex stycken drivkrafter till varför ett företag 

arbetar med Code of Conduct. Andersson och Funck (2017) samt Gonzalez-Pardon 

(2016) lyfter fram ytterligare varsin drivkraft. Efter summering av det insamlade 

empiriska materialet kan vi identifiera att dessa drivkrafter har graderats relativt olika 

och respondenterna från de tre apoteken nämner att de alla ser Code of Conduct som en 

liten del av det sammantagna hållbarhetsarbetet.  

 

Enligt tabellen ovan kan utläsas att den drivkraft som samtliga tre apotek graderar högst 

i genomsnitt är “Varumärkets position förstärks” och “Förstärkt image” som båda får ett 
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medelvärde på fyra. Apotek 2 graderar dessa två påstående högst med motiveringen att 

dessa går hand i hand med att “Försäljning och marknadsandelar ökar”. Detta motiverar 

respondent 2 vidare med att säga att försäljning är en primär roll för företag. 

Respondent 3 förklarar istället sin gradering av dessa två drivkrafter med att de vill 

betraktas som en seriös samhällsmedborgare, vilket hen betonar ligger i 

apoteksbranschens natur. Code of Conduct blir därmed ett verktyg som kan göra att 

både varumärke och image förstärks. Respondent 1 resonerar istället att Code of 

Conduct är den första åtgärd ett företag gör i hållbarhetsarbetet. Detta är anledningen till 

att drivkrafterna “Varumärkets position förstärks” och “Förstärkt image” graderas så 

pass lågt.  

 

Drivkrafterna “Varumärkets position förstärks” och “Förstärkt image” är intressanta att 

sätta i relation till påståendet om kunder som drivkraft. Både Apotek 2 och Apotek 3 

menar att kunden inte utgör någon speciell drivkraft till arbetet med Code of Conduct. I 

den teoretiska referensramen förklaras att “Varumärkets position förstärks” och 

“Förstärkt image” är starkt kopplade till kund. Att “Varumärkets position förstärks” 

beskriver Kotler och Lee (2015) innebär att företaget kan behålla befintliga kunder 

såväl som attrahera nya. Dessutom framhåller både Gonzalez- Pardon (2016) samt 

Kotler och Lee (2015) att ryktesspridning kan påverka företagets image. Gonzalez-

Pardon (2016) betonar även att dagens kunder förväntar att företag ska ta ansvar för 

hela sin försörjningskedja. Vi tycker således att kunden borde vara en central drivkraft 

till arbetet med Code of Conduct eftersom de utgör så pass stor del, och indirekt 

påverkar drivkrafterna. Därav blir det paradoxalt att varumärke och image graderas så 

högt medan kunderna som drivkraft graderas så lågt av Apotek 2 och Apotek 3.  

 

Apotek 1 anser däremot att det omvända förhållandet råder där “Kunderna kräver det” 

är den största drivkraften för företaget. Respondent 1 säger att Code of Conduct som 

term kan vara okänd för kund, men beskriver att kunderna förväntar sig att företaget har 

koll på sina leverantörer. Respondent 1 säger vidare “Jag vet inte vilket annat sätt som 

skulle vara mer kraftfullt än det” med hänvisning till Code of Conduct som verktyg. 

Samtidigt anser vi att det måste finnas bakomliggande drivkrafter till varför Apotek 1 

tillfredsställer kunderna. Det är högst osannolik att företag lägger ner tid och resurser på 

en Code of Conduct om det senare inte visar sig resultera i någon form av utdelning för 

företaget. Detta tror vi kan vara en anledning till att kunden fick hög gradering medan 



 60 

“Försäljning och marknadsandelar ökar”, “Varumärkets position förstärks” och 

“Förstärkt image” fick låg. Detta eftersom att kunden är en central drivkraft som sedan 

leder till ytterligare fördelar. Det är därför kundens behov som inledningsvis bör 

tillgodoses. Därmed ställer vi oss frågande till att dessa tre ovan nämnda påståenden 

inte graderas som större drivkrafter, då det snarare är detta företag vill uppnå genom att 

tillgodose kundens behov först.   

 

Både Kotler och Lee (2015) samt Borglund et.al. (2012) lyfter fram anställda som en 

drivkraft till att arbeta med Code of Conduct. De betonar möjligheten att attrahera, 

motivera och behålla anställda om ett företag har en Code of Conduct. Däremot är alla 

tre apotek överens om att detta påstående är en svag drivkraft till att arbeta med Code of 

Conduct. Både Apotek 1 och Apotek 3 graderade påståendet med en tvåa, medan 

Apotek 2 gav påståendet en trea. Den snarlika graderingen motiveras likvärdigt. 

Samtliga apotek är överens om att dokumentet Code of Conduct i sig, och dess arbete, 

inte är tillräckligt för att attrahera, motivera och behålla anställda. Däremot poängterar 

de att påståendet fungerar som en drivkraft till det sammantagna hållbarhetsarbetet.  

 

Huruvida “Investerares intresse ökar” är en drivkraft för Code of Conduct, benämner 

samtliga respondenter påverkas av ägarstrukturen. Hos ett börsnoterat bolag kan det 

således finnas en större drivkraft att arbeta med Code of Conduct än i ett privat eftersom 

risker kan minimeras genom att proaktivt arbeta med hållbarhetsfrågor enligt 

respondent 1.    

 

Drivkraften “Minskade driftskostnader” får även ett relativt lågt medelvärde. Både 

Apotek 1 och Apotek 2 anser detta ha låg eller obefintlig påverkan, medan Apotek 3 

anser att driftskostnaderna till viss del fungerar som en drivkraft. Apotek 3 poängterade 

att detta först kan identifieras vid audits hos leverantören och därmed gynna både 

Apotek 3 och berörda leverantörer. Apotek 3 resonemang stämmer överens med det 

identifierat i teorin av Kotler och Lee (2015) där det framhålls att minskade 

driftskostnader kan uppnås om en Code of Conduct betonar dessa aspekter. Däremot 

står inget om resursanvändning uttryckligen i den Code of Conduct Apotek 3 tillämpar, 

vilket vi upplever som motsägelsefullt. Det står i koden att miljöpåverkan ska 

minimeras, sedan hur detta ska ske förklaras inte vidare. Vi anser därmed att lägre 
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driftskostnader är svåruppnåeligt för leverantörer då anvisningar om detta saknas i Code 

of Conduct.  

 

Andersson och Funck (2017) lyfter fram konkurrensfördelar som en drivkraft till att 

arbeta med Code of Conduct. Företag vill kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete 

för att vara bättre än sina konkurrenter. Dock har inget av apoteken angett detta som 

någon drivkraft till varför de arbetar med Code of Conduct. Samtliga anser att det idag 

är en självklarhet för de olika apoteken att ställa krav i försörjningskedjan och 

konkurrenternas arbete spelar därmed mindre roll. Att använda en Code of Conduct 

anser respondent 1 vara så pass basalt för deras verksamhet, att de inte kan stoltsera 

med att använder verktyget och det blir därmed ingen konkurrensfördel. Vidare 

förklarar respondent 2 att det är mycket osannolikt att de skulle sluta använda en Code 

of Conduct bara för att deras konkurrenter skulle göra det.  

 

Huruvida apoteken inte arbetar med Code of Conduct för att konkurrenterna gör det, 

ställer vi oss frågande till. Vår uppfattning är att apoteken underskattar Code of Conduct 

som CSR-verktyg. De tre responderande apotekens verksamheter är väldigt lika 

varandra, då de verkar inom samma bransch, har ett snarlikt sortiment och en likvärdig 

kompetens. Det blir då viktigt för dem att hitta nya vägar att profilera sig på för att 

attrahera nuvarande och presumtiva kunder. Därav tror vi att ligga i framkant med ett 

Code of Conduct- arbetet kan skapa konkurrensfördelar. 

 

Slutligen ställer vi oss fundersamma till hur samtliga tre responderande apotek kan se 

Code of Conduct som en liten del i det sammantagna hållbarhetsarbetet. Vi har inte 

identifierat något annat sätt som är lika väletablerat i praktiken och kan ge liknande 

genomslag. Perez- Batres, Doh, Miller och Pisani (2012) stärker detta ytterligare när de 

säger att Code of Conduct är ett viktigt CSR verktyg för företag. Vi liknar situationen 

med ett isberg, där toppen av isberget är vad vi faktiskt ser på apoteken här i Sverige. I 

Sverige är vi medvetna om att arbetsförhållanden och miljökrav finns reglerat i lagen. 

Dock har produkterna gått igenom en lång försörjningskedja, där den negativa påverkan 

varit som störst, innan de slutligen når butikshyllor. Eftersom varken vi eller respondent 

1, kan se att krav kan ställas i leverantörsledet på ett mer kraftfullt sätt än med en Code 

of Conduct, har vi svårt att se apotekens resonemang om hur Code of Conduct enbart 

utgör en liten del av det sammantagna hållbarhetsarbetet. Då Code of Conduct vänder 
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sig till leverantörerna och vidare ut i försörjningskedjan, anser vi att Code of Conduct är 

ett ytterst relevant verktyg.  

 
 

5.3 Frågeställning 3 
 

“Hur säkerställer de utvalda apoteken att Code of Conduct gentemot sina leverantörer 

efterlevs?” 

 

Gonzalez-Pardon (2016) framhåller vikten av att företag tar ansvar för hela sin 

försörjningskedja. Därmed blir det enligt Pedersen (2015) viktigt att arbeta med att följa 

upp efterlevnaden av Code of Conduct. Efter intervjun som genomfördes med 

respektive apotek kan konstateras att även deras arbete med efterlevnad av Code of 

Conduct ser snarlikt ut. Samtliga apoteks arbete med efterlevnad och påföljder är 

sammanställda i tabellen nedan. Dock bör förtydligas att nedanstående tabell exkluderar 

läkemedelsleverantörer.  

 
 
 Apotek 1  Apotek 2 Apotek 3  
Åtgärder för 
att 
säkerställa 
efterlevnad 
av Code of 
Conduct  

- Audits  
- Egen 

bevisbördan  

- Audits  
- Dokumentation  
- Utbildning  

- Audits 
- Leverantörsg

ranskning  

 
 
 
 
 
Påföljder  

- Försöker 
hjälpa 
leverantören 
i första hand. 
För en dialog 
och lägger 
upp 
åtgärdsplan.  

- Bryter i sista 
hand 
kontraktet.  

 
- Använder nära 

dialog med 
leverantör för att 
lösa problemet  
 

- Affärsförbindelse
n kan avslutas  

 
- Ger först 

möjlighet till 
leverantör att 
förbättra sig  
 

- Avslutar i 
sista hand 
kontraktet 

Tabell 12 Jämförelse efterlevnad (Egen illustration) 

 

 



 63 

Samtliga apotek beskriver i respektive intervju att de använder sig av audits för att 

säkerställa efterlevnad av Code of Conduct. Audis utförs alltid hos tillverkaren, det vill 

säga där den största påverkan faktiskt sker. Beroende på vilken leverantör det rör sig om 

och vilket förhandlingsutrymme apoteken har gentemot dessa, skiljer sig arbetet med 

audits åt. Klassen och Vereecke (2012) framhåller att leverantörens geografiska läge, 

storlek och ägarstruktur är tre kritiska faktorer som påverkar hur företag arbetar med 

audits. Apotek 2 framhåller delvis geografiskt läge som bedömningsfaktor när de gör 

riskklassificering av leverantörer. Apotek 3 nämner vidare att beslut gällande oanmälda 

audits kan påverkas av vart leverantören befinner sig geografiskt, detta då sannolikheten 

för ett annorlunda arbetssätt ökar i länder långt ifrån Sverige. En annan kritisk faktor 

som samtliga apoteken framhåller viktigt, men som den teoretiska referensramen inte 

tagit upp, är apotekens förmåga att påverka leverantören. Här kan således ett fjärde 

kriterium för varför apoteken väljer arbeta med audits identifieras från empirin, 

nämligen påverkningsförmågan. I nedanstående figur illustreras apotekens 

påverkningsförmåga på olika typer av leverantörer. 

       
Figur 6 Apotekens påverkan på olika typer av leverantörer (Egen illustration)  

 

 

Samtliga apotek har ett snarlikt arbete vad gäller audits. De lägger alla fokus på de 

leverantörer de kan påverka, vilket ofta är leverantörer som producerar det egna 

varumärket.  Däremot ställer sig Borglund et al. (2012) frågande till audits som enda 

strategi för att säkerställa efterlevnad och förklarar att audits istället kan leda till ökat 

fusk. Istället ska företag arbeta med för öka samarbetet med sina leverantörer vilket 

Borglund et al. (2012) benämner som “beyond monitoring”. Där föreslås istället 
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utbildning, uppmuntran och förtroende som strategi. De tre apoteken arbetar med dessa 

punkter på olika sätt. Apotek 2 är den enda av de tre apoteken som nämner att de 

genomför utbildning för leverantörer. Dock nämner även Apotek 3 något som kan 

liknas med denna strategi. Respondent 3 förklarar att de eftersträvar ett gott samarbete 

med sina leverantörer och att oanmälda audits inte ska behövas. De vill således hellre 

arbeta tillsammans med leverantören än att fungera som kontrollant.  

 

Att säkerställa efterlevnad av Code of Conduct för leverantörer av andra varumärken än 

apotekens egna, är däremot mer komplext för alla tre apoteken. Respondent 1 beskriver 

att leverantörer av andra varumärken ofta har ett mer långtgående miljöarbete och mer 

resurser då de kan ha verkat i branschen längre. Därav beskriver respondent 3 att det 

inte finns några direkta incitament för dessa leverantörer att skriva på apotekets egna 

Code of Conduct. För leverantörer av andra varumärke använder Apotek 1 och Apotek 

2 egen bevisbörda där leverantören få uppvisa dokumentation för att säkerställa 

efterlevnad. Apotek 3 använder sig istället av leverantörsgranskning som innebär att 

leverantören får svara på ett antal kontrollfrågor om sitt miljö- och hållbarhetsarbete.   

 

Jiang (2009) betonar vikten av att tillämpa påföljder för leverantören när en Code of 

Conduct bryts, detta för att undvika att verktyget tappar sin betydelse. Alla tre apotek 

beskriver att de gör skillnad på olika leverantörer och dess möjliga påföljder. Påföljder 

som blir aktuella påverkas först och främst av vilken påverkningsförmåga apoteket har 

på leverantören. Som tidigare nämnt, är det främst leverantörer som producerar 

apotekens egna varumärke, men även till viss del sådana som producerar andra 

varumärken, som de har störst påverkan på. Det är således här påföljder blir aktuellt. 

Pedersen (2015) nämner att avsluta samarbetet med en leverantör är den mest drastiska 

påföljd vid kontraktsbrott. Ingen av de utvalda apoteken är främmande för att avsluta 

samarbetet med en leverantör om det skulle krävas, men samtliga respondenter betonar 

att detta är den sista åtgärden. Apotek 1 och Apotek 2 har som praxis att först föra en 

dialog med leverantörer som missköter sig. Apotek 1 vill vidare hjälpa leverantörerna 

att ordna en åtgärdsplan. Respondent 3 förklarar att de ännu inte stött på en leverantör 

som frångått deras Code of Conduct, men att de i första hand skulle ge leverantören en 

tid att förbättra sig innan återkommande audit görs. Om leverantören inte skulle 

förbättra sig enligt ovan nämnda åtgärder så avslutas affärsförbindelserna av samtliga 
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apotek. Mamic (2004) nämner även en annan påföljd i form av böter, vilket inget av de 

utvalda apoteken berättar att de använder sig av. 

 

Alla de tre utvalda apoteken lyfter fram problematiken med att de inte kan påverka stora 

delar av sitt sortiment, det vill säga läkemedelssortimentet. Här är apoteken enligt lag 

om läkemedelsförmåner m.m. (SFS 2002:160) skyldiga att tillhandahålla alla läkemedel 

som är godkända av läkemedelsverket. Apoteken är även skyldiga att byta ut kundens 

läkemedel mot det billigaste, vilka respondent 1 förklarar ofta är de läkemedel som 

tillverkats minst hållbart. Apoteken har inget förhandlingsutrymme vad gäller dessa 

leverantörer. Det är heller inte möjligt för apoteken att göra audits hos dessa, då de inte 

ens vet vart dessa läkemedel produceras. Det är enligt respondent 3 Läkemedelsverket 

som ska utföra kontroller på läkemedelsleverantörerna, men “däremot ingår inga 

miljöfaktorer i den granskningen”. I nuvarande lagstiftning, (SFS 2015:315) görs bara 

en granskning med avseende på kvalitet på läkemedlet.  Även respondent 1 och 

respondent 2 poängterar att det inte går att påverka dessa leverantörer. Därmed lägger 

inget av apoteken någon vikt vid att påverka dessa läkemedelsleverantörer då det är 

omöjligt för apoteken att avsluta en affärsförbindelse med dessa och Code of Conduct 

kan därmed inte få genomslagskraft här. Det är således inte apoteken som bör stå till 

svars för läkemedelstillverkningen, då de både hindras kunna utföra påtryckningar för 

att främja hållbarhetsarbetet. Då miljöfaktorer exkluderas i den lagstiftning 

Läkemedelsverket följer vid granskning, är det följaktligen ingen som 

hållbarhetsgranskar läkemedelsleverantörer, trots att det är här den största negativa 

påverkan sker.  

 

Av det empiriska materialet framgår det att samtliga tre apotek arbetar i linje med den 

teoretiska referensramen. Apotek arbetar även likvärdigt sinsemellan vad det gäller 

efterlevnad och påföljder av de sortiment de kan påverka. Största resurser läggs på att 

säkerställa efterlevnad av det egna varumärket. Dessa produkter är apoteken 

uttryckligen ansvariga för, eftersom deras egna varumärke står på förpackningen. Det 

kan därmed finnas större incitament till att kontrollera att dessa leverantörer arbetar i 

enlighet med Code of Conduct.   

 

Vi upplever att det är få diskussioner som förs i samhället kring hållbarhet och 

läkemedel. Detta tror vi beror på att läkemedel är så positivt förknippat med hälsa och 
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välmående. Många andra branscher anser vi har kommit längre i hållbarhetsarbetet där 

det finns erkända miljömärkningar. Så länge Läkemedelsverket fortsätter exkluderar 

hållbarhetsaspekter i sina granskningar så kommer drivkrafterna för att arbeta hållbart 

inte öka hos leverantörerna. Går det inte att påverka leverantörer får alternativa 

lösningar identifieras. Apotek 1 har här hittat en väg att indirekt påverka dessa 

läkemedelsleverantörer. Detta genom en miljömärkning som kan erhållas om vissa 

hållbarhetskriterier uppfyllts. På så vis kan de uppmärksamma kunden på hur 

läkemedlet tillverkats och styra kunden till att göra ett mer hållbart val. 

Läkemedelsleverantörer som därmed tar ett större hållbarhetsansvar premieras vilket 

Pedersen (2015) framhåller kan fungera som en drivkraft för leverantören. Vidare tror 

vi att det även kan tänkas ge fördelar i form av ökad försäljning.  

 

Sammanfattningsvis är läkemedelsbranschen en bransch med stor miljöpåverkan. 

Eftersom 75% av apotekens omsättning står utanför apotekens direkta kontroll (Svensk 

Apoteksförening, 2017) kan de enbart påverka en liten del av sortimentet. 

Läkemedelsverket har därmed störst ansvar inom denna bransch. Oavsett hur 

innehållsmässigt bra en Code of Conduct är, vilka drivkrafter som än finns samt hur väl 

apoteken än arbetar med efterlevnad, så kommer branschen aldrig bli grön med 

nuvarande lagstiftning.    
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6. Slutsats   

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet där frågeställningarna 

koncist besvaras med stöd från analysen. Vidare förs ett resonemang kring studiens 

bidrag, kritik till eget arbete, forskningsetiska överväganden samt avslutningsvis 

förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Resultat  
 

Nedan presenteras resultatet från de tre fallstudierna kopplat till de tre 

frågeställningarna.  

 
6.1.1 Frågeställning 1  
 
”Vilka innehållsmässiga skillnader föreligger i de utvalda apotekens skriftliga Code of 
Conduct, riktat mot deras leverantörer?”  
 
De områden som identifierades i den teoretiska referensramen är; föreningsfrihet, 

kollektivförhandlingar, tvångsarbete, etiska affärsbeteenden (ex anti-korruption), icke 

diskriminering, barnarbete, mänskliga rättigheter och miljöskydd. Apotek 2 och Apotek 

3 inkluderar samtliga punkter medan Apotek 1 inkluderar alla förutom etiska 

affärsbeteenden. 

 

Vad som identifierats i studien är således att de tre apoteken inkluderat nästintill 

liknande områden innehållsmässigt. Det verkar således föreligga stora innehållsmässiga 

likheter inom branschen. Detta kan antas genom att urvalet representerar tre av de större 

svenska apoteksaktörerna. Skillnaderna ligger istället i val av utformning och grad av 

detaljrikedom vad gäller beskrivningar. Apotek 2 är det apotek som integrerat mest 

personlighet i koden och beskriver områdena mer ingående. Exempelvis beskriver de 

tydligt gränsen för maximalt antal arbetstimmar per vecka. Detta till skillnad från 

Apotek 1 som förhåller sig aningen vagare. De nämner att arbetstimmarna ska vara 

acceptabla, men de drar ingen tydlig gräns utan hänvisar vidare till ILO.  Även vad 

gäller punkten “Barnarbete” definierar Apotek 2 tydligt vilken ålder en arbetstagare bör 

ha, medan Apotek 1 är mer vag i sin beskrivning och skriver inte explicit ut en fast 

åldersgräns. Apotek 3 är mest vag i sin Code of Conduct då den följer FN:s Global 
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Compacts tio principer. De inkluderar exempelvis den 5:e principen “inte acceptera 

någon form av barnarbete”, men utan att förklara den vidare. 

 

6.1.2 Frågeställning 2  
 

” Vilka drivkrafter finns det för de utvalda apoteken att använda en Code of Conduct 
gentemot sina leverantörer?”  
 
Apotekens drivkrafter för arbetet med Code of Conduct gentemot sina leverantörer är 

mångfacetterad. Därav kan ingen generell slutsats dras för vilka drivkrafter som är 

störst. Den drivkraft Apotek 1 graderade högst var “Kunderna kräver det”. Att denna 

drivkraft har en förhållandevis hög påverkan motiveras med att kunden förväntar att 

apoteken tar ansvar för sina leverantörer. Det är därmed den största enskilda drivkraften 

för Apotek 1. Code of Conduct blir då ett viktigt verktyg för att tillfredsställa denna 

förväntan. Apotek 2 graderar “Förstärkt image”, “Varumärkets position förstärks” och 

“Försäljning och marknadsandelar ökar” som de tre drivkrafter med högst påverkan 

till varför apoteket arbetar med Code of Conduct. Apotek 2 förklarar att dessa tre 

drivkrafter går i linje med varandra, och att ha gott rykte som kan leda till ökad 

försäljning, är viktigt. Därav blir det viktigt ur det hänseendet att arbeta med Code of 

Conduct. Vad gäller Apotek 3 ser de att “Förstärkt image”, “Varumärkets position 

förstärks” och “Investerares intresse ökar” som de drivkrafter med högst påverkan till 

varför de arbetar med Code of Conduct. Motiveringen här på de först två nämnda skiljer 

sig aningen från Apotek 2, då Apotek 3 snarare vill betraktas som en seriös 

samhällsmedborgare. “Investerares intresse ökar” som drivkraft eftersom det kan 

minimera risker och beror i sin tur på företagets ägarstruktur. 

 

6.1.3 Frågeställning 3  
 
” Hur säkerställer de utvalda apoteken att Code of Conduct gentemot sina leverantörer 
efterlevs?”   
 

Apotekens arbete med efterlevnad är i enlighet med den teoretiska referensramen. Deras 

arbete med efterlevnad är även likvärdigt sinsemellan. Samtliga apotek poängterar att de 

lägger fokus på de leverantörer de kan påverka. Det vill säga leverantörer av icke 

läkemedel, och då främst de som producerar deras egna varumärke. 
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Läkemedelsleverantörer kan apoteken inte påverka då de enligt lag måste tillhandahålla 

alla läkemedel.  

 

Samtliga apotek använder sig utav audits som utförs på tillverkningsplatsen, och då 

främst vad gäller deras egenproducerade varumärke. Apotek 1 och Apotek 2 arbetar 

även med egen bevisbördan vad gäller leverantörer av annat varumärke som därmed 

inte omfattas utav audits. Apotek 3 använder sig utav leverantörsgranskning där 

leverantören får svara på ett antal kontrollfrågor om sitt miljö- och hållbarhetsarbete. 

Det är endast Apotek 2 som arbetar med utbildning i enlighet med teorin. 

Avslutningsvis arbetar apoteken likvärdigt med vad gäller påföljder. Det första steget är 

att låta leverantören åtgärda problemen, innan ett avslutat samarbete kan bli aktuellt.  

 

 

6.2 Studiens bidrag  
 

Studien har bidragit till att ge en ökad förståelse för hur svenska apotek arbetar med 

Code of Conduct genom att belysa; innehållet i Code of Conduct, drivkrafter och 

efterlevnad. Studien har även bidragit till att identifiera att det finns stora likheter i hur 

apoteken arbetar med dessa frågor och att konkretisera komplexiteten i branschen. 

Vidare har identifierats att apoteken är relativt låsta i hållbarhetsarbetet då större delar 

av sortimentet regleras statligt av Läkemedelsmedelsverket, där hållbarhetsaspekter 

exkluderas. Således har uppmärksammats att apoteken själva har en begränsad 

påverkningsförmåga och problemet bör därmed lyftas till högre instans.  

 

 

6.3 Kritik till eget arbete  
 

En generell kritik kan framhållas mot vissa källors ålder. Vi anser därmed att det är 

viktigt att föra en diskussion kring källors ålder då information snabbt blir förlegad. Vi 

har därmed försökt söka efter nyare vetenskapliga artiklar på Business Source Premier 

(BSP) och Onesearch. Vidare har vetenskapliga artiklar som kvalitetssäkras innan 

publicering använts, för att öka studiens trovärdighet. Genom att vi även spårat källan 

till dess ursprung, ökar studiens trovärdighet ytterligare. Trots att vi sökt efter nyare 

vetenskapliga artiklar så refererar dessa nyare källor i sin tur till äldre publikationer. 
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Genom att använda principen att alltid spåra källan till dess ursprung så kan vissa källor 

uppfattas som förlegade. Däremot får det antas att dessa källor fortfarande är relevanta 

eftersom nyare artiklar hänvisar till dessa. Där detta varit aktuellt, har således alla källor 

redovisats med den nyaste källan först. 

 

Vidare vad gäller både facklitteratur och vetenskapliga artiklar, har det varit 

problematiskt att hitta källor som specifikt belyser Code of Conduct gentemot 

leverantör. De källor som identifierat har till stor del berört det sammantagna 

hållbarhetsarbetet, det vill säga CSR.   

 

Som nämnt i metodavsnittet, så kan en generell kritik riktas mot den kvalitativa 

metoden. Kritiken grundar sig i dess subjektivitet och svårighet att göra 

generaliseringar. Eftersom denna fallstudie är av kvalitativ art, blir generaliserbarheten 

begränsad. Det blir därmed svårt att avgöra om studiens resultat är applicerbart i andra 

kontexter och representativt för branschen som studerats. Däremot är de apoteken som 

studerats bland de största på den svenska apoteksmarknaden, och deras arbete med 

Code of Conduct är likvärdigt. Det kan därmed antas att studiens resultat till viss del är 

generaliserbart till andra svenska apotek med liknande förutsättningar. Däremot är det 

svårt för oss att avgöra om det är applicerbart i andra branscher.  

 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden  
 

I metodavsnitt 2.8 beskrivs fem forskningsetiska överväganden: falska förespeglingar, 

informations-, samtyckes-, anonymitets- och nyttjandekravet. Samtliga övervägande har 

tillgodosetts likt förklarat i avsnittet.   

 

Studien har inte utförts på något sätt genom att ge respondenterna vilseledande eller 

falsk information. Vidare har alla respondenter blivit informerade om studiens syfte, 

både vid första kontakt, men även i samband med de intervjuer som utförts. Både 

apotekens och respondenternas medverkan har präglats av frivillighet och de har när 

som haft möjlighet att avbryta sin medverkan i studien. Anonymitet har även erbjudits 

till respektive apotek och eftersom ett apotek med tillhörande respondent, önskade vara 

anonyma har samtliga apotek och respondenter anonymiserats. Denna anonymitet har 
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begränsat oss som forskare och har lett till att information har tvingats exkluderas i 

studien. Exempelvis har inte citat från de olika apotekens Code of Conduct kunnat 

inkluderats i studien, även om detta hade bidragit till större förståelse vad gäller dess 

innehåll. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att det insamlade empiriska material 

har använts endast i syfte att utforma denna studie.  

 

 

6.5 Förslag till vidare forskning  

 
Vi finner apoteksbranschen som ett intressant studiefält, detta då lite uppmärksamhet 

har riktats mot deras hållbarhetsarbete. Problem som vi uppmärksammat under studiens 

gång är brist på transparens och lagstiftning som råder inom branschen. Det finns en 

vilja hos apotek i Sverige att arbeta för ett mer hållbart samhälle men där nuvarande 

lagstiftning snarare begränsar än möjliggör detta.  

 

Förslag till vidare forskning är därför att se över nuvarande lagstiftning för hur 

Läkemedelsverket kan inkludera miljömål som ett bedömningskriterium vid kontroll av 

läkemedel. I nuvarande kontroller tar de enbart hänsyn till kvalitet, vilket vi anser fel 

eftersom de läkemedelsleverantörer som faktiskt tar ett större hållbarhetsansvar varken 

uppmuntras eller premieras. Svenska apotek är i sin tur sedan skyldiga att byta ut till de 

billigaste läkemedlen, vilket ofta är de som tillverkats med störst negativ påverkan. 

Därmed bidrar Sverige till en miljöpåverkan som sträcker sig långt utanför landets 

gränser genom att enbart ta hänsyn till pris och kvalitet vid inköp. En möjlig 

forskningsfråga blir därmed att studera hur Sverige kan göra mer hållbara inköp av 

läkemedel, en fråga som vi tycker behöver belysas på nationell nivå.  

 

Vidare antar denna studie ett företagsperspektiv på den svenska apoteksmarknaden, en 

annan intressant aspekt skulle kunna vara att studera frågan i andra kontexter och ur ett 

kund- eller leverantörsperspektiv. Frågor som kan lyftas ur ett leverantörsperspektiv är 

att studera hur en Code of Conduct påverkar leverantören rent operativt och vilka 

faktorer som är viktiga för att arbetet med Code of Conduct ska bli optimalt. Under 

studien har vi i form av forskare identifierat en komplex situation som gör att vi tror att 



 72 

det finns ett stort kunskapsgap mellan kunders medvetenhet om apotekens faktiska 

förmåga, således kan detta vara en annan intressant aspekt att studera vidare.  

 

En annan intressant forskningsfråga är om apoteksbranschen kan ta fram en gemensam 

miljömärkning. Apotek 1 har varit innovativa genom sin märkning av vissa läkemedel 

men vi anser att en enhetlig branschmärkning kan de få större genomslagskraft och ge 

kunder möjligheter att i framtiden göra mer hållbara val.  
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8. Bilaga  

 
8.1 Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

 

1) Vill ni vara anonyma i denna studie? 

 

2) Vilken roll har du i företaget? 

 

3) Den Code of Conduct ni har på er hemsida, är detta samma dokument ni tillämpar 

direkt mot leverantörerna? / Finns det möjlighet att ta del av den Code of Conduct ni 

tillämpar mot era leverantörer?  

 

Utformning av Code of Conduct 

 

4)  Samarbetar ni med era leverantörer vid utformningen av den Code of Conduct som 

riktar sig mot era leverantörer?  

 

5) Hur påverkar intressenterna innehållet i er Code of Conduct, riktad mot era 

leverantörer? (med intressenter menar vi ex. kunder, anställda, lokalsamhälle, 

finansiärer, leverantörer) 

 

6) Vilka intressenter har störst inflytande på innehållet i er Code of Conduct, gentemot 

era leverantörer? 

 

7) Hur säkerställer ni att leverantörerna förstår er Code of Conduct? 

 

8) Hur ofta uppdaterar ni er Code of Conduct, gentemot era leverantörer? 
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Drivkrafter bakom Code of Conduct 

 

9a) Vilka bakomliggande faktorer anser ni ha påverkat ert beslut att använda en Code of 

Conduct i ert hållbarhetsarbete? Vänligen gradera följande påstående från 1-5 (1= ingen 

påverkan, 5=hög påverkan) 

 

Försäljning och marknadsandelar ökar: ____ 

Varumärkets position förstärks: ____ 

Förstärkt image: ____  

Möjligheten att attrahera, motivera och behålla anställda ökar: ____ 

Minskade driftkostnader ( i form av ex minskad energianvändning) : ____  

Investerares intresse ökar: ____  

Kunderna kräver det: ____ 

För att konkurrenterna hade det: ____ 

 

9b) Den/ de påståenden du anser haft störst påverkan, kan du motivera varför?  

9c) Ser du något annat påstående som du anser har påverkat er att använda en Code of 

Conduct mot era leverantörert? Utveckla gärna.  

 

10) Ser ni några nackdelar med att arbeta med Code of Conduct, mot era leverantörer? 

 

Efterlevnad av Code of Conduct 

11) Hur många leverantörer har ni uppskattningsvis? 

 

12) Hur säkerställer ni att era leverantörer följer er Code of Conduct? Utveckla gärna. 

Skiljer sig detta åt beroende på vilken typ av produkt det är? Exempelvis era 

egenproducerade.  

 

13) Audits 

13a) Om ni gör audits, vilka utför dessa?  

13b) Hur ofta görs dessa audits?  

13c) Använder ni er av oanmälda audits? 

13d) Hur långt sträcker sig era audits? (exempelvis till underleverantörer)  
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14) Påföljder 

14a) Om en leverantör inte följer er Code of Conduct, vilka blir påföljderna? 

14b) Skiljer sig påföljderna åt beroende på vilken leverantör det rör sig om? Utveckla 

gärna.  

 

15) Övrigt  

15a) Ingår Code of Conduct i kontraktet eller är det ett externt dokument? 

 


