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1.  
 
Förord 
 

Att skriva en kandidatuppsats och försöka kombinera ekonomistyrning med logistik 

var det nog ingen förutom vi själva som tyckte att det var en bra idé. När vi sedan 

bestämde oss för att skriva en uppsats om etiskt ansvarstagande och Corporate Social 

Responsibility så var det inte någon som var med på noterna. Men trots att vägen inte 

alltid varit spikrak och vårt syfte med uppsatsen varierat brett, från höger till vänster 

lyckades vi till slut knyta ihop säcken och skapa en kandidatuppsats. En i vårt tycke, 

även en intressant sådan som belyser ett viktigt ämne. 

 

Denna studie har lärt oss att ekonomi är så mycket mer än debet och kredit, att 

samarbete leder till bråk men även till försoning och att Corporate Social 

Responsibility är ett viktigt ämne att belysa samt diskutera. 

 

Vi vill tacka vår handledare Petra Andersson för sina kloka ord och kunskaper som 

väglett oss under arbetets gång. Tack till Karin Jonnergård som tagit sig tid för extra-

insatta skype möten och bidragit med konstruktiv kritik. Vidare tack till opponenter 

och övriga medverkande som deltagit under processens gång med goda råd och 

peppat oss när vi vart vilsna. 

	  
Tack!  
 
Växjö våren 2015  
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can	  emerge	  between	  a	  company’s	  Code	  of	  Conduct	  and	  a	  supplier’s	  work	  

methods.	  

Background:	  In	  today’s	  society	  it	  is	  necessary	  for	  companies	  to	  take	  a	  big	  ethical	  

responsibility	  to	  make	  sure	  a	  sustainable	  development	  will	  be	  reached.	  The	  

responsible	  company	  is	  a	  concept	  that	  describes	  a	  company	  that	  is	  constantly	  

applying	  Corporate	  Social	  Responsibility	  to	  their	  work.	  A	  tool	  used	  when	  

applying	  Corporate	  Social	  Responsibility	  is	  developing	  a	  Code	  of	  Conduct	  which	  

includes	  the	  guidelines	  and	  norms	  that	  the	  company	  wants	  the	  whole	  value	  chain	  

to	  apply.	  By	  using	  a	  Code	  of	  Conduct	  as	  a	  template	  it	  simplifies	  the	  process	  of	  

identifying	  unethical	  work	  methods	  and	  clarifies	  the	  importance	  of	  applying	  

Corporate	  Social	  Responsibility	  in	  everything	  you	  do.	  This	  leads	  us	  to	  a	  problem	  

discussion	  concerning	  how	  a	  company	  should	  go	  about	  taking	  their	  ethical	  

responsibility,	  focusing	  on	  the	  perspective	  of	  when	  a	  gap	  is	  identified	  between	  

the	  company’s	  Code	  of	  Conduct	  and	  their	  supplier’s	  work	  methods.	  

Purpose:	  The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  narrate	  the	  process	  that	  starts	  when	  a	  

company	  suspects	  that	  there	  is	  a	  gap	  between	  their	  Code	  of	  Conduct	  and	  their	  

supplier’s	  work	  methods.	  The	  purpose	  of	  this	  is	  to	  narrate	  how	  an	  ethical	  

responsibility	  is	  shaped	  and	  to	  acknowledge	  the	  improvements	  that	  can	  be	  made	  

in	  the	  process.	  

Conclusion:	  How	  the	  process	  is	  performed	  when	  a	  company	  suspects	  that	  their	  

supplier	  uses	  unethical	  work	  methods	  varies	  depending	  on	  the	  situation.	  There	  

is	  a	  clear	  connection	  between	  the	  economy	  and	  a	  sustainable	  development	  

whereas	  the	  economy	  has	  an	  ability	  of	  encouraging	  as	  well	  as	  discouraging	  the	  

sustainable	  development.	  When	  applying	  Corporate	  Social	  Responsibility	  and	  in	  

the	  pursuit	  of	  reaching	  sustainable	  development	  it	  is	  preferable	  to	  act	  

proactively,	  the	  best	  defense	  is	  a	  good	  offense.	  

Keywords:	  Corporate	  Social	  Responsibility,	  sustainable	  development,	  ethical	  	  
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Titel: Etiskt ansvarstagande – Med avstamp i de gap som kan uppstå mellan ett 

företags uppförandekod och en underleverantörs arbetssätt   

Bakgrund: I dagens samhälle krävs det att företag tar ett större etiskt ansvar och 

verkar för en hållbar utveckling. Det ansvarsfulla företaget är ett uttryck för det 

företag som aktivt arbetar med Corporate Social Responsibility. Ett verktyg i arbetet 

med det är att utveckla en uppförandekod, även kallat Code of Conduct som dikterar 

riktlinjer och normer företagets verksamhet ska genomsyras av. I och med detta 

uppmärksammas oetiskt beteende i en större utsträckning och tydliggör vikten av att 

arbeta aktivt med CSR. Vilket leder fram till en problemdiskussion om hur ett företag 

kan ta ett etiskt ansvar med avstamp i de gap som kan uppstå mellan ett företags Code 

Of Conduct och en underleverantörs arbetssätt.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för den process som startar då företag 

misstänker att det finns ett gap mellan deras CoC och underleverantörers arbetssätt. 

Detta för att redogöra hur processen hanteras vid upptäckt av oetiskt gap med avstamp 

i ett inköpande företags CoC och en underleverantörs arbetssätt och belysa hur 

processen kan förbättras. 

Metod: Denna uppsats är en kvalitativ studie och bygger på expertintervjuer samt ett 

typföretag. Två konsulter som kan tituleras experter inom ämnet hållbarhet har 

intervjuats och ett typföretag har studerats. Urvalet av respondenter och företag är 

gjord via ett bekvämlighetsurval. Studien har positivistiskt synsätt och utgår från en 

analytisk induktion som angreppsätt.  

Slutsats: Hur processen utformas då ett företag misstänker ett oetiskt beteende hos en 

underleverantör varierar från fall till fall och beror på varför företaget tar ett etiskt 

ansvar och hur det appliceras i praktiken. Det finns en tydlig koppling mellan 

ekonomin och hållbar utveckling där ekonomin har en förmåga att både främja och 

stjälpa den hållbara utvecklingen. I arbetet med Corporate Social Responsibility och 

stävan efter hållbar utveckling är det bäst att agera i förebyggande syfte, anfall är 

bästa försvar.  

Nyckelord: CSR, hållbar utveckling, etiskt ansvarstagande, Code of Conduct, 

värdekedja, leverantörsrevisioner, process och arbetsmetod.  
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Begrepp	  	  
	  

• Arbetsmetod - Hur arbetet utformas i processen 

• CoC - Code of Conduct, en uppförandekod med riktlinjer och regleringar 

kring ett företags krav på en underleverantör (Borglund et al., 2012).  

• Det inköpande företaget – Löpande i texten hänvisas det till det inköpande 

företaget vilket i detta fall menas alla de företag i allmänhet som samarbetar 

med en underleverantör och kan tänkas hamna i nedan nämnda process.  

• CSR - Corporate Social Responsibility, ett företags etiska ansvarstagande i 

tre dimensioner, miljö, socialt och ekonomiska planet (Borglund et al., 2012).  

• Gap - Skillnader mellan det som förväntas utav leverantören och vad som 

faktiskt är. 

• Process - Från misstanke om oetiskt beteende till motverkan av det uppstådda 

gapet. 

• Underleverantören – Löpande i texten hänvisas till underleverantören vilket i 

detta fall menas de första-leds leverantörer som har avtal med det inköpande 

företaget och kan tänkas hamna i ovan nämnda process.  
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1.	  Inledning	  
 

I inledningskapitlet introduceras uppsatsens grundläggande stödpelare; Corporate 

Social Responsibility och Code of Conduct, vilka följs av en problemdiskussion 

angående de gap som kan uppstå mellan ett företags Code of Conduct och en 

underleverantörs arbetssätt och vilka problem det kan innebära. Diskussionen 

mynnar ut i studiens problemformulering samt syfte och kapitlet avslutas med en 

disposition av uppsatsen. 

1.1	  Bakgrund	  

Den 19 maj 2015 visar TV4 ett avsnitt av Kalla Fakta med namnet “Bakom 

fabriksgrindarna” och lämnar många med en stark obehagskänsla. De visar bilder på 

gråtande människor vid den stora tillverkningsfabriken Foxconn i Kina där 19 

fabriksmedarbetare försökte ta sitt liv genom att hoppa från fabrikens tak, varav 14 

lyckades. En lista med namn på de döda visas på Tv:n och vidare berättar Kalla Fakta 

att anledningen till självmordsförsöken berodde på de dåliga och psykiskt påfrestande 

arbetsförhållandena som rådde på fabriken med låga löner och slavliknande 

arbetssysslor. Avsnittet fortsätter med nästa fall som behandlar det välkända 

elektronikmärket Dell. I Dell-fabriken tvingas medarbetarna, liknande fallet på 

Foxconn, till att jobba många och långa dagar under slavliknande förhållanden till 

minimumlöner (tv4.se, 2015). Obehagskänslan	   tilltar och en fråga om vem som 

egentligen bär ansvaret för att sådana situationer fortfarande får äga rum långt in på 

2000-talet växer fram. Det dras en parallell till de stora företagsjättarna och de 

utmålas som bovarna i dramat. Det tydliggörs att företagande och ekonomi är så 

mycket mer än debet och kredit och att möta marknadens efterfråga. I dagens 

samhälle krävs det en strävan efter att göra skillnad och verka för att vara det 

ansvarsfulla företaget. Obehagskänslan kan vi tyvärr inte råda bot på, men vi kan 

förtydliga kopplingen mellan ekonomi och hållbar utveckling.  

 

Det goda företaget går även under benämningen det ansvarsfulla företaget och är ett 

uttryck för det företag som aktivt arbetar med Corporate Social Responsibility, vidare 

benämnt CSR.  
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CSR definieras som företagets sociala ansvar eller företagets samhällsansvar och 

innebär ett ökat ansvarstagande från företagets sida med avseende på påverkan inom 

det ekonomiska, miljömässiga och sociala planet. CSR har blivit ett allt mer omtalat 

ämne och väger tungt i dagens samhälle. Vi går emot en världsbild som blir mer och 

mer beroende av att allmänheten besitter en kunskap om vad CSR faktiskt innebär för 

att skapa en hållbar utveckling (Borglund et al., 2012).  

 

En stor del av CSR är att utveckla en Code of Conduct, vidare benämnt CoC. En CoC 

kan definieras som ett formellt skrivet dokument som dikterar företagets ansvar mot 

dess intressenter och uppförandet som företaget förväntar sig utav sina anställda  

(Preuss, 2009). Utformningen av en CoC varierar från företag till företag men 

generellt sett innehåller en CoC riktlinjer och regleringar som berör 

arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan (Borglund et al., 2012). 

En CoC är ett verktyg som kommunicerar ett företags etiska ställningstagande via 

riktlinjer och normer till underleverantörer, anställda samt kunder. CoC:n skapar ett 

större förtroende kring företagets ansvarstagande och ger klara riktlinjer för hur 

företaget bör handla i frågor som behandlar CSR (ibid).  

 

Den första CoC:n publicerades 1992 utav klädesmärket Levi Strauss och infördes i 

samband med att massmedia belyste de dåliga arbetsförhållanden som rådde hos 

företagets underleverantörer i Asien och Centralamerika. Det fanns ett gap mellan vad 

som ansågs vara etiskt korrekt och underleverantörens arbetssätt, för att motverka och 

förebygga att liknande gap skulle uppstå i framtiden utformades en CoC. Det blev ett 

styrdokument med riktlinjer samt normer kring etiskt beteende, vilken arbetsmetod 

samarbetet skulle genomsyras av och hur processen skulle se ut ifall ett nytt gap 

skulle upptäckas. Strax därefter följde många av världens storbolag i Levi Strauss 

fotspår och att ha en CoC är idag mer regel än undantag (ibid). För att kontrollera att 

en CoC efterlevs genomförs granskningar av underleverantörerna och deras fabrik. En 

sådan granskning kallas leverantörsrevision och innefattar en kontroll utav 

underleverantörens arbete samt lokaler, en leverantörsrevision genomförs med syfte 

att kontrollera om det finns ett gap mellan underleverantörens arbetssätt och 

företagets CoC (Mamic, 2005).   
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Att allt fler företag eftersträvar en hållbar utveckling och arbetar aktivt med CSR har 

lett till att en ny genre av konsulter har växt fram, hållbarhetskonsulter (Jutterström 

och Norberg, 2011). En hållbarhetskonsult erbjuder företag rådgivning och utbildning 

kring ämnet hållbarhet och hjälper företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. En 

hållbarhetskonsult kan anses som en expert inom området då denne har omfattande 

kunskaper kring CSR. En expert är en sakkunnig person som har valt att specialisera 

sig på ett visst sakområde (ne.se, 2015). Vid anlitandet av en hållbarhetskonsult kan 

företagen vara säkra på att hållbarhetsarbetet blir utfört på ett korrekt vis (Jutterström 

och Norberg, 2011). 

 

Ett inköpande företag och en underleverantör är en del av en större inköpsprocess som 

består av flera aktörer och intressenter som påverkar hela processen från tanke till 

slutprodukt (Jonsson och Mattson, 2011). I processen går det att urskilja tre 

nyckelkaraktärer, den tillverkande underleverantören, det inköpande företaget samt 

slutkonsumenten. Utöver detta finns det flera led av underleverantörer, olika aktörer 

och parter som påverkar processen som helhet. I arbetet med CSR och strävan mot 

hållbar utveckling är det viktigt att det influeras genom hela värdekedjan, från 

underleverantör till slutkonsument, vilket kan vara komplext och bistånd från en 

tredje part kan vara nödvändigt. Att ta hjälp av en hållbarhetskonsult eller anlita en 

CSR-ansvarig medarbetare är vanligt förekommande (Jutterström och Norberg, 

2011).   

 
Figur	  1.	  	  
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CSR innebär ett ökat ansvarstagande som främjar hållbar utveckling (Borglund et al., 

2012). Ett begrepp som presenterades av Gro Harlem Brundtland	   1987, hållbar 

utveckling antogs som överordnad princip för FN:s arbete vid ett toppmöte i 

Johannesburg 2002. Begreppet definieras: "en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov" (regeringen.se 2012). Att verka för hållbar utveckling innebär att ta ett ansvar 

från underleverantör till slutkund, vilket kan liknas med Michael Porters idé om 

värdekedjan. Michael Porter presenterade år 1985 en banbrytande managementidé om 

att se företaget utifrån en värdekedja istället för olika avdelningar, med fokus på 

verksamhetens samtliga aktiviteter för att maximera samtliga delar av värdekedjan 

och på så sätt skapa konkurrensfördelar. Att utvärdera alla aktiviteter i verksamheten 

visar på att företaget eftersträvar efter en effektiv kedja där samtliga aktörer presterar 

på en accepterad nivå och att hela verksamheten är integrerad. Att implementera 

värdekedjan som en managementidé tydliggör den arbetsmetod företaget eftersträvar 

och förenklar de olika processer som kan uppstå vid integration av verksamheten. 

Hållbarhet genom hela värdekedjan skapas genom att samtliga aktörer har ett 

likvärdigt normsystem berörande hållbarhetsarbete och har en klar bild av vilken 

arbetsmetod som ska användas för att uppnå den önskade nivån. Ett företag kan då 

eftersträva och främja hållbar utveckling i alla led, från underleverantör till 

slutkonsument och se till att hela verksamheten håller en önskad kvalitetsnivå 

(Presutti och Mawhinney, 2013). 

 

Sverige som brukar kallas landet lagom har tre storheter vi gärna skryter lite extra 

över. IKEA som får människor världen över att köpa kopiösa mängder värmeljus och 

sammankoppla svensken med köttbullar och brunsås. Zlatan, som visar att även 

Sverige kan spela fotboll och HM, klädjätten vars logga går att hitta i de flesta av 

världens länder. Utöver att skapa mode och kvalitet till bästa pris jobbar HM aktivt 

med CSR och etiskt ansvarstagande (hm.com, u.å.). 2014 utsåg Sustainable Brand 

Insight HM till årets vinnare i kategorin Hållbarhet och hållbart varumärkesbyggande 

(thescholar.se, 2014). HM:s hållbarhetssatsning har de själva namngivit HM 

Conscious och deras aktiva arbete med CSR är öppen för offentligheten.  
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Ett stort företag som HM väcker intresse och med tanke på deras omfattande satsning 

kring hållbarhet är det spännande att undersöka hur deras CoC är utformad, vilka gap 

de stöter på och hur processen kan se ut. HM är ett typexempel på ett företag som 

arbetar aktivt med CSR och de har lyckats implementera hållbarhetstänket i hela 

värdekedjan, från underleverantör till slutkund. Detta sker exempelvis via ständig 

utveckling av leverantörsrelationer, medvetna val av material och fokus på ett 

långsiktigt företagande (hm.com, u.å.). I HM:s hållbarhetsredovisning presenteras 

företagets arbete kring etiskt ansvarstagande, vilka krav samt förväntningar de har på 

sina underleverantörer och vad som har skett under det senaste året inom 

hållbarhetsområdet. På hemsidan presenterar de sin CoC och även de gap som har 

uppstått mellan deras CoC och underleverantörers arbetssätt. I rapporten redovisas 

den arbetsmetod som har tillämpats och hur processen har blivit utformad (ibid). 

 

1.2	  Problemdiskussion	  

Framväxten av CSR och hållbar utveckling är ett resultat av bland annat ökad 

globalisering, ökade kommunikationsmöjligheter och ökade samhällskrav. Den ökade 

globaliseringen innebär att företag i väst nyttjar underleverantörer i mindre utvecklade 

länder och att processen från underleverantör till slutkonsument blir längre och mer 

komplicerad (Ljungdahl och Larsson, 2008). Stora företagsjättar som HM, IKEA, 

Apple och Sony blir i stort sätt tvingade till att verka för en hållbar utveckling för att 

bibehålla en stark marknadsposition (Gröndahl och Svanström, 2010). Det behövs 

många leverantörer för att kunna uppfylla marknadens efterfrågan samtidigt som 

samhället kräver att det inköpande företag verkar för en hållbar utveckling. Detta 

innebär att de inköpande företagen måste se till att hela värdekedja och 

inköpsprocessen karaktäriseras av CSR och främjar hållbar utveckling, vilket kan vara 

lättare sagt än gjort (ibid). 

 

Information angående företags oetiska arbetssätt har ökat och bara en Google-sökning 

bort finns det många artiklar som behandlar olika företagsfall. Ett fall som väckte stor 

uppståndelse är det ovan nämnda fallet som skedde på det kinesiska företaget 

Foxconn, en tillverkningsfabrik som stora företagsjättar som Apple och Sony 

samarbetar med. 
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Under 2010 försökte 19 av Foxconns anställda begå självmord genom att hoppa från 

fabrikens tak, en indikator som tyder på dåliga och psykiskt påfrestande 

arbetsförhållandena på fabriken (svd.se, 2014). Fallet som blev allmänt känt satte 

främst Apple i en position där de blev tvingade till att välja mellan att kräva att 

Foxconn förbättrade sina anställdas arbetsförhållanden, för att på så sätt stänga gapet, 

eller att avveckla samarbetet. Den arbetsmetod Apple använde sig av var att de, 

tillsammans med Foxconn, 2012 upprättade en handlingsplan med 360 punkter som 

skulle åtgärdas vid Foxconns alla fabriker. 2013 hade 356 av de punkter som utgjorde 

gapet mellan Apples CoC och Foxconns arbetssätt blivit åtgärdade, däribland punkter 

rörande arbetsförhållande samt arbetstimmar (forbes.com, 2013). Foxconn-fallet 

tydliggör hur viktigt det är med aktivt arbete med CSR och att ett företags CoC 

verkligen efterlevs så att företagskatastrofer som denna inte ska behöva upprepas.  

 

”Being ethical is about doing the right thing. This means respecting human rights, 

taking a clear stance against corruption and embracing diversity and inclusion. It 

also means, of course, to respect laws and regulations wherever we operate and to 

pay taxes accordingly. We interact with millions of people across various countries 

and cultures. Whether you are a customer, colleague, business partner or any other 

stakeholder, we believe that mutual respect, integrity, transparency and honesty are 

essential to our business. Our commitment to be ethical throughout our operations is 

firmly rooted in our corporate values” 

 

Föregående stycke kan man läsa på sidan 52 i HM Conscious Actions Report (2013). 

HM är som tidigare nämnt en av företagsjättarna och för dem är hållbarhetsarbete 

något som de konstant måste arbeta med att utveckla och förbättra. Det kan utläsas i 

citatet ovan att hela värdekedjan, från underleverantörer till slutkonsument och andra 

intressenter, måste ha en ömsesidig respekt för varandra. Etik är något HM anser vara 

en rot i deras företagsvärderingar. Självfallet har HM många leverantörer och en lång 

leverantörskedja som har en bidragande roll i slutprodukten vilket innebär att de har 

många aktörer som kan bryta mot deras CoC. Därför är det viktigt att HM:s CoC är 

välformulerad och tydlig för att på så sätt minska rum för misstag och kryphål.  

 



	   	  

	   14	  

 

För misstag sker i HM:s leverantörsled, i mars 2015 utkom en rapport från den 

oberoende människorättsorganisationen Human Rights Watch (hrw.org, 2015) där de 

belyste att det råder dåliga arbetsförhållandena samt att det förekommer barnarbete på 

textilfabriker i Kambodja, vilket även råkar vara en av HM:s underleverantörer (ibid). 

Det upptäckta gapet uppmärksammades i media och en förbättringsprocess sattes 

igång, frågan är dock hur HM valde att agera och i vilket syfte?  

 

CSR omfattar inte bara företaget själv utan även de samarbetspartners som företaget 

arbetar eller associeras med (Presutti och Mawhinney, 2013). En medvetenhet om hur 

hela värdekedjan ser ut skapar möjlighet för att förebygga och åtgärda gap eller 

förbättra arbetet i samtliga delar och på så sätt blir företaget mer konkurrenskraftigt. 

Att kontrollera att det inköpande företagets arbetsmetod genomsyrar hela värdekedjan 

kan vara problematiskt på grund av den omfattningen en värdekedja kan innebära. Det 

inköpande företaget skriver avtal med krav på sina leverantörer som i sin tur skriver 

avtal med sina underleverantörer och på så sätt kan hela värdekedjan integreras och 

styras mot samma normsystem om varje part aktivt tar sitt ansvar. När ett gap mellan 

det inköpande företagets CoC och underleverantörens arbetssätt upptäcks måste det 

inköpande företaget fatta ett beslut, de kan antingen välja att åtgärda gapet och på så 

sätt utveckla leverantörsrelationen eller kan de avveckla den. Diskussioner angående 

avveckling leder ofta till resonemang om att avveckling endast kommer förvärra 

underleverantörens arbetssituation till följd av en förlorad kund och därmed ett 

minskat kapital. Vidare kan situationen även utvärderas från ett annat perspektiv, om 

det inköpande företaget väljer att fortsätta ett samarbete med en underleverantör som 

inte är beredd att åtgärda gapet sänder de ett meddelande till resten av deras 

leverantörer att de inte heller behöver hålla sig i linje med företagets CoC och 

arbetsmetoder (Mamic, 2005).  

 

Det finns många olika slags gap som kan uppstå; barnarbete, större säkerhetsbrister 

eller att en brandsläckare inte fungerar. Det är viktigt att konsekvenser vid 

normbrytande arbetssätt är uttryckta i CoC:n för att företaget ska ha en klar bild av 

vilka arbetsmetoder som ska användas och hur processen bör se ut när ett gap 

upptäcks och behöver åtgärdas. När ett inköpande företag upptäcker ett gap mellan 

deras CoC och underleverantörens arbetssätt måste de agera.  
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Aktionerna kan antingen ske på egen hand eller vid anlitande av en tredje part, en 

hållbarhetskonsult (Jutterström och Norberg, 2011). Beroende på hur gapet ser ut 

utformas en process med ett gemensamt mål, att åtgärda gapet, men med något skilda 

tillvägagångssätt (Mamic, 2005).  

 

I detta avsnitt diskuteras den tidigare delen av inköpsprocessen, relationen mellan 

underleverantör och det inköpande företaget och de svårigheter denna del kan 

innebära. Det tydliggörs att en CoC skapas som grund för samarbetet med syfte att 

främja CSR i hela värdekedjan, men i och med implementering av en CoC kan ett gap 

upptäckas mellan denna och underleverantörens arbetssätt. Att åtgärda ett gap görs i 

syfte att följa CoC, men de intressanta är att undersöka hur dessa processer utformas 

och hur gapen hanteras. Det tydliggörs att det finns flera aktörer som kan påverka hur 

processen utformats, antingen kan det inköpande företaget agera på egen hand eller 

kan det göras med hjälp utav en hållbarhetskonsult. I denna uppsats ämnar författarna 

undersöka de gap som kan uppstå mellan det inköpande företagets CoC och en 

underleverantörs arbetssätt i linje med deras CSR-arbete (Se inringad figur nedan).  

 

 

 

 

 

Figur	  2.	  	  
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1.3	  Problemformulering	  
	  

• Hur ser processen ut då ett inköpande företag misstänker ett oetiskt arbetssätt 

hos en underleverantör? 

• Hur upptäcks gapet?  

• Hur hanteras de olika gapen?  

 

1.4	  Syfte	  
 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för den process som startar då ett företag 

misstänker att det finns ett gap mellan deras CoC och underleverantörens arbetssätt 

samt belysa hur och varför CSR används. Detta för att redogöra för hur processen 

hanteras vid upptäckt av oetiskt arbetssätt med avstamp i de gap som kan uppstå 

mellan ett inköpande företagets CoC och en underleverantörs arbetssätt samt belysa 

hur processen kan förbättras genom att jämföra teori med de empiriska typfall 

författarna har fått ta del av. 
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1.5	  Studiens	  disposition	  	  
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2.	  Metod	  
 

I detta kapitel presenteras de tillvägagångsätt som författarna har valt att använda 

sig av för att besvara uppsatsens frågeställningar och uppnå dess syfte. Inledande 

förklaras de olika tillvägagångssätt som finns och därefter presenteras och motiveras 

de tillvägagångssätt författarna ansett vara mest lämpliga att tillämpa.  

	  

2.1	  Positivistiskt	  synsätt	  
 

Ett epistemologiskt synsätt innefattar vad som är eller kan betraktas som godtagbar 

kunskap inom ett visst område, det benämns även kunskapsteoretiskt synsätt. Det 

epistemologiska synsättet kan delas upp i två ståndpunkter, positivism och 

tolkningsperspektivet, även kallat hermeneutik (Bryman och Bell, 2005). 

Positivismen tar endast hänsyn till faktisk och konkret fakta. Bryman och Bell 

beskriver fem ståndpunkter inom positivismen: fenomenalism, deduktivism, 

induktivism, objektivism och skillnaden mellan vetenskapliga och normativa 

förhållande. Fenomenalism innebär att det bara är det som kan uppfattas med sinnena 

som är kunskap. Nästa ståndpunkt, deduktivism, handlar om att teorin ska syfta till att 

ta fram hypoteser som sedan prövas för att utgöra en grund för lagmässiga 

förklaringar, medan forskare genom induktivism uppnår kunskap genom insamling av 

fakta som sedan utgör en grund för lagmässiga regelbundenheter. När något är 

objektivt innebär det att forskningen inte är vinklad utifrån forskarens eller någon 

annans personliga åsikter utan enbart är baserad på fakta. Sista ståndpunkten handlar 

om att det finns en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden, 

och påståenden ska inte användas vid en vetenskaplig undersökning. Genom de olika 

ståndpunkterna framgår det att observationer är den metod som har störst tyngd inom 

positivism, om teorin inte kan observeras anses den inte som genuint vetenskaplig 

(Bryman och Bell, 2005). Hermeneutik utvecklades till en början för att användas vid 

läsandet av teologiska skrifter för att få en ökad förståelse av texterna. Perspektivet 

handlade om att skrifternas skulle ses utifrån upphovsmannens synvinkel, alltså med 

en viss subjektivism, för att på så sätt få fram textens ursprungliga mening (Bryman 

och Bell, 2005).  
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I denna uppsats har författarna valt att använda ett positivistiskt synsätt, ett medvetet 

val då studien syftar att redogöra och presentera den process som uppstår då ett gap 

upptäcks mellan ett företags CoC och en underleverantörs arbetssätt. Det innebär att 

det insamlade innehållet har kommit att betraktats på ett objektivt vis och utan hänsyn 

till personliga värderingar. De åsikter som framkommit vid intervjutillfällena har 

återberättats och skrivits ner för att kunna spegla respondenternas åsikter så korrekt 

som möjligt. 

 

2.2	  Analytisk	  induktion  

 

Det finns tre olika vetenskapliga angreppssätt som kan användas vid en studie, ett 

deduktivt, ett induktivt alternativt ett analytisk induktivt angreppssätt (Watt Boolsen, 

2007). Det deduktiva angreppssättet innebär att forskning och datainsamling styrs av 

redan befintlig teori. Deduktion är förknippat med den kvantitativa undersökningen då 

den är mer entydig, men används även vid kvalitativ forskning. Forskaren utgår här 

ifrån befintliga hypoteser som utvärderas. Induktion betyder att teorin är ett resultat av 

forskningen, ett tillvägagångssätt som är främst förknippat med kvalitativa studier. 

Vid ett induktivt angreppsätt utgår forskaren från de genomförda observationer 

studien samlat in och utifrån dessa utvecklas sedan nya teorier som kan förklara det 

framkomna resultatet (ibid).  

 

I arbetet med denna studie har författarna valt att applicera ett analytiskt induktivt 

angreppssätt som är en blandning av induktion och deduktion (ibid). Empirin har 

fungerat som utgångspunkt vid val av teorier men samtidigt har teorin legat till grund 

för utveckling av empirin, vilket innebär att studien har inspirerats av såväl ett 

deduktiv som induktivt angreppsätt och då kan kategoriserats som en studie med ett 

analytiskt induktivt angreppsätt. Användning av analytisk induktion har inneburit att 

förståelse kring ämnet har växt fram under studiens gång och att resultatet har 

utvecklas utifrån både teori och empiri, under processen har teori har lagts till och 

tagits bort efter hand att empirin blivit till för att kunna skapa en röd tråd löpande 

genom textens alla delar och då tydliggöra arbetets beståndsdelar CSR, gap mellan 

CoC och underleverantörers arbetssätt och hur processen kring detta sedan utformas.  
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2.3	  Kvalitativ	  metod	  	  
 

En kvantitativ forskningsmetod är den mest frekvent använda strategin inom 

företagsekonomisk forskning och används när studien har som mål att ge konkreta 

svar. Forskningsmetoden är uppbyggd av främst numerisk data i form av mått och 

siffror som är självförklarande (Bryman och Bell, 2005). Den andra 

forskningsmetoden tar en kvalitativ form och lägger en större tyngd på information 

och förståelse. Den kvalitativa metoden förespråkar ett induktivt angreppssätt som 

lämnar plats för olika tolkningar, det behöver alltså inte vara ett konkret svar utan 

resultaten kan vara mångtydiga. En kvalitativ metod ska innehålla generella och 

tydliga frågeställningar som ska fungera som riktlinjer under forskningsprocessen. De 

fem kvalitetskriterierna inom kvalitativ forskning är: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet, äkthet och möjlighet att styrka och konfirmera fakta. Forskningstypen har 

dock fått kritik för dess subjektivism då den i stor utsträckning beror på forskarnas 

uppfattningar och studiens resultat har en tendens att vara svåra att generalisera på 

grund av mångtydigheten av de observationer som utförts (Bryman och Bell, 2005).  

 

Denna studie ämnar redogöra och beskriva en process vilket innebär att studien är mer 

inriktad på ord än siffror, detta gör att författarna har valt att använda en kvalitativ 

forskningsmetod. Utifrån detta har en kvalitativ forskningsprocess följt då författarna 

först skapat en problemformulering och sedan baserat urvalet av teori och empiri 

utifrån den. Syftet med studien är inte att generalisera resultatet utan att återge 

respondenternas åsikter korrekt och på så vis kunna redogöra för den process som 

startar då företag upptäcker att det finns ett gap mellan deras CoC och på 

underleverantörers arbetssätt och undersöka hur processen av att åtgärda det 

upptäckta gapet ser ut. Författarna ämnar skapa en djupare förståelse kring ämnet och 

studiens slutsats kommer att vara ett resultat av både teori och empiri, vilket enklast 

skapas vid applicering av en kvalitativ forskningsmetod då den är flexibel och 

anpassningsbar till presenterad teori och empiri.  
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2.4	  Expertintervjuer	  och	  typföretag	  	   	   	  
 

En expertintervju innebär att en intervju genomförs med en person som har mycket 

kunskap och är väl insatt i det tänkta studieområdet och bör genomföras då forskarna 

är intresserade av detaljerad information och syftar att ta del av expertens kunskaper 

och inte dennes åsikter. Detta skiljer sig från andra former av kvalitativa intervjuer 

där syftet ofta är att spegla respondentens egna åsikter (Belting, 2008). En expert är 

en person som är ansvarig över eller verksam inom ett visst område, besitter lång 

erfarenhet kring ämnet eller har genomfört tidigare forskning under en längre tid och 

kan antas vara expert inom sitt ansvarsområde. Intervjun bör vara av semi-

strukturerad karaktär med en förutbestämd intervjuguide och den som genomför 

intervjun bör vara väl påläst om ämnet och frågorna bör ha ett visst djup. En 

expertintervju hjälper forskaren att förstå det studerande ämnet i ett större 

sammanhang och vilka regler samt strukturer som format ämnet till vad det är idag, 

detta då en expert ofta har deltagit till utveckling av ämnet. Belting (2008) framhäver 

att det kan hända att experter överskattar sin egen förmåga och har svårt att skilja på 

åsikt och fakta. Det kan vara att föredra att bekräfta den insamlade informationen med 

annat material.  

 

I denna studie har författarna valt att intervjua och bygga empirin utifrån 

semistrukturerade expertintervjuer tillsammans med typföretag för att bekräfta det 

insamlade materialet. Det är ett aktivt val att intervjua en tredje part som besitter 

expertkunskaper, en expert definieras som en sakkunnig person som har valt att 

specialisera sig på ett visst sakområde (ne.se, 2015). Då studien ämnar presentera och 

redogöra för begreppet CSR och de gap som kan uppstå mellan ett företags CoC och 

en underleverantörs arbetssätt ansågs en hållbarhetskonsult leva upp till kriterierna av 

en expert. Den ena respondenterna är Thomas Bergmark, tidigare global 

hållbarhetschef för IKEA på global nivå och bedriver idag Bergmark- Sustainability 

sen fem år tillbaka. I sitt arbete axlar han rollen som hållbarhetskonsult och erbjuder 

företag inom de flesta branscher experthjälp inom området hållbarhet. Respondent 

nummer två är Linda Leifsdotter som arbetar som hållbarhetskonsult på Trossa AB 

vilka erbjuder rådgivning och tjänster inom området hållbarhet.  

 



	   	  

	   22	  

 

 För att bekräfta den fakta respondenterna återger angående processen och arbetet har 

författarna valt att komplettera empirin med saklig fakta från HM:s 

hållbarhetsredovisningar från åren 2011 till 2014 där det tydligt går att läsa om 

verkliga gap och processer som uppstått kring dessa. Att bygga studiens empiri utifrån 

expertintervjuer tillsammans med ett fallföretag har bidragit till att empirin blivit en 

kombination av saklig bakgrundsbeskrivning kring ämnet tillsammans med fall som 

skett i praktiken, vilket ger en bred ansats för vidare analys. 

 

2.5	  Analys	  av	  data	  	  
	  
Som nämnt ovan består uppsatsens empiriska del av två expertintervjuer, HM:s 

hållbarhetsredovisning samt fem typfall, detta innebär att författarna har haft mycket 

empirisk data att ta del av och analysera. Expertintervjuerna har utförts via 

semistrukturerade telefonintervjuer med och samtalet har spelats in för att senare 

kunna transkriberas, genom transkribering minskas risken för att datan blir 

återberättad på ett felaktig vis (Yin, 2007).  Då det är expertintervjuer som har 

genomförts och syftet med dessa har varit att ta del av respondenternas kunskaper och 

inte deras åsikter bör ingen djupare analys av svaren genomföras (Belting, 2008). För 

att säkerställa att intervjuerna kan antas trovärdiga och ge en rättvis bild av 

verkligheten har det insamlade materialet granskats och jämförts mot verkliga typfall. 

Empirins senare del som består utav HM:s hållbarhetsredovisningar från åren 2011 till 

2014 har granskats och jämförts mot annan elektronisk data som har bekräftat 

innehållet. Vidare har författarna valt att ta del av dem delar i 

hållbarhetsredovisningarna som går i linje med uppsatsens syfte vilket har inneburit 

att det empiriska materialet har behandlat verkliga processer kring uppstådda gap och 

genomförda handlingar som HM har gjort, vilket innebär att all empirisk data har 

kunnat stämmas av mot andra elektroniska källor. Då teorin kring processen vid 

uppstådda gap är tunn och syftet med uppsatsen var belysa den process som startar då 

ett gap har upptäckts valde författarna att genomföra expertintervjuer för att ta del av 

och skapa en större förståelse kring ämnet. För att säkerställa relevans och 

trovärdighet jämfördes intervjuerna med HM som typfall där empiri är hämtad från 

deras hållbarhetsredovisningar vilket i sin tur är empiri som granskats och stämts av 

mot andra elektroniska källor för att säkerställa pålitligheten i det hämtade materialet.  
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Analysen i uppsatsen har sedan byggt på verkliga typfall som beskriver den process 

författarna ämnat redogöra för. Typfallen har de tagit del av från uppsatsens 

respondenter och hållbarhetsredovisningarna. Att bygga analysen utifrån verkliga 

typfall har inneburit att författarna har kunnat ta del av respondenternas 

expertkunskaper och hållbarhetsredovisningarnas redogörelser och vilket har skapat 

en större förståelse för ämnet och fyllt i dem luckor som finns i teorin. Författarna har 

sedan kunnat skapa en analys och slutsats som beskriver processen och besvarar 

frågeställningen angående hur den kan förbättras utan att respondenternas eller HM:s 

egna åsikter har kommit att påverka resultatet.  

 

Analysen har byggts upp i en struktur som följer strukturen i teori och empiri för att 

förenkla för läsaren och för att skapa en tydlig röd tråd som lätt kan återkopplas. 

Författarna har valt att analysera processen som uppstår då ett gap mellan ett företags 

CoC och en underleverantörs arbetssätt upptäcks samt jämföra typfallen mot teorin.  

 

2.6	  Datainsamling	  
 

Datainsamling kan ske genom två olika metoder, primär - samt sekundär 

datainsamling. Primärdatainsamling är när forskaren själv tar fram fakta i form av 

exempelvis egna observationer eller intervjuer. Sekundärdata å andra sidan kommer 

från någon annan än forskaren själv som till exempel rapporter och årsredovisningar. 

Sekundärdatainsamling är tidsbesparande, kostnadsbesparande och håller ofta en hög 

kvalitet (Bryman och Bell, 2005). Vid insamling av primärdata till en kvalitativ studie 

är intervjuer en vanlig arbetsmetod att tillämpa. Bryman och Bell (2005) presenterar 

två typer av intervjuer, ostrukturerad och semi-strukturerad, den ostrukturerade 

påminner mer om flytande samtal medan den semi-strukturerade utgår från en 

förutbestämd intervjuguide. 

 

 I denna studie har de genomförts expertintervjuer med två verksamma 

hållbarhetskonsulter för insamling av primärdata där de under semi-strukturerade 

intervjuer besvarat frågor kring CSR och beskrivit fall som går att knyta an till 

studiens problemformulering.  
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De har genomförts telefonintervjuer med Thomas Bergmark och Linda Leifsdotter 

med hjälp av en intervjuguide med inledande frågor inom ämnet. Intervjuerna har 

tagit ungefär 30 minuter att genomföra. Frågorna har varit av öppen karaktär med 

möjlighet för följdfrågor för att spegla respondentens egna tankar och åsikter i syfte 

att nå förklarande och uttömmande svar. Intervjuguiden har framtagits i flera steg och 

med hjälp av inputs från uppsatsens handledare under uppsatsens gång har relevansen 

av intervjufrågorna för studiens syfte säkerställts.  

 

Då författarna valt att komplettera empirin med ett fallföretag har sekundär data 

samlats in via HM:s hållbarhetsredovisning med syfte att redogöra och presentera den 

process HM startat vid upptäckta gap kring deras CoC. Då sekundärdata även ämnar 

komplettera den insamlade informationen från empirin (Bryman och Bell, 2005) har 

även information från litteratur, artiklar och internet använts för att bredda ansatsen 

och skapa underlag för vidare analys av studiens problemformulering.  

 

2.7	  Bekvämlighetsurval  

När en studie ska genomföras krävs det i många fall ett urval av objekt som sedan ska 

undersökas och Bryman och Bell (2005) presenterar två olika urval, sannolikhetsurval 

samt icke-sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval önskas uppnå ett brett och 

statistisk representativt urval för den population studien vill undersöka.  Ett icke-

sannolikhetsurval är ett samlingsbegrepp för alla urval som inte sker via 

sannolikhetsurvalets riktlinjer. Det innebär att alla objekt i en population inte har 

samma möjlighet till att medverka. De mest förekommande icke-sannolikhetsurvalen 

är bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt kvoturval.  

 

Ett bekvämlighetsurval innebär att de objekt som finns tillgängliga får medverka i 

studien, vilket gör att resultatet av studien inte går att generalisera för hela 

populationen och bör endast användas som pilotforskning, det vill säga förberedande 

forskning för vidare studier.  Då respondenter till studiens intervjuer skulle 

presenteras valde författarna att använda ett icke-sannolikhetsurval och 

bekvämlighetsurval.  
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Detta för att vid datainsamling till studien har det varit nödvändigt att respondenterna 

besitter erfarenhet samt kunskap angående CSR och CoC i allmänhet men även 

erfarenhet kring arbetsmetoder och processer som kan uppstå då ett gap mellan ett 

företags CoC och en underleverantörs arbetssätt upptäcks. Studien ämnar undersöka 

ett komplext ämne vilket medför svårigheter att få tag på relevanta respondenter, 

vilket har gjort att ett bekvämlighetsurval ansetts som lämplig urvalsmetod och 

urvalet har baserats utifrån tre kriterier:  

 

1. En verksam konsult inom ämnet hållbarhet anställd på ett börsnoterat bolag 

som funnits i minst tre år.  

2. Att konsulten arbetar med globalt verksamma företag.  

3. Att konsulten har varit med i processer och utvecklat arbetsmetoder kring 

upptäckta gap mellan ett företags CoC och en underleverantörs arbetssätt.  

	  

2.8	  Kvalitetskriterier 

För att en studie ska upplevas som trovärdig finns det ett antal kvalitetskriterier vilka 

den genomförda forskningen bör uppfylla. En kvantitativ forskning bör uppfylla 

kriterierna reliabilitet, begreppsvaliditet, intern validitet samt extern validitet.  

 

Vid kvalitativ forskning används alternativa begrepp som antas vara mer lämpade för 

kvalitativa studier och ska användas som verktyg vid bedömning av undersökningens 

kvalitet och delas in i ett antal kategorier:  

- Tillförlitlighet – Innebär att resultatet är trovärdigt och att studien genomförts 

inom de riktlinjer som finns.  

 

Deltagarna i studien ska bekräfta samt acceptera resultatet för att försäkra att utfallet 

stämmer överens med deltagarnas uppfattning. 

- Överförbarhet – Den genomförda studiens överförbarhet bör testas för att 

tolka hur överförbart resultatet är i en annorlunda kontext eller situation. 

- Pålitlighet – För att en kvalitativ studie ska anses pålitlig bör forskningen 

beaktas med ett granskande synsätt.  
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-  

För att bemöta detta kriterium ska alla steg som sker i processen antecknas så att 

tillvägagångssättet sedan kan bedömas av en utomstående som då kan bekräfta 

kvaliteten. 

- Möjlighet att styrka och bekräfta – Forskarens värderingar ska inte speglas i 

studien och forskningen ska ske i god tro där slutsatserna inte påverkas av 

forskarens personliga åsikter. 

- Äkthet - Den genomförda studien ska ge en rättvis bild över deltagarnas åsikter 

och uppfattningar. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Arbetet med denna studie har genomförts i linje med de alternativa kriterierna för en 

kvalitativ forskning.  

 

Detta för att säkerställa ett resultat som kan antas vara sanningsenligt och uppfylla de 

krav på kvalitet som kan förväntas av en uppsats på kandidatnivå. Den genomförda 

studien har granskats under processens gång utav utomstående personer via 

opponeringar samt handledningsmöten för att säkerställa studiens pålitlighet. Studien 

har genomförts inom de etiska riktlinjer som finns och de intervjuer som har 

genomförts har transkriberats för att säkerställa att respondenternas åsikter återges på 

korrekt vis, detta är två medvetna val som ökar tillförlitligheten. För att resultatet ska 

uppfylla kriteriet möjlighet att styrka och bekräfta har författarnas egna värderingar 

uteslutits och forskningen har genomförts i god tro.  
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2.9	  Etiska	  överväganden	  
 

Vid genomförandet av en företagsekonomisk studie finns det ett antal etiska regler 

och riktlinjer som bör följas vilka har utformats av statliga myndigheter och lärosäten. 

Riktlinjerna berör forskningens utformning, behandling av respondenterna och hur 

forskarna bör agera samt förhålla sig till sin forskning. De mest förekommande etiska 

principerna är; 

- Informationskravet – Alla deltagare i studien ska få fullständig information 

angående studiens utformning och syfte. 

- Samtyckeskravet – Alla deltagare i studien ska vara informerade om att 

deltagandet är frivilligt och de får avbryta sin medverkan om de så önskar. 

- Nyttjandekravet – All data som insamlas till studien får endast användas till 

den pågående studien. 

Falska förespeglingar – Den forskare som bedriver forskningen får inte delge 

felaktig information som på något vis kan påverka den pågående studien 

(Bryman och Bell, 2005). 

 

Vid genomförandet av denna studie ska samtliga etiska riktlinjer tas i beaktning. Ett 

mejl med fullständig information angående studiens upplägg och syfte har skickats till 

de deltagande respondenterna för att uppfylla informationskravet samt falska 

förespeglingar. Respondenternas medverkan har varit frivillig med hänsyn till 

samtyckeskravet. Det insamlande materialet har endast använts som underlag för 

denna studie och är inte ämnat att användas till en annan forskning för att fullfölja den 

etiska riktlinjen nyttjandekravet.  

 

2.10	  Källkritik	  
 

Författarnas empiri har utvecklats utifrån intervjuer med hållbarhetskonsulter som 

fungerar som en hjälpande tredje part samt HM som fallföretag. Detta innebär att det 

är en tredje parts syn angående arbetsmetod och processen kring det samt ett företags 

perspektiv som presenteras i empirin. Det har inte förekommit någon intervju med en 

underleverantör vilket innebär risk för avsaknad av dimensioner från deras perspektiv. 

 



	   	  

	   28	  

 

För att säkerställa att allt som författarna skriver i uppsatsen är korrekt och 

sanningsenligt är det viktigt att författarna är kritiska vid deras val av källor. 

Författarna har främst använt kurslitteratur från Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek för att bygga upp en teoretisk grund. Kurslitteraturen är på en 

avancerad nivå och har blivit utgiven av välkända bokförlag vilket skapar en 

trovärdighet för att innehållet är av en sanningsenlig karaktär. De vetenskapliga 

artiklarna är hämtade från erkända företagsekonomiska tidskrifter, författarna vill 

även förtydliga att de flesta artiklar och böcker som har använts är utgivna på 

engelska vilket kan medföra att det uppstått feltolkning av texten då den utvärderats 

och använts som underlag.  

 

Sökord som har använts för att hitta olika vetenskapliga artiklar är: 

• Corporate Social Responsibility 

• Hållbarhet, hållbarhetsredovisning 

• Apple, Foxconn 

• Hållbar utveckling  

• Michael Porters Värdekedja  

• Leverantörsutvärdering 

• Supplier-evaluation 

• Code of Conduct 
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2.11	  Metodsammanfattning	  
2.1 Vetenskapligt synsätt Positivism 

2.2 Vetenskapligt 

angreppssätt 

Analytisk induktion  

2.3 Forskningsstrategi Kvalitativ 

2.4 Undersökningsdesign Expertintervjuer och typföretag 

2.5 Datainsamling Primärdata 

Sekundärdata 

2.6 Urval Bekvämlighetsurval 

2.7 Kvalitetskriterier – Tillförlitlighet – Studien följer de riktlinjer som finns 

– Överförbarhet – Studiens resultat går att applicera vid 

liknande kontexter 

– Pålitlighet – Granskning har utförts av opponenter, handledare 

och examinator löpande under arbetets gång 

– Möjlighet att styrka och bekräfta – Författarna har hållt sina 

egna åsikter och värderingar utanför uppsatsen 

– Äkthet – Intervjuerna har transkriberats för att säkerställa att 

respondenternas åsikter återgetts på korrekt vis 

2.8 Etiska överväganden – Informationskravet - Deltagare i studien har fått fullständig 

information om studiens syfte 

– Samtyckekravet - Deltagare i studien är informerade om att 

intervjun är frivillig och att de har rätt till att avbryta medverkan 

– Nyttjandekravet – All data som insamlas till studien används 

endast till den pågående studien. 

– Falska förespeglingar – Författarna har inte delgivit felaktig 

information som på något vis kan påverka den pågående 

studien. 
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3.	  Teori	  

I detta kapitel presenteras studiens valda teorier. De fyra avsnitten som presenteras 

är CSR, hållbar utveckling, processen samt en avslutande teorisammanfattning som 

presenterar uppsatsens vidare upplägg gällande analys av den presenterade teorin.  

3.1	  CSR:	  

Corporate Social Responsibility, eller Företagets Sociala Ansvar som det heter på 

svenska, är ett begrepp som inte har någon precis definition och hur begreppet tolkas 

kan variera från person till person. CSR innefattar att ett företag identifierar dess 

intressenter och uppfyller deras behov och värderingar i den dagliga beslutsprocessen 

(Okpara och Idowu, 2013). Studier har visat att CSR skapar mätbara fördelar och 

konkurrensfördelar till dem företag som aktivt arbetat med begreppet. Det ligger i 

företagets intresse att vara socialt ansvarstagande i längden eftersom vi går mot ett 

samhälle som belyser etiskt ansvarstagande i allt större utsträckning. Detta innebär att 

det är troligt att flertalet “CSR-lagar” kommer att träda i kraft och bli tvingande vilket 

kan komma att innebära att fler företag tar ett etiskt ansvar, men även att kostnaderna 

för att implementera CSR i hela värdekedjan kan komma att öka(ibid). 

 

För att skapa tydliga riktlinjer för globala företag skapades år 1999 Förenta 

Nationernas Global Compacts, som är en uppförandekod bestående av principer kring 

etiskt ansvartagande. Globala företag ska respektera och aktivt stödja FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter överallt, oavsett var de arbetar (Fernholm, 

2013). Principerna är:  

 

• Mänskliga rättigheter- Stödja och respektera internationella mänskliga 

rättigheter inom sfären för företagens inflytande. Försäkra att deras egna 

företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. 

• Arbetsförhållande - Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till 

kollektiva förhandlingar. Eliminera alla former av barnarbete. Avskaffa 

diskriminering vad häller rekrytering och arbetsuppgifter. 
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• Miljö - Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem. Ta 

initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. Uppmuntra utvecklandet av 

miljövänlig teknik.  

• Anti-korruption - Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive 

utpressning och mutor (ibid).  

3.1.1	  Carrolls	  CSR-‐pyramid	  

 

Archie B. Carroll definierar CSR som innefattande av de ekonomiska, legala, etiska 

och filantropiska förväntningarna som samhället har på organisationer vid en given 

tidpunkt (1991, s.4).  

 

• Den ekonomiska dimensionen är grunden vilken de övriga dimensionerna 

utgår ifrån då en fungerande ekonomi är nödvändig för att företaget ska ha 

tillräckligt med kapital för att nå till de högre nivåerna i CSR-pyramiden. Den 

ekonomiska dimensionen uppfylls genom att företaget producerar de varor och 

tjänster som samhället efterfrågar och att varorna säljs till ett pris som 

genererar vinst som i sin tur återinvesteras i företaget.  

 

Figur	  3.	  Archie B. Carroll 1991 s. 4	  	  
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• Företaget ska alltid sikta på att maximera vinst och effektivitet för att på så 

vis bibehålla en stark marknadsposition. Det är dock den ekonomiska 

dimensionen som är svårast att samspela med övriga dimensioner då det mest 

ekonomisk fördelaktiga inte alltid är det som är 100 procent legalt, etiskt eller 

filantropiskt (Carroll, 1991, s.4). 

• Den legala dimensionen tillgodoser de krav som skapats genom lagar och 

regleringar, främst inom, men även utanför det egna samhället. Det är 

avgörande för företagets fortlevnad att det blir sett som en regelföljande aktör 

för att bibehålla samt upprätta nya relationer med intressenter (Carroll, 1991, 

s.5). 

• För att uppfylla den etiska dimensionen bör företaget följa de standarder, 

normer och förväntningar som har skapats utav samhället, dessa står alltså inte 

i någon lagbok utan är endast etiska riktlinjer som företagen rekommenderas 

att efterleva. Det handlar om att visa att företaget är intresserade av att göra 

mer än vad som krävs av dem enligt lagen och visa att de tar sitt etiska ansvar 

mot en hållbar utveckling. Företagen måste allt eftersom anpassa sig efter nya 

normer som framkommer (Carroll, 1991, s.6). 

• Den filantropiska dimensionen innefattar de företagsaktiviteter som har 

uppstått till följd av samhällets förväntningar om att företag ska agera till 

samhällets fördel. Denna dimension kan vara i form av engagemang i olika 

förbättringsprogram för att höja den allmänna livskvaliteten, exempelvis 

genom välgörenhet (Carroll, 1991, s.7).  

 

3.1.2	  Rykte	  och	  legitimitet	  

Det är ingen hemlighet att ett företagets varumärke stärks med ett växande etiskt 

ansvarstagande. En produkt som konsumenten vet har blivit framtagen av ett 

ansvarsfullt företag blir genast mer attraktiv än den produkt som inte har blivit det.  
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Det leder till att det goda företaget “stjäler” marknadsandelar från de mindre etiska 

företagen, samtidigt som de kan motivera sina konkurrenter till att ta ett ökat etiskt 

ansvar (Crane, Matten och Spence, 2008). På Svensk Handels hemsida (2015) går det 

att utläsa att den främsta anledningen till att företag implementerar CSR är för att 

stärka sitt rykte och varumärke. En stabil CSR-strategi attraherar nya kunder, bidrar 

till en bättre relation med intressenter och samhälle, vilka i sin tur är avgörande 

faktorer för att etablera sig på större marknader (Okpara och Idowu, 2013. En god 

CSR skapar starka konkurrensfördelar och attraherar både den medvetna kunden och 

den mer kompetenta anställda, som i sin tur kan värva ytterligare kunder (ibid).   

3.1.3	  Etiska	  grunder	  inom	  CSR	  	  

Det finns tre olika perspektiv att betrakta CSR utifrån, ett instrumentellt 

tillvägagångssätt, ett etiskt tillvägagångssätt eller ett hybridt tillvägagångssätt. Då ett 

företag använder sig av det instrumentella tillvägagångssättet vid implementering av 

CSR görs det i syfte att gynna företagets verksamhet och inget annat. Företaget tar 

endast ett företagsansvar ifall det är lönsamt och ger “valuta för pengarna”. 

Användare av det instrumentella tillvägagångssättet ser CSR som en investering för 

att stärka företagets rykte samt varumärke, delvis för att förbättra kundens bild av 

företaget, men även de anställdas och investerares. Då företaget tar sitt ansvar ska de, 

enligt det instrumentella synsättet, inte gå längre än vad lagen kräver eller vad som 

anses som absolut nödvändigt för att bibehålla, eller eventuellt utöka, storleken på 

verksamheten. Utdelningen behöver inte ske omedelbart, ifall företaget lider av en 

kort förlust men tror att de på lång sikt kommer gå med vinst i och med investeringen 

är det högst troligt att det införlivas (Okpara och Idowu, 2013).  

 

Det är rätt sak att göra, så motiverar ett företag som använder sig av det etiska 

tillvägagångssättet sitt beslutsfattande. Det etiska tillvägagångssättet prioriterar att 

besluten som fattas är etiskt korrekta framför lönsamheten som ett beslut kan, eller 

inte kan, leda till. Företaget är alltså berett att anta ett mindre lönsamt projekt för att 

kunna stå bakom sina beslut och på så sätt “ha rent mjöl i påsen”. Det etiska 

alternativet betyder inte på något sätt att det är ett olönsamt alternativ, utan det etiska 

alternativet kan många gånger även vara det mest lönsamma.  
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Exempelvis kan det frivilliga införandet av ett återvinningsprogram vara mycket 

billigare idag än om det införs om något år då det plötsligt blivit ett tvång och 

lagstiftats (ibid).   

 

Det sista alternativet är det hybrida tillvägagångssättet som är en blandning mellan de 

två ovan nämnda alternativen. De företag som är hybrida anser att de bör göra gott, 

både för lönsamheten och på ett etiskt plan. Tillvägagångssättet förespråkar att det 

instrumentella och det etiska alternativet går hand i hand då ett visst kapital behövs 

för att kunna uppfylla etiska moment. Kritik har riktats mot det hybrida 

tillvägagångssättet i form av realismen i att ett lönsamt alternativ alltid är ett etiskt 

alternativ, det kommer alltid att finnas alternativ som försummar det ena alternativet 

mer än det andra. Då företaget ställs i ett dilemma angående ifall de ska anpassa sig 

efter det lönsamma eller det etiska alternativet hamnar de helt plötsligt i antingen det 

instrumentella eller etiska tillvägagångssättet och kan inte längre kategoriseras som 

hybrida (Okpara och Idowu, 2013).  

 

3.1.4	  Code	  of	  Conduct	  
Det vanligaste verktyget som används vid implementering av CSR är en Code of 

Conduct där företaget uttrycker de etiska riktlinjerna som ska efterlevas (Steiner och 

Steiner, 2009). En CoC innehåller inte endast riktlinjer utan även mål, principer och 

regler som företaget, anställda och företagets intressenter ska efterleva. Där finns även 

beskrivet vilka arbetsmetoder som ska genomsyra hela verksamheten. Större företag 

behöver i allmänhet ta hänsyn till fler än en CoC eftersom de samarbetar med många 

leverantörer och distributörer som har sina egna riktlinjer som ska följas (ibid). En 

CoC innehåller i allmänhet fyra huvuddelar; de generella principerna, 

verksamhetsprinciperna, principer angående mänskliga rättigheter samt de 

miljömässiga principerna. Med hjälp av en CoC blir det enklare att identifiera ett gap 

då den uttrycker de riktlinjer som ska efterlevas, ifall riktlinjerna jämförs med 

underleverantörens arbetssätt går det tydligt att se ifall där finns ett gap eller inte 

(Steiner och Steiner, 2009). 
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3.2	  	  Hållbarhet	  
 

Den norska statsministern Gro Harlem Brundtland publicerade tillsammans med 

Bruntlandkommisionen som namngetts efter sin ordförande, rapporten Vår 

gemensamma framtid även kallad ”Bruntlandrapporten”. År 1987 presenterade 

statsministern uttrycket hållbar utveckling – ”utveckling som möter nutidens behov 

utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta sina behov” (fn.se, 

2014). Knappt fem år senare, 1992, vid stora världskonferensen i Rio De Janeiro 

antogs begreppet hållbar utveckling av FN som ett gemensamt mål för 

medlemsländerna att eftersträva emot (Gröndahl och Svanström, 2010). I samband 

med den ökade globaliseringen har hållbar utveckling fått en bredare betydelse. Både 

människor och varor förflyttas utan några större svårigheter vilket sätter större press 

på både konsumtionen men även industrins produktion och kräver en ökad förståelse 

över kopplingen mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna 

(ibid). Allmänheten har pressat företag att ta ett större socialt ansvar och det finns en 

ständigt pågående diskussion angående de bakomliggande faktorerna till det ökade 

ansvarstagandet. Gulliksson och Holmgren (2011) diskuterar ifall företagen verkligen 

bryr sig eller om CSR endast är en PR-strategi som implementeras för att vinna 

marknadsandelar.  

 

Ett företags sociala ansvar kan beskrivas och bör bedrivas utifrån sju grundläggande 

tankar: 

- Verksamhetsstyrning – Företaget ska ha ett helhetstänk där principerna för 

socialt ansvarstagande integreras i alla beslut och handlingar som utförs (ibid). 

- Mänskliga rättigheter – Företaget ska hantera och minimera sin negativa 

påverkan av de mänskliga rättigheterna. De ska aktivt arbeta för att undvika all 

form av direkt, eller indirekt, kränkning av mänskliga rättigheter.  

Företaget är skyldigt att agera för att gottgöra och säkerställa mekanismer som 

hanterar missförhållanden. 

- Miljö – Företaget har ett miljöansvar som är kopplat till ett kostnadsansvar. 

- Goda verksamheter – Företaget ska reglera förhållanden som rör korruption, 

politiskt engagemang, konkurrensfrågor, äganderätt och socialt 

ansvarstagande. 
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-  

- Konsumentfrågor – Företaget ska verka för en hållbar konsumtion 

- Samhällsengagemang och utveckling - Företaget ska främja en hållbar 

utveckling (ibid). 

 

3.2.1	  Skillnad	  mellan	  CSR	  och	  hållbar	  utveckling	  	  

Att arbeta med CSR innebär att företag tar ett etiskt ansvar i sitt företagande och på så 

vis främjar ekonomisk utveckling i samband med verkan för utveckling av livskvalitet 

för alla de intressenter som påverkas, direkt eller indirekt, av företagets agerande. 

Hållbar utveckling skapas via främjande av utveckling som möter dagens behov utan 

att riskera möjligheten för kommande generationer att möta sina behov (Gröndahl och 

Svanström, 2010). CSR omfamnar det ansvar ett företag har och tydliggör direktiv för 

etiskt agerande, medan hållbar utveckling är ett större samt bredare begrepp som inte 

går att direkt applicera i ett företags verksamhet (Larsson och Ljungdahl, 2008). Det 

innebär i praktiken att ett företag ska verka för hållbar utveckling och bemöta dagens 

behov utan att äventyra morgondagen och ett verktyg i detta arbete är att tillämpa 

CSR och låta det genomsyra hela verksamheten. Genom att arbeta aktivt med CSR 

och ta ett etiskt ansvar får företaget möjlighet att verka för en hållbar utveckling. Det 

är två skilda begrepp, men det ena fungerar inte utan det andra (ibid).  

3.2.2	  Hållbarhetskonsult	  	  

I och med den allmänna acceptansen av begreppet hållbar utveckling anses det vara 

en viktig drivkraft i världsekonomin som bör antas som styrmedel av företagen för att 

utveckla sin verksamhet på ett hållbart vis. Den hållbara utvecklingen tilltalar även 

konsumenternas ökade medvetenhet och tvingar företag till att agera och ta ställning. 

Hur ett företag bör agera är inte alltid självklart och en ny genre av konsulter har växt 

fram, hållbarhetskonsulter (Gröndahl och Svanström, 2010). En hållbarhetskonsult 

skapar ramverk och verktyg för företagen som de sedan kan använda som underlag 

vid strategi– och aktivitetsplanering. Under de senaste åren har efterfrågan på 

hållbarhetskonsulter ökat markant som ett resultat av osäkerheten kring fenomenet 

(Jutterström och Norberg, 2011). 
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Arbetet som en hållbarhetskonsult utför kan delas in i fyra kategorier. Utbildning och 

seminarier är en genre inom branschen som syftar till att sprida kunskap och ökad 

förståelse. Kategori nummer två är rådgivning. En bred infallsvinkel av jobbet som 

hållbarhetskonsult innefattar all sorts rådgivning, från PR och marknadsföring till 

utveckling av en företagsklients CSR-profil. Huvudsyftet med att ha rådgivning som 

främsta arbetsuppgift är att skapa ett sammanhang av företagets roll i samhället. Den 

tredje CSR-relaterade inriktningen som en hållbarhetskonsult kan arbeta med är 

utredningar vilka kan röra allt från mätning av gifter i marken till kartläggning av 

energiutsläpp. Den sista kategorin är granskning och certifiering och innefattar de 

konsulter som arbetar med att skapa hållbarhetsredovisningar (Jutterström och 

Norberg, 2011). 

 

3.2.3	  Hållbarhetsredovisning	  	  

”Hållbarhetsredovisning är förfarandet att mäta, visa och vara ansvarig för 

organisationens resultat genom att arbeta i riktning mot målet för en hållbar 

utveckling. En hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig framställning 

av hållbarhetsresultatet av den redovisande organisationen av såväl positiva som 

negativa bidrag.” Så beskrivs hållbarhetsredovisning utav Global Reporting 

Initiative, GRI, på deras hemsida (u.å.).  

 

Hållbarhetsredovisning började bli aktuellt först under andra halvan av 1990-talet då 

miljömedvetenheten hade blivit allt mer aktuellt, och på senare år har 

hållbarhetsredovisning blivit framstående. En hållbarhetsredovisning är en extern 

rapport som involverar företagets etiska, miljömässiga och sociala arbete som har 

utförts under det gångna året (Bergström, 2006). Det finns ingen klar mall på hur en 

hållbarhetsredovisning ska se ut och det finns inte heller något tvång på att utföra en i 

samband med företagets årsbokslut för icke-statligt ägda bolag. GRI har satt 

normgivande riktlinjer för att bistå vid upprättandet av en hållbarhetsrapport 

(Artsberg, 2003). Kofi Annan, FN:s f.d. generalsekreterare presenterade idéen om 

GRI för att genom standardiseringar öppna upp möjligheterna för jämförelser inom 

specifika områden i hållbarhetsredovisningen mellan olika organisationer (ibid).     
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Genom hållbarhetsredovisning redovisar företaget på vilket sätt de har arbetat mot en 

mer ansvarsfull samhällsutveckling. Att arbeta med denna typ av redovisning har 

blivit allt viktigare eftersom investerare och andra intressenter vill kunna se vad det 

företaget de samarbetar med har för avtryck på samhället (Bergström, 2006). 

Hållbarhetsredovisningen ska inte bara påvisa det positiva företaget åstadkommer 

utan även det negativa för att ge en så rättvis bild som möjligt (far.se, 2015). Tre 

syften redovisningar som följer GRIs riktlinjer bör uppfylla är att de ska:  

• “Jämföra och bedöma hållbarhetsresultat i förhållande till lagar, normer, 

regler, standarder och frivilliga initiativ 

• Visa hur organisationen påverkar och påverkas av förväntningar avseende 

frågor som rör hållbar utveckling, och 

• Jämföra resultat inom en organisation och mellan olika organisationer över 

tiden” (ibid).  

3.3. Processen	  	  

	  
En process innefattar samtliga steg i ett arbetsförlopp, från tanke till slutprodukt eller 

tjänst. Allt ett företag gör utgörs av olika processer och varje process ska tillföra ett 

värde för de inblandade parterna (Jonsson och Mattson, 2011). Detta arbete tar 

avstamp i att ett inköpande företag misstänker att ett oetiskt arbetssätt äger rum hos en 

av deras underleverantörer och en leverantörsrevision med syfte att granska den 

misstänkta underleverantören genomförs. Om det vid denna granskning framkommer 

att det finns ett gap mellan det inköpande företagets CoC och underleverantörens 

arbetssätt startar en process för hantering och motverkan av det oetiska arbetssättet. 

Upptäcks inget gap fortsätter arbetet som vanligt.  

	  

3.3.1	  Processen	  som	  värdekedja	  	  
	  
1985 presenterade Michael Porter idéen om att se en verksamhet utifrån en 

värdekedja och beskrev värdekedjan i sin bäst-säljande bok, Competetive Advantage, 

som ”en systematisk väg av att utvärdera alla aktiviteter en verksamhet genomför och 

hur de integrerar, vilken är nödvändigt för att analysera källan till skapandet av 

konkurrensfördelar” (Presutti och Mawhinney, 2013).  
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Definitionen förespråkar att ett företag ska se på sin verksamhet utifrån en helhet, från 

leverantörers leverantörer till slutkonsumenter, som värdeskapande aktiviteter som 

sammanlänkas via antingen vertikal eller horisontell integration (ibid). När Michael 

Porter introducerade konceptet värdekedja var den tänkt som ett verktyg för att 

analysera organisationer och konceptet skiljde sig från dåvarande accepterade 

managementfilosofier. Grundidén om att se företaget utifrån en kedja av 

värdeskapande aktiviteter som påverkas genom hela verksamheten gav styrning av 

företagen en helt ny infallsvinkel. Idag, 2015, är konceptet väl accepterat och används 

som analys- och styrverktyg av många företag runtom i världen (ibid).  

 

 

 

 

 

 

Figur	  4. Bildkälla: Presutti och Mawhinney, 2013, s.3 
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3.3.2	  Värdeskapande	  i	  leverantörsledet	  

Porters värdekedja är ett lämpligt verktyg att ta till för att styra ett företags 

hållbarhetsarbete, hänsyn till hela kedjan innebär ett ökat ansvarstagande från 

underleverantör till slutkonsument. Hållbarhetsarbetets påverkan på värdekedjan 

beror på hur värdekedjans karaktär angående maktbalans ser ut, press från 

konsumenter, storlek på företaget, branschen företaget verkar inom och mognadsgrad 

angående CSR och styrning av verksamheten är avgörande faktorer.  

 

Porters modell utgår från idéen att skapa ett värde kring samtliga delar i värdekedjan 

och att verka för ett hållbart värdeskapande i leverantörsledet sägs bero på grad av 

kontaktyta, insyn och kontroll (Borglund et al., 2012). Det finns tre olika arbetssätt 

kring ett företags CSR-arbete i leverantörsledet och det är att föredra att dela in 

leverantörbasen i olika kategorier och diversifiera sitt förhållningssätt till olika 

underleverantörer: 

- Transaktionsorineterad eller extern hantering - samarbetet mellan företag och 

underleverantör sker via en mellanhand, exempelvis en grossist eller en agent, 

och sker utan större kontakt eller insyn. 

- Eget leverantörsurval - Företaget i fråga undersöker och gör ett urval utifrån 

ett visst antal underleverantörer som är verksamma på marknaden och lever 

upp till deras krav. Efter urvalet analyseras alternativen och avtal förhandlas 

fram vilket innebär att relationen mellan företag och underleverantör präglas 

av en stor kontaktyta och god insyn i verksamheten. Det är dock svårt att 

skapa kontakt med underleverantörer längre ner i kedjan. 

- Strategisk leverantörsutveckling – Företaget verkar för att förbättra och 

utveckla underleverantörens miljö, exempelvis kan de investera i utbildningar 

för att höja såväl kvalitet som kompetens hos underleverantören. En strategisk 

relation kan även innebära en fördjupning i samarbetet och att företag 

tillsammans med underleverantör utvecklar innovationer och metoder som 

utvecklar verksamheten eller påverkar miljömässiga samt sociala frågor (ibid). 
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Den maktbalans som råder i värdekedjan har en avgörande roll, men det kan vara 

svårt att avgöra vem som egentligen är beroende av vem. Amaeshi et al. (2008) för en 

diskussion kring ett företags ansvarstagande i värdekedjan och frågan är hur långt ner 

i leverantörsledet företaget egentligen har ett ansvar. I artikeln råder det delade 

meningar kring CSR i hela värdekedjan då författarna ifrågasätter om ett företag 

verkligen kan bära ansvar för ett annat företags handlingar. De ställer ovan 

resonemang mot det faktum att det uppstår en maktbalans mellan ett inköpande 

företag och en underleverantör och menar att de företag med större makt bör utnyttja 

denna för att skapa standarder och agera som goda förebilder (ibid). 

	  

3.3.3	  Revision	  i	  en	  globaliserad	  värld	  	  

Bremer och Udovic (2001) skriver att övervakning blir svårare ju mer global 

marknaden är. Det är sällan ett företag är ensam om en underleverantör vilket 

försvårar en effektiv övervakningsprocess men i arbetet kring att säkerställa att 

underleverantörerna faktiskt uppfyller de riktlinjer som företagets CoC beskriver finns 

det fem frågor att besvara: 

- Vilka aktörer påverkar övervakningsprocessen? 

- Vem sätter standarden? 

- Vem genomför den faktiska revisionen? 

- Vem får informationen? 

- Vem betalar?  

 

Det finns ofta kulturella och traditionsenliga barriärer mellan ett företag och dess 

underleverantör om de verkar i två olika länder. Det finns legala och samhällsenliga 

standarder och skillnader som skiljer sig åt beroende på vilket land de är verksamma 

inom. I vissa länder är barnarbete accepterat medan andra har nolltolerans, vilket 

innebär att efterlevnad och acceptans av en CoC varierar (ibid).  

3.3.4	  Konsekvenser	  då	  ett	  gap	  upptäcks	  mellan	  ett	  företags	  CoC	  och	  

underleverantörens	  arbetssätt	  

En CoC innehåller de normer och riktlinjer som företaget och underleverantörer ska 

följa och arbeta utifrån.  
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Den presenterar även den arbetsmetod som ska genomsyra samarbetet mellan de 

inköpande företaget och underleverantörem. I de flesta CoC saknas beskrivningar av 

konsekvenser som kan uppstå då en underleverantör bryter mot företagets CoC 

(Rahbek, Pedersen och Andersson, 2006). Detta innebär att om situationen uppstår 

står företaget handfallna utan några givna direktiv över hur de bör agera. De vet med 

andra ord inte om de ska avveckla eller utveckla relationen, eller hur de ska gå 

tillväga vid arbetet kring det upptäckta gapet. Att avveckla relationen brukar ses som 

en sista utväg men ett avvecklat samarbete har påvisat ha begränsad effekt på det 

normbrytande arbetssättet. Vilken möjlighet till påverkan ett företag faktiskt har beror 

till stor del på vilken makt de har över sina underleverantörer, ett större företag har 

oftast mer makt och kan påverka underleverantören i större grad än vad ett litet 

företag kan (ibid).  

 

Lund och Thomsen (2008) beskriver de konsekvenser som kan uppstå om ett företag 

väljer att avveckla relationen med en underleverantör som inte uppfyller företagets 

CoC och menar att en avvecklad leverantörsrelation endast kan förvärra den redan 

dåliga situationen. Ett förslag är att ge underleverantören en chans att stänga gapet 

som upptäckts genom att företaget eller underleverantören skapar handlingsplaner 

som tydliggör vad, hur och när saker ska göras för att på sikt uppfylla de krav och 

riktlinjer CoC:n kräver (Rahbek, Pedersen och Andersson, 2006). 

3.3.5	  Processens	  beståndsdelar	  	  

3.3.5.1	  Innan	  upptäckt	  gap	  	  
 

Första steget i att upptäcka ett eventuellt gap är antingen genom en rutinmässig 

leverantörsrevision eller genom andra omständigheter som utlöser en närmare 

granskning. Omständigheter kan till exempel vara att en olycka har hänt på en fabrik 

med liknande uppbyggnad, eller att media har uppmärksammat att dåliga 

arbetsförhållanden råder (sustainability.hm.com, 2012).  
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Utformningen av en leverantörsrevision skiljer sig åt mellan olika företag beroende på 

hur många som är delaktiga i processen, hur ansvaret fördelas samt hur arbetet 

genomförs. Leverantörsrevisionen kan utföras av en eller flera personer, dessa kan 

antingen vara anställda på det inköpande företaget som har fått en utbildning, 

revisionsfirmor alternativt hållbarhetskonsulter (Fernholm, 2013). Det finns tre delar 

som går att urskilja i nästan alla leverantörsrevisioner som genomförs; fysisk 

inspektion, dokumentinspektion och intervjuer med anställda.  

 

En fysisk inspektion är en utvärdering av lokal, nödutgångar, hygien på toaletter och i 

matsalar, skyddsutrustning och säkerhetsskydd på maskiner. Vid dokumentinspektion 

granskas lönelistor, register över anställda och allmänna dokument om hälsa och 

säkerhet. Denna granskning sker oftast via stickprov för att undvika att den ska bli för 

omfattande. Syftet med intervjuer med anställda är att få direkt feedback av deras syn 

på sin arbetssituation och de gap som kan förekomma som bryter mot företagets CoC. 

Intervjun bör ske under sekretess och de anställdas identitet bör behandlas med 

anonymitet samt utan närvaro av ledning för att säkerställa ett sanningsenligt resultat 

av intervjun (Mamic, 2005). 

 

Utformningen av en leverantörsrevision kan som tidigare nämnt ta olika former, men 

de tre vanligaste alternativen är; självutvärdering genomförd av underleverantören, 

utvärdering genomförd av det inköpande företaget samt utvärdering genomförd av en 

tredjepart (Mamic, 2005). Under självutvärderingen får underleverantören skapa egna 

rapporter över deras arbete och standarder. Denna arbetsmetod är lätt att applicera och 

är billig att genomföra men det kan vara svårt att avgöra om resultatet verkligen 

speglar sanningen. En leverantörsrevision som genomförs av det inköpande företaget 

är ofta mer pålitligt och eftersom det oftast är de som har makten i relationen utgör 

det ett starkare incitament till en faktisk förändring.  

 

Ett etiskt dilemma kan uppstå då det inköpande företaget vill köpa varor till låga 

priser, samtidigt som de vill att varorna ska vara etiskt ansvarsfullt framtagna. Ofta 

saknar företag utbildning kring leverantörsrevision och besitter inte rätt kunskaper för 

arbetet. Som ett tredje alternativ kan företaget låta en tredjepart genomföra 

leverantörsrevisionen, exempelvis en hållbarhetskonsult.  
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Vid utnyttjandet av en hållbarhetskonsult genomförs arbetet av en oberoende expert 

som har erfarenhet kring ämnet. En revision av en tredje part är ofta kostsam och det 

finns få verksamma aktörer, detta kan innebära att arbetsbördan blir för stor och 

leverantörsrevisionen blir genomförd i hast vilket kan påverka resultatet. Det finns 

även akademiker och intresseorganisationer som verkar för ett mer hållbart samhälle 

som genomför revisioner med anledning att de har ett starkt intresse för ämnet 

(Fernholm, 2013). Oavsett hur revisionen utformas eller av vem den genomförs är 

processen kostsam. Det är därför viktigt att bestämma vilken part som ska stå som 

betalningsansvarig för såväl genomförandet av revisionen och eventuellt extraarbete 

för att åtgärda problem innan processen startar. 

 

En leverantörsrevision kan antingen vara oannonserad eller förannonserad. En 

oannonserad revision innebär att kontrollen sker utan förvarning medan den 

förannonserade revision är planerad och inbokad sen tidigare. Den förannonserade 

leverantörsrevisionen blir ofta kritiserad för bristande tillförlitlighet då den ger 

underleverantören möjlighet att skapa en god arbetsplats för stunden, som exempel 

låsa upp nödutgångar eller ge de anställda skyddsutrustningar, som sedan efter 

leverantörsrevisionen kan tas bort (Mamic, 2005). Genomförandet av en 

leverantörsrevision bör ses som en rådgivande process istället för en kontroll, detta 

hade förebyggt förekomst av fusk och underlättat för framtida arbete. Ett företag bör 

investera i leverantörsrelationer snarare än leverantörshantering och använda sig av 

hållbarhetskonsulter eller insperationspartners istället för kontrollanter. En 

revisionstrategi som inte endast fokuserar på kontroll och krav utan verkar för 

engagemang i och utveckling av leverantörsrelationer benämns Beyond Monitoring 

(ibid). 

 

Användandet av CoC och genomförandet av revisioner har haft en påvisad positiv 

effekt på fabriker och har i många fall resulterat i kortare arbetstider, minskad 

förekomst av barnarbete och förebyggande av problem gällande hälsa, löner och 

övertidsersättningar (Mamic, 2005). Det är dock svårare att komma åt frågor rörande 

fackliga rättigheter, diskriminering och förnedrande eller bestraffande handlingar.  
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Det råder viss skepsis mot de krav som ställs och den kontroll som krävs då det 

begärs ökad kapacitetsuppbyggnad, kunskapsöverföring, incitament samt gemensam 

förståelse över mänskliga rättigheter och hållbar utveckling från alla inblandade 

parter. Verkställandet av dessa krav är endast möjligt om det råder samarbete och 

verkan för en långsiktig relation (ibid).  

 

3.3.5.2	  Gapet	  
	  
Ett gap upptäcks då underleverantörens arbetssätt inte stämmer överens med de 

riktlinjer som har blivit dikterade i företagets CoC (Steiner och Steiner, 2009).  

Det finns många olika typers gap som kan uppstå till exempel övertids- och 

säkerhetsgap. Övertidsgap beror ofta på att de anställda får en så pass låg lön att de 

måste arbeta fler timmar än vad som är lagligt för att tjäna ihop tillräckligt med 

pengar för att klara sig. Säkerhetsgapen innefattar bland annat utrustning, att den är 

bristfällig eller helt enkelt inte existerar, bristfällig brandsäkerhet eller andra 

säkerhetsaspekter (Bremer och Udovic, 2001). Ett gap som anses vara ett av de 

grövsta är ifall barnarbete finns på fabriken. Det är svårt att applicera svenska normer 

och riktlinjer på ett kinesiskt företag då grundlagarna ser annorlunda ut (Gröndahl och 

Svanström, 2010), vilket är en bidragande orsak till att gap uppstår. 

3.3.5.3	  Efter	  upptäckt	  gap	  
 

När ett gap har upptäcks är det viktigt att detta åtgärdas omedelbart för att företaget 

ska kunna fortsätta verka mot en hållbar utveckling. Detta görs med hjälp av en 

handlingsplan, en handlingsplan innehåller rekommendationer om vad som behöver 

förändras, när det måste ha åtgärdats och, i vissa fall, vilket tillvägagångssätt som ska 

användas vid förändringen. Det är upp till fabriken att åtgärda punkterna som är 

dikterade i handlingsplanen (Mamic, 2005). När underleverantören anser att 

åtgärdspunkterna i handlingsplanen har blivit uppfyllda sker en uppföljningsrevision 

för att säkerställa att inga gap kvarstår och om allt är godkänt fortskrider samarbetet 

(Fernholm, 2013). Det som har uppdagats under leverantörsrevisionen rapporteras vid 

årsbokslutet i hållbarhetsredovisningen (Bergström, 2006)  
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3.4	  Teorisammanfattning	  

Ovan teori mynnar ut i en disposition och analysmodell för vidare analys. Vid 

sammanfattning av teorin tydliggörs en teoretisk modell över hur processen hanteras 

vid upptäckt av oetiskt arbetssätt med avstamp i det gap som kan finnas mellan ett 

inköpande företags CoC och en underleverantörs arbetssätt. En detaljerad 

processkarta återfinns i appendix (Appendix bild. 7.4). I nedan tabeller presenteras en 

sammanfattning av den teoretiska processen och ett typfall byggd på teoretiska 

grunder.  

 

 

 

 

 

 

	   	  

Utlösande 
faktor: 

Avtal om rutinmässig 
leverantörsrevision 

Syfte: Kontrollera att inga gap 
finns 

Gap: Brott mot mänskliga 
rättigheter 

Arbetsmetod: Diktera handlingsplan 
och genomför 
uppföljningsrevision 

Resultat: Fortsatt samarbete 

Innan upptäckt 
gap: 

Utlösande 
faktor 

Oetiskt beteende 

Syfte Leverantörsrevision 

Upptäckt gap: Gapet Upptäcker gapet 

Efter upptäckt 
gap: 

Arbetsmetod Handlingsplan 

Uppföljningsrevision 

Resultat Utveckling eller 
avveckling 

Figur	  6	  –	  Tabell	  1.	  	  

Figur	  7–	  Tabell	  2.	  	  

Empiriskt	  typfall	  

Utlösande	  faktor	  

Syfte	  

Gap	  

Arbetsmetod	  

Resultat	  

Teori	  	  

CSR	  -‐	  Hållbarhet	  

CoC	  -‐	  
Leverantörsrevision	  

Processen	  som	  
värdekedja	  

Analys	  

Analys	  Analys	  Slutsats	  

Teoretiskt	  typfall	  

Utlösande	  faktor	  

Syfte	  

Gap	  

Arbetsmetod	  

Resultat	  

Figur.	  5	  



	   	  

	   47	  

4.	  Empiri	  
 

Detta kapitel är indelat i två avsnitt, där det första redogör för de genomförda 

expertintervjuerna med Thomas Bergmark hållbarhetskonsult vid Bergmark-

Sustainability AB samt Linda Leifsdotter, hållbarhetskonsult vid Trossa AB, och det 

andra avsnittet presenterar studiens fallföretag, HM. De två avsnitten presenterar 

den insamlande informationen och avslutas med fem typfall som presenterar hur 

processen har hanterats vid misstanke om oetiskt arbetssätt och upptäckta gap mellan 

det inköpande företagets CoC och underleverantörens arbetssätt. 

4.1	  Gapet	  
	  
Att ett företags mål kring hållbarhet och uppdiktade CoC går emot mål och krav kring 

korta leveranstider och kostnadsminimering är, enligt Thomas Bergmark (150429), en 

allt för ofta uttalad lögn av företag och personer som inte förstår innebörden av ett 

hållbart förhållningssätt. Om arbetet med hållbarhet bedrivs på rätt sätt och CoC:n är 

utformad efter de allmänt accepterade riktlinjerna som finns innebär det en ökad 

effektivitet vilket främjar leveranstider, leveranssäkerhet och kostnadsminimeringar. 

Ett företag som endast fokuserar på att pressa priser och leveranstider får ofta ett 

sämre resultat med fler gap än de företag som integrerar hållbarhetstänket i hela 

värdekedjan och ständigt verkar för förbättringar. Ett aktivt hållbarhetsarbete innebär 

att verksamheten ständigt utvecklas och resulterar i effektivisering som i sin tur leder 

till kostnadsminimeringar via minskade produktionskostnader och ökad produktivitet, 

säkrare leveranser och bättre slutresultat vilket innebär att färre gap uppstår. 

 

Vidare berättar Thomas Bergmark (150429) att det vanligaste gapet mellan ett 

företags CoC och en underleverantörs arbetssätt beror på vilket land 

underleverantören är verksam i. Ett vanligt förekommande gap är det gap som kan 

uppstå mellan det inköpande företagets förstaleds-leverantör och deras relation till en 

underleverantör. Linda Leifsdotter (150429) berättar att gap berörande övertid är en 

vanlig situation i tillväxtländer som till exempel Kina. Där uppstår ofta etiska problem 

kring övertid vilket beror på att de anställda vill tjäna pengar i kombination med 

fabrikernas storlek och lokalisering. Vid de flesta stora fabriker kommer de anställda 

långväga och har som enda syfte att arbeta och att arbeta mycket.  
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Att det enligt lag finns regleringar kring max antal arbetstimmar som är tillåtet att 

arbeta per dag är inget de anställda bryr sig om så länge de får betalt för alla de 

timmar som de arbetar, för ju mer de arbetar, desto bättre tjänar dem. Vidare berättar 

Linda Leifsdotter (150429) att det näst mest förekommande gapet är säkerheten 

angående brandskydd, bristerna kring det varierar och kan vara allt från föråldrade 

och inte fungerande brandsläckare till blockerade nödutgångar. 

 

Arbetsmiljön på de fabriker som verkar som underleverantörer längre ner i 

leverantörsledet är ofta undermålig och uppfyller inte de riktlinjer som det inköpande 

företaget har dikterat i sin CoC. Detta är ett resultat av det faktum att ju längre ner i 

leverantörsledet en leverantör befinner sig desto svårare blir det att övervaka och 

påverka situationen. Detta är information som förstaleds-leverantören är väl medveten 

om. Om det inköpande företaget inte ställer några krav på leverantörers leverantörer 

är det sällan som underleverantören bryr sig om att uppfylla några CoC-krav. Den 

arbetsmetod det inköpande företaget väljer att tillämpa smittar av sig i hela 

värdekedjan och påverkar hur processen kring arbetet tar form. Bristande krav på en 

underleverantör signalerar till andra underleverantörer att företaget inte bryr sig om 

förhållanden längre ner i kedjan och därmed accepteras ett oetiskt arbetssätt (Thomas 

Bergmark, 150429). 

4.1.1	  Hur	  upptäcks	  gapet?	  
 

Linda Leifsdotter och Thomas Bergmark (150429) berättar att ett gap mellan ett 

företags CoC och en underleverantörs arbetssätt upptäcks i allmänhet genom en 

leverantörsrevision och dokumenteras därefter i hållbarhetsredovisningen. En 

hållbarhetsredovisning är en saklig beskrivning av ett företags hållbarhetsarbete. Då 

Trossa AB anlitas för att genomföra en leverantörsrevision av en underleverantör 

anlitar de i sin tur en revisionsfirma som är aktiv i det land fabriken ligger i medan 

Berkmark Sustainability utbildar anställda på det inköpande företaget för att de själva 

ska kunna utföra leverantörsrevisionerna. Leverantörsrevisionerna är i regel 

förannonserade vilket innebär att underleverantörerna har blivit informerade att en 

leverantörsrevision kommer att ske.  
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Att ha en förannonserad leverantörsrevision är ett upplägg som Trossa AB anser 

fungerar bra och de har inte haft anledning till att utför en oannonserad variant under 

deras verksamma år. En oannonserad leverantörsrevision hade endast varit motiverad 

att genomföra vid misstanke om ett stort övertramp, vilket är en situation Linda 

Leifsdotter (150429) inte har stött på. Thomas Bergmark (150429) har däremot varit 

med om oannonserade leverantörsrevisioner, då är det viktigt att flera personer utför 

revisionen för att kunna omringa fabriken och på så sätt säkerställa att de inte hinner 

dölja några problem. Vid förekomst av exempelvis barnarbete skulle det kunna hända 

att barnen smugglas ut genom bakdörren eller liknande, dock är oannonserade 

leverantörsrevisioner ovanligt. Det finns självklart en risk med att arbeta med 

förannonserade revisioner då det ger fabriken möjlighet att förbereda och dölja 

problem, men vid leverantörsrevisioner upptäcks oftast större problem som inte går 

att åtgärda på kort sikt vilket innebär att företagen inte hinner eller har möjlighet till 

att dölja problemen. 

 

Thomas Bergmark (150429) beskrivning av en leverantörsrevision bekräftar metoden 

i teoriböckerna och delas in i tre delar: 

1.   Granskning av dokument 

2.     Inspektion av fabriken 

3.     Intervjuer med ledning och anställda. 

 

Linda Leifsdotter (150429) går in på mer detaljer vid genomgången av 

leverantörsrevisioner, hon berättar att finns de två verifieringssteg som ska överses: 

1.   Intervjuer med diverse befattningschefer och ledning, samt intervjuer med 

anställda. 

2.   Inspektion av arbetsmiljön 

 

I det första steget vid intervjuer av ledning och befattning ställs frågor kring hur de 

anställda arbetar, hur säker arbetsplatsen är, vilka arbetsvillkor som finns, med mera. 

De fakta som framkommer vid intervjutillfällena jämförs sedan mot ett stickprov 

genom granskning av dokument som tidrapporter, kontrakt, lönelistor eller liknande 

stödjande rapporter. De båda delarna granskas mot varandra för att se om den 

framkomna informationen från intervjuerna stämmer överens med stickprovet.  
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Sedan intervjuas de anställda för att söka ytterligare bekräftelse kring den framkomna 

informationen från det första steget samt säkerställa att ledningens tankar stämmer 

överens med de anställdas uppfattningar. Vid det andra steget i verifieringen 

genomförs en inspektion av fabrikslokalen med fokus på säkerhet, exempelvis 

undersöks det om alla brandsläckare fungerar, om de anställda vet hur de ska bete sig 

vid brand och om nödutgångarna är blockerade. Det kontrolleras även ifall den 

skyddsutrustning företaget är skyldig att ha enligt lag och CoC finns, kvaliteten på 

denna och om de anställda verkligen använder den. Att det slarvas med 

skyddsutrustning är vanligt förekommande, trots att det vid intervjuerna med ledning 

och befattning berättas om att rätt utrustning används kan de anställda svara det 

motsatta i deras intervjuer. Det berättas att utrustningen ofta inte används eller att de 

anställda inte ens är medvetna om att den finns. 

4.1.2	  Hur	  hanteras	  ett	  gap?	  
	  
Om ett gap upptäcks blir det tydligt att det inköpande företaget i någon mån besitter 

en maktposition gentemot underleverantören vilket ger dem möjlighet till påverkan 

samtidigt som de ofta besitter rätt medel till att driva igång en förbättringsprocess för 

att se till att bristerna åtgärdas och att gapet stängs. En handlingsplan gällande 

arbetsmetod och process utvecklas av det inköpande företaget i samråd med en 

konsult. I en handlingsplan för åtgärdande av gap beskrivs de åtgärder som ska 

genomföras på kort sikt och även hur de ska verka för att undvika liknande problem 

på lång sikt. Det är det inköpande företaget som driver igång processen men sedan är 

det upp till underleverantören att åtgärda och fullfölja den, underleverantören står för 

både förbättringsarbete och de finansiella kostnaderna. Ofta sträcker sig 

handlingsplanen över en längre period och bör ses som en investering för 

underleverantören, både i relationen till företaget men även som utveckling av den 

egna verksamheten, detta är något som både Thomas Bergmark och Linda Leifsdotter 

lägger vikt vid (150429). Efter att underleverantören anser att de har åtgärdat 

punkterna på handlingsplanen sker en uppföljningsrevision. Vid denna kontrolleras 

det ifall brister och gap verkligen har blivit åtgärdade. Uppföljningen sker oftast på 

plats i fabriken men om det endast varit små problem berörande detaljer kan bildbevis 

från fabriken vara tillräckligt. 
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Det händer att det i en revision upptäcks förbättringsområden som inte kan räknas 

som gap men som hade kunnat hålla en högre kvalitet, fabriken får därmed 

rekommendationer att förbättra dessa moment för att förebygga att eventuella gap 

uppstår i framtiden. Att förbättra något som inte är ett faktiskt gap och inte anses vara 

normbrytande är ett smart sätt att ta sitt samhällsansvar och minskar onödigt arbete i 

framtiden. I praktiken händer det sällan att ett företag verkar och agerar i 

förebyggande syfte, förbättringsarbetet påbörjas i regel när gapet är ett faktum. Att 

verka för att förbättra något som egentligen inte är “sönder” är enligt Linda 

Leifsdotter (150429) mer kopplat till kommunikation och marknadsföring för att 

skapa en bra bild av företaget utåt sett. Att det är ovanligt att handlingsplaner 

upprättas i förebyggande syfte beror på att ett förbättringsarbete kostar pengar och så 

länge ett gap inte är ett faktum anses det ofta inte finnas kapital till en sådan handling. 

	  

Att arbeta med hållbarhet och genomföra leverantörsuppföljningar innebär att 

minimera risker kring brott mot mänskliga rättigheter och miljöbrott. Att ett företag 

har tillfört finansiella eller arbetsmässiga medel för att hjälpa en underleverantör och 

på så sätt förbättra sitt eget varumärke har Linda Leifsdotter (150529) aldrig vart med 

om men det är ingen omöjlighet att situationen skulle förekomma. Det skulle innebära 

att företaget verkade för ett större ansvarstagande och vid stora projekt kan det vara 

svårt för underleverantören att finansiera arbetet och hade därför varit i behov av 

bistånd. 

 

Under de åren Linda har varit verksam på Trossa AB har de aldrig rekommenderat ett 

företag att avveckla ett samarbete med en underleverantör. Både Thomas Bergmark 

och Linda Bergmark (150429) informerar oss om att det krävs grova avvikelser och 

total ovillighet till förbättring och samarbete samt en ovilja att förebygga och åtgärda 

de upptäckta gapen.  En avveckling skulle innebära att den redan dåliga situationen 

hos underleverantören förvärras. Thomas Bergmark (150429) anser att avveckling av 

en leverantörsrelation med en ovillig samarbetspartner kan vara nödvändig för att visa 

att det inköpande företaget är principfast, detta sprider ett budskap till andra 

leverantörer att företaget tar sin CoC på allvar och inte viker sig. Att avveckla 

leverantörsrelationer som beror på att CoC inte efterlevs är sällsynt, i de flesta fall är 

samarbetet så värdefullt för leverantören att de måste efterleva de krav de har på sig.  
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I dagens globala marknad med många företag och ännu fler leverantörer har det 

inköpande företaget en stor makt gentemot underleverantören som tvingas ändra sitt 

arbetssätt ifall det skulle krävas. Det är bättre att verka för utveckling istället för 

avveckling av samarbetet och företagen har ofta en stor möjlighet till att påverka 

underleverantören till en förbättring. Detta kan göras via uppsatta riktlinjer kring 

arbetsförhållanden och arbetssätt för att förbättra situationen. Trossa AB och 

Bergmark Sustainability förespråkar en god och en öppen relation med 

underleverantören och en arbetsmetod som involverar båda parter i processen. 

4.2	  	  Arbetsmetod	  
 

Thomas Bergmark (150429) vill förtydliga begreppet CSR och säger att företagande 

som influeras av hållbarhetstänk skapar möjligheter för utveckling, om ett gap 

upptäcks ska det inköpande företaget verka för utveckling. Då ett gap uppstår och 

motverkar hållbarhetsarbetet ska det åtgärdas och förbättras, vilket sedan kan resultera 

i utveckling av både relation och arbetsmetoder mellan det inköpande företaget och 

underleverantören. När gap upptäcks ska företaget aktivt arbeta mot en 

leverantörsutveckling, inte en avveckling. 

 

Det är upp till det inköpande företaget att aktivt välja att implementera CSR i sin 

verksamhet och det är de som styr alla aktioner kring projektet. Hur processen startar 

och sedan utformas vid misstanke om oetiskt arbetssätt sker på det inköpande 

företagets direktiv. Thomas Bergmark (150429) tydliggör att det är det inköpande 

företaget som har makten i relationen mellan företag och underleverantör, men de bör 

eftersträva en relation som liknar en samarbetsrelation. Om ett företag anlitar en 

hållbarhetskonsult ska denna fungera som ett bollplank och ge vägledning angående 

det inköpande företagets arbete med CSR och hållbar utveckling. Relationen mellan 

det inköpande företaget och underleverantören underlättas om det finns en dikterad 

CoC med givna riktlinjer för båda parter att förhålla sig till. En CoC ska enligt 

Thomas Bergmark (150429) fungera som ett komplement till det framtagna avtalet 

mellan parterna som förstärker samt förtydligar de förväntningar det inköpande 

företaget har på underleverantören.  
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En typisk CoC är baserad på diverse riktlinjer och regleringar kring arbets- och 

människorätt, till exempel används FN-kommissionens stadgar om mänskliga 

rättigheter eller Global Compact ofta som underlag (Linda Leifsdotter, 150429). 

 

Linda Leifsdotter (150429) berättar att när CoC:n är implementerad används det olika 

verktyg för att säkerställa att den efterlevs och att inga gap uppstår. Ett vanligt 

förekommande verktyg är ett självskattningsverktyg där de verksamma 

underleverantörerna får fylla i ett formulär över deras arbete och se hur väl de följer 

givna riktlinjer och direktiv.  De ifyllda formulären används sedan tillsammans med 

leverantörsrevisioner som underlag vid riskbedömning av underleverantören. 

Noggrannheten av denna riskbedömning beror på hur viktig underleverantören är för 

det inköpande företaget och de risker och gap som upptäcks varierar ofta från land till 

land. Efter genomförd leverantörsrevision är det underleverantörens ansvar att skapa 

en handlingsplan för motverkan och förbättring av de gap och brister som upptäckts, 

men det krävs även ett engagemang och påtryckningar från det inköpande företaget. 

Det är viktigt att den uppdiktade handlingsplanen är tillräcklig och omfattar alla 

brister för att det inköpande företaget ska kunna antas som etiskt ansvarstagande i sina 

leverantörskontakter. Vid en inköpsprocess finns det ofta flera underleverantörer att ta 

hänsyn till och leverantörsledet är ofta långt. Detta skapar svårigheter för det 

inköpande företaget att hålla koll på samtliga aktörer i leverantörsledet samtidigt som 

det gör det svårt att avgöra vem som tar vilket ansvar under de olika delarna i 

inköpsprocessen. 

	  

Både Thomas Bergmark och Linda Leifsdotter (150429) är överens om att avveckling 

av ett samarbete med en underleverantör som uppträder oetiskt ska ses som en sista 

utväg. Thomas Bergmark (150429) berättar vidare att en avveckling av ett samarbete 

skulle kunna innebära att arbetssituationen hos underleverantören förvärras ytterligare 

samtidigt som det innebär merarbete för det inköpande företaget. Att avveckla ett 

samarbete för att sedan etablera en ny relation till en ny underleverantör är en process 

som kräver både tid och pengar. Nya avtal skall skrivas, nya arbetsmetoder utformas 

och en ny relation ska byggas upp.  
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Till en början innebär en ny underleverantör ineffektivt och oproduktivt arbete som i 

regel resulterar i sämre siffror, både gällande de finansiella siffrorna och 

leveransprecisionen. En leverantörsrevision ska inte ses som övervakning, utan som 

en process för utveckling. Där det inköpande företaget aktivt arbetar tillsammans med 

underleverantören för att förbättra standarden och främja en hållbar verksamhet. Ett 

företag ska aldrig leka polis, utan axla rollen som samarbetspartner tydliggör Thomas 

Bergmark (150429). 

4.3	  HM	  som	  fallföretag	  

HM är Sveriges överlägset största och världens tredje största klädesbutikskedja. De 

har skapat ett varumärke som den största delen av världsbefolkningen är väl bekanta 

vid. HM:s affärsidé grundar sig i att ha ett brett utbud samtidigt som de erbjuder 

kläder till ett lågt pris och har som mål att alltid överträffa kundernas förväntningar 

när det gäller kvalitet (www.hm.com, u.å.). Eftersom att HM är ett världsledande 

varumärke är det viktigt att de tar sitt etiska ansvar och verkar för en hållbar 

utveckling och i deras hållbarhetsrapport (2013) går de att urskilja sju åtaganden HM 

grundar sitt CSR-arbete på och som ska spegla deras handlingar:  

• Provide fashion for conscious customers 
• Choose and reward responsible partners 
• Be ethical 
• Be climate smart 
• Reduse, reuse, recycle 
• Use natural resources responsibly 
• Strengthen communities  

4.3.1	  Arbetsmetod	  
I HM:s leverantörsled finns det 785 skrivna avtal med olika underleverantörer och 

produktion sker på 1800 fabriker lokaliserade i tillväxtländer, däribland Bangladesh, 

Kambodja och Kina (sustainability.hm.com, 2013).  
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HM utvärderar sina underleverantörer via ett index baserat på deras CoC där 

underleverantörens arbetssätt blir rankat efter deras arbete med en maximal poäng på 

100. Utvärderingarna sker via regelbundna leverantörsrevisioner och 

underleverantörerna blir informerade om deras poäng. HM kallar detta index för 

ICoC, Index Code of Conduct, och det används som ett integreringsverktyg i 

inköpsprocessen och gör det möjligt för HM att systematiskt belöna de 

underleverantörer som håller en hög standard på deras hållbarhetsarbete med bättre 

affärer. De underleverantörer som har höga poäng är även de som HM är intresserade 

av att ha en strategisk leverantörsrelation med. HM ämnar fokusera på strategiska 

fabriker och underleverantörer där de har möjlighet till stor påverkan (ibid). 

 

” By being a good partner ourselves, setting clear demands and providing training 

and support where needed, we want to enable our suppliers to take ownership and 

improve their performance. This includes making sure that our purchasing practices 

enable our suppliers to live up to our demands and deliver their very best to us, our 

customers, their workers and their communities” (HM Hållbarhetsredovisning 2013 

s.31). 

 

HM är övertygade om att samarbete och utveckling tillsammans med sina 

underleverantörer är bättre än relationer som byggs på maktspel 

(sustainability.hm.com, 2013). Om en underleverantör skulle bryta mot den stiftade 

ICoC och inte är intresserade av att åtgärda gapet tvingas HM agera för att påverka, 

exempel på detta är att minska ordervolymer som en varning och i absolut värsta fall 

att avveckla samarbetet. För att en avveckling av samarbetet ska ske så smärtfritt som 

möjligt görs det i enlighet med utfasnings standards, vilket ger den berörda 

underleverantören en viss transaktionsperiod där denne har möjlighet att finna nya 

kunder och på så vis undvika att förlorat arbete (sustainability.hm.com, 2013). 
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Figur	  8: HM hållbarhetsredovisning 2013 s.31 

4.3.2	  Gapet	  
 

HM:s leverantörsrevisionsprogram består av över 200 punkter och inkluderar 

inspektion av fabrik, intervjuer med ledning, dokumentinspektion och intervjuer med 

anställda. Leverantörsrevisionerna utförs på alla förstaleds-leverantörer men även på 

underleverantörer som verkar längre ned i leverantörsledet. HM har som regel att en 

underleverantör ska bli granskad minst vartannat år med upp till tre 

uppföljningsrevisoner däremellan. Om ett gap mot stiftad CoC upptäcks anses det 

vara ett allvarligt avtalsbrott och kan leda till ett avvecklat samarbete med 

underleverantören (sustainability.hm.com, 2012).  

 

Då gap upptäcks kräver HM att underleverantören presenterar en handlingsplan som 

integreras på ledningsnivå och utgår från en klar policy och innefattar 

väldokumenterade, fullt implementerade och kommunicerade åtgärdsrutiner. 

Förbättringsarbetet skall genomföras av kompetent personal och kontroll och 

uppföljning av arbetet skall ske för att förebygga vidare gap. Om underleverantören 

misslyckas med eller vägrar skapa en fungerande handlingsplan kan det leda till att 

samarbetsrelationen avvecklas, i de fallen utarbetas en utfasningsplan för att 

säkerställa medarbetarnas välmående (hm.com).  
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I början på 90-talet började HM övervaka sina underleverantörer och skapade 

handlingsplaner med direktiv över arbetsmetod och åtgärder då ett gap upptäcktes. 

Det upptäcktes snabbt att konstant övervakning resulterade i att fler gap och brister 

upptäcktes, det var däremot inte tillräckligt för att hantera systematiska brister såsom 

brister i ledningsmetoder eller större samhällsproblem. Med detta påbörjades mer 

omfattande leverantörsrevisioner och de gick från att endast övervaka till att fokusera 

på och utveckla ledningssystem, bättre kapacitetsbyggnader och starkare samarbeten. 

HM involverade aktörer som befann sig utanför fabrikens väggar för att på så sätt 

hantera de sociala barriärer som stod i vägen för förbättringar. Idag satsar HM ännu 

mer på att utveckla deras leverantörsrevisioner och att gå ifrån ett Ja eller Nej 

formulär till mer betydelsefulla utvärderingar där partnerskap och integration av 

intressenter står i fokus. Detta för att skapa mätbara skillnader på både det sociala och 

miljömässiga planet och en utveckling och integration längs hela värdekedjan, inte 

bara av de närmsta leverantörerna (ibid). 

 

HM uttrycker att de använder beyond monitoring och anser att endast övervakning 

inte är tillräckligt, utan investerar även i hållbara resurser för att hjälpa 

underleverantörer att utveckla och förbättra sina ledningssystem och utbilda de 

anställda samt ledning med syfte att stärka deras totala kapacitet kring hållbarhet. De 

underleverantörer som får mest uppmärksamhet och hjälp är de som kategoriserar sig 

som strategiska partners, detta för att HM anser att de har störst chans till påverkan 

genom dem (sustainability.hm.com, 2012). 

4.4	  Sammanfattning	  empiri	  	  
 

I appendix (bild. 7.7) presenteras en sammanfattande processkarta över de empiriska 

tillvägagångsättet vid hantering av etiskt ansvarstagande med avstamp i gapet som 

kan uppstå mellan ett företags CoC och en underleverantörs arbetssätt. Vidare 

presenteras fem typfall (Appendix tabell. 7.8 - 7.12) som belyser verkliga fall som 

används som underlag för analys vid jämförelse mellan de teoretiska typfallet och de 

empiriska typfallen. 
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5.	  Analys	  
 

I detta kapitel analyseras studiens teori mot empiri och ämnar söka svar till studiens 

problemformulering och uppfylla syftet – Hur ser processen ut då ett inköpande 

företag misstänker ett oetiskt arbetssätt hos en underleverantör? Hur upptäcks gapet 

och hur hanteras det? 

5.1	  	  Analys	  av	  processen	  
 

Processen som inleds när en misstanke väcks om ett oetiskt arbetssätt hos en 

underleverantör utgörs av tre beståndsdelar; processen före upptäckt gap, 

upptäckande av gap samt processen efter upptäckt gap. Anlitandet av en 

hållbarhetskonsult sker på grund av att företag vill försäkra sig om att allting går rätt 

till hos deras underleverantörer och deras kunskap inom området inte är tillräckligt för 

att genomföra kontrollen på egen hand (Jutterström och Norberg, 2011). 

Leverantörsrevisionen utförs för att säkerställa att underleverantörens arbetssätt 

matchar riktlinjerna som dikterats i det inköpande företagets CoC och består som 

tidigare nämnt av tre beståndsdelar; dokumentgranskning, fabriksinspektion samt 

intervjuer med anställda och ledning. Vad händer om en underleverantör inte skulle 

ha tillräckligt med kapital för att uppfylla handlingsplanen? Det kan tänkas att det 

inköpande företaget ger bistånd för att på så sätt säkerställa fortsatt kvalitet, samtidigt 

som en sådan handling skulle kunna leda till stärkt varumärke, vilket är den vanligaste 

anledningen till implementering av CSR (Svensk handel, 2015). Om kostnaderna 

istället hade varit någon annans än Utunderleverantörens ansvar hade 

underleverantören inte haft några större incitament att motverka gap eftersom det inte 

hade varit deras problem, eller kostnad, ifall problemet uppstod. 

5.2	  Analys	  av	  typfall	  mot	  teori	  
 

I empirin presenteras fem typfall av olika karaktär och i denna analysdel kommer vi 

att analysera det teoretiska typfallet mot de empiriska typfallen (Appendix tabell. 

7.13). En gemensam faktor är att någon form av gap mellan det inköpande företagets 

CoC och underleverantörens arbetssätt har blivit uppmärksammat och en process 

kring motverkan samt förbättring har påbörjats.  
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Hur processen sedan blivit utformad, vilken arbetsmetod som tillämpats och på vilket 

sätt det har påverkat underleverantörens arbetssätt skiljer sig.  

 

Hanteringen av de olika gapen i typfallen grundas i den presenterade tre-stegs 

proceduren av en leverantörsrevision där en förannonserad inspektion av fabriken 

utfördes, dokument inspekterades och intervjuer med anställda samt ledning 

genomfördes. Mamic (2005) beskriver att återkommande leverantörsrevisioner och en 

dikterad CoC har påvisad positiv effekt på arbetssituationer på fabriker, det kan bero 

på att övervakning och granskning ger underleverantörer incitament till att efterleva 

företagets CoC (Egels-Zanden, 2007). De fem typfallen representerar den bredd av 

brister som kan uppstå i ett leverantörsled och framhäver hur viktigt det är att verka 

för värdeskapande i hela värdekedjan. De presenterade typfallen innefattar 

verksamheter vilka önskar främja CSR och utgår från en dikterad CoC med normer 

och riktlinjer och genomför leverantörsrevisioner i syfte att undersöka, granska och 

eventuellt åtgärda gap (Steiner och Steiner, 2009). Orsaken till att en 

leverantörsrevision har genomförts och vad för arbetsmetod som har tillämpats i 

processen skiljer sig åt mellan de olika typfallen. I typfallen presenteras olika gap; 

barnarbete, säkerhetsbrister, övertid och låga minimumlöner. Det typfallen har 

gemensamt är att ett oetiskt arbetssätt som motverkar den hållbara utvecklingen har 

upptäckts. Enligt Gröndahl och Svanström (2010) identifieras etiska grundprinciper 

som förtydligar att människor är beroende av varandra och rättvisa ska finnas mellan 

alla människor. Oavsett var du bor i världen har du rätt till ett bra liv, vilket är en 

faktor som hämmas av de ovan nämnda gapen som inkräktar direkt eller indirekt på 

FN:s principer om mänskliga rättigheter (Fernholm, 2013). 

5.2.1	  Typfall	  ett	  och	  fyra	  –	  Barnarbete	  
 

I det första typfallet upptäcks ett gap via en rutinkontroll, empiri bekräftar teori och 

företaget syftar att kontrollera att CoC följs. I typfallet upptäcks barnarbete och i linje 

med FN:s deklaration angående mänskliga rättigheter och lagar (Fernholm, 2013) är 

det viktigt att barnets välmående sätts i främsta rummet. Detta innebär att det inte är 

tillräckligt att endast upprätta en handlingsplan och genomföra en 

uppföljningsrevision.  
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Vid ett gap av denna kaliber är det viktigt att ett större och mer omfattande ansvar tas 

och att resultatet av förbättringsprocessen blir ett drägligt liv för barnet. I empirin 

framgår det att det är underleverantörens uppgift att se till att bristerna som utgör 

gapet blir åtgärdade, oavsett hur mycket finansiella och arbetsmässiga resurser som 

krävs. Kritik kan riktas mot detta eftersom att det är underleverantörens oetiska 

arbetssätt som har skapat den dåliga arbetssituationen, vad är det då som säger att 

underleverantören plötsligt ska prioritera och lägga resurser på att barnen får ett 

drägligt liv? Alla barn har rätt till utbildning och att få alla deras fundamentala behov 

uppfyllda, men om det inköpande företaget lägger över ansvaret på en annan part hur 

kan de då veta att det faktiskt sker? Ett företag som arbetar aktivt med CSR ska ta ett 

etiskt ansvar och främja den hållbara utvecklingen (Okpara och Idowu, 2013) men hur 

etiskt är det att lägga över allt ansvar på en annan part? 

 

I typfallet presenteras att barnen fick nya och enklare arbetsuppgifter som var tillåtna 

enligt landets regleringar för att säkerställa att familjen inte förlorade inkomst och fler 

leverantörsrevisioner skulle ske för att verka i ett förebyggande syfte, likt teorin som 

talar för fortsatt samarbete. Hårdare och mer frekvent övervakning påminner mer om 

ett maktspel än en jämlik samarbetsrelation. Enligt Borglund et al. (2012) beror värdet 

i leverantörsledet på grad av kontaktyta, insyn och kontroll och respondenterna var 

tydliga med att en god relation mellan inköpande företag och underleverantör var 

bästa receptet för utvecklande samarbete. En revisionstrategi ska inte endast fokusera 

på kontroll och krav, utan fokus bör ligga på att utveckla leverantörsrelationerna för 

att på så sätt kunna utveckla företaget i stort (Mamic, 2005), men om resultatet av 

ovan upptäckta gap är just utökad kontroll och krav kan värdet av just den 

leverantörsrelationen ifrågasättas. Mamic (2005) talar om beyond monitoring och 

framhäver att ett inköpande företag bör investera i leverantörsrelationer snarare än 

leverantörshantering, men frågan är vilken kategori ovan handling placeras i? 
 

Beyond Monitoring innebär att fokus läggs på, utöver kontroll, på utveckling utav 

leverantörsrelationen för att skapa bättre förutsättningar (Mamic, 2005). Både Thomas 

Bergmark och Linda Leifsdotter (150429) förespråkar Beyond Monitoring och lägger 

mycket tyngd på att företaget ska ha en god relation till sina leverantörer för att kunna 

utveckla leverantörernas arbete, och på så sätt även sin egen verksamhet.  
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Respondenterna förtydligar att det är viktigt att företagen ser möjligheten med att 

utveckla leverantörsrelationen och inte enbart de kostnader och det arbete processen 

kan innebära. Möjligheten till att påverka underleverantörens arbetssätt beror på hur 

maktförhållandet ser ut mellan parterna. Rahbek, Pederson och Andersson (2006) 

skriver att det är lättare för ett stort företag att påverka den befintliga arbetssituationen 

än för ett mindre företag.  

 

Det går inte att undkomma att HM är en företagsjätte och med sina 1800 anknytningar 

till fabriker har de en stor inverkan på sina underleverantörer. Thomas Bergmark 

(150429) berättar att även om det finns många företag som verkar på dagens marknad 

finns det ännu fler underleverantörer vilket leder till att de flesta företagen ofta 

besitter makten i leverantörsrelationen och har därmed stor möjlighet till påverkan. 

Att implementera CSR utifrån Carrolls CSR-pyramid belyser vikten av att företaget 

besitter makt mot underleverantören för att ha möjlighet till att påverka (Carroll, 

1997, s.7) samtidigt som att den är mer kravställande än öppen för samarbete. Vidare 

kan det spekuleras i det faktum att ett grovt gap har uppstått och vilket som är det 

bästa sättet att åtgärda detta gap? Är det etiskt korrekt att verka för en bättre 

leverantörsrelation som svar på ett dåligt beteende? En dålig handling bör väl leda till 

bestraffning, snarare än belöning? Respondenterna och teorin trycker på ständig 

utveckling och fortsatt samarbete, att avveckla en relation är inget som ska vara 

nödvändigt. Men frågan är hur stort ansvar ett inköpande företag egentligen ska ta? 

Detta är en diskussion författarna Amaeshi et al. (2008) för utan något svar och 

kanske beror det på komplexiteten kring CSR och etiskt ansvarstagande. Det är en 

självklarhet att det etiska företaget ska ta ett ansvar och främja utveckling, men till 

vilket pris? I typfallet ovan tar det inköpande företaget det påbörjande och avslutande 

ansvaret men lägger över mellanspelet på underleverantören. Det antas att det 

inköpande företaget tar ett etiskt ansvar men egentligen läggs allt faktiskt ansvar på 

underleverantören, frågan är hur etiskt korrekt det är från det inköpande företagets 

sida? 
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Som nämnt ovan är barnarbete ett av de grövsta brotten mot mänskliga rättigheter och 

är ett gap som måste åtgärdas omedelbart. I typfall fyra upptäcktes gapet av en 

utomstående part, HRW hade kontrollerat fabriker i Kambodja och upptäckt att 

barnarbete förekom hos en av HM:s underleverantörer.  

 

Eftersom HM i sin hållbarhetsrapport (sustainability.hm.com, 2013) uttrycker att de 

utför leverantörsrevisioner åtminstone vartannat år och att inga nya avtal binds utan 

noggrann granskning av den gällande underleverantören, kan det tyckas konstigt att 

gapet upptäcktes av HRW istället för av HM själva. Kanske berodde det på slarvigt 

utförda leverantörsrevisioner eller blundade HM helt enkelt för gapet? Innan HM 

valde att agera var de tvungna att bekräfta att barnarbete faktiskt ägde rum på 

fabriken.  

 

Det HRW hade angett i sin rapport stämde och HM hade ett stort brott mot de 

mänskliga rättigheterna på sina axlar, barnarbete. Under rubrikerna Syfte och Gap 

bekräftar empirin den teori som har framtagits. HM väljer att inte upprätta en 

handlingsplan utan för en dialog med HRW och utvecklar en lösning som ser till att 

barnen i fråga får ett drägligt liv efter sitt nu avslutade arbete på fabriken. Enligt 

teorin ska en handlingsplan upprättas, en trolig anledning till att HM inte gjorde det är 

att barnarbete inte ska uppkomma och kräver därför omedelbart agerande, inte efter 

att en handlingsplan har dikterats. Det är inte bara barnens välmående som står på spel 

utan även HM:s företagsrykte och varumärke. Att bibehålla ett gott varumärke är den 

vanligaste anledningen till implementering av CSR (Svensk handel, 2015). 

5.2.2	  Typfall	  två	  och	  fem	  –	  Övertid	  och	  låga	  löner	  
 

I typfall två uppmärksammas ett oetiskt arbetssätt via media vilket satte press på det 

inköpande företaget att agera. I detta typfall krävdes det yttre omständigheter i form 

av media för att det inköpande företaget skulle upptäcka gapet och agera, vilket kan 

tyckas bekräfta teorin om att den främsta anledningen till etiskt ansvarstagande är att 

värna om företagets varumärke (Svensk handel, 2015). Företag ska ta ett etiskt ansvar 

och arbeta aktivt med CSR men vilka incitament finns det egentligen till att främja en 

hållbar utveckling? 
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 I typfall två uppmärksammas det att övertid är mer regel än undantag och att de 

anställda arbetar fler timmar än vad som är lagligt. Enligt Linda Leifsdotter (150429) 

är motverkan av övertid ett av de svåraste gapen att upptäcka eftersom det ofta sker i 

samförstånd mellan ledning och anställda, då ledningen önskar maximera fabrikens 

output samtidigt som de anställda vill maximera sin lön.  

 

Men, precis som mikroekonomin säger ska utbud möta efterfråga, vilket innebär att 

om ett utökat utbud är nödvändigt beror det på att efterfrågan har ökat. Eftersom det 

är det inköpande företaget, som på grund av slutkonsumenten konsumtionsvanor, 

skapar den ökade efterfrågan på fabriken kan ytterligare tankar kring det inköpande 

företagets agerande ifrågasättas. Exempelvis bör det inköpande företaget undvika att 

göra allt för stora och plötsliga inköp som chockar fabriken, på så sätt kan 

underleverantören planera produktionen och därmed de nödvändiga arbetstimmarna 

för att motverka oetiskt övertidsarbete. 

 

I typfallet upprättas handlingsplaner och uppföljningsrevisoner genomförs för att 

åtgärda gapet och skapa förbättring hos underleverantören. Om skälet till övertid 

egentligen grundas i det inköpande företagets inköpsbeteende bör de också upprätta 

en handlingsplan för att minska arbetsbördan som de lägger på deras underleverantör. 

Många av de som maximerar arbetstimmarna på fabriker i tillväxtländer gör det för att 

kunna förse sina och sin familjs mest fundamentala behov. Medarbetarna tvingas 

därmed till att jobba många och långa dagar för att få ihop en skälig lön, vilket 

innebär att gapet övertid egentligen kan anses som ett gap kring låga löner. Det går i 

detta fall att dra en koppling till det inköpande företagets arbetsmetod och den första 

ekonomiska dimensionen i Carrolls CSR-Pyramid. Enligt Carrolls CSR-pyramid ska 

ett företag först och främst uppnå den ekonomiska dimensionen och maximera sin 

vinst (Carroll, 1991, s.4). Då ett företag önskar maximera sin vinst ska utgifterna 

minimeras, vilket kan leda till besparingar i inköpsprocessen som sedan speglas i 

underleverantörens lönesystem. Det är svårt att samspela den ekonomiska 

dimensionen med den legala, etiska och filantropiska dimensionen (ibid).  
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Att ta ett etiskt ansvar är uppenbarligen en komplex process, men ska det verkligen 

vara så svårt att göra det rätta? Det finns tydliga riktlinjer och många teorier som 

berör varför företag ska ta ett etiskt ansvar men hur det ska fungera i praktiken och 

implementeras i hela värdekedjan tycks ingen ha ett tydligt svar på. Enligt teorin ska 

CoC upprättas med riktlinjer och normer som tydliggör vad som är ett acceptabelt 

beteende, vid ett upptäckt gap ska en handlingsplan upprättas vilken ska följas av en 

uppföljande leverantörsrevision (Steiner och Steiner, 2009). I typfall två bekräftar 

teorin empirin och samtliga teoretiska moment går att urskilja.  

 

Frågan är om det går att sammankoppla momenten med främjande av hållbar 

utveckling? CSR är ett verktyg i strävan mot hållbar utveckling (Larsson och 

Ljungdahl, 2008) och innebär att företag ska främja ekonomisk utveckling med 

verkan för en ökad livskvalitet. Frågan är vad som skapar en ökad livskvalitet? 

Minskade övertidstimmar leder till förbättrade arbetsförhållande, men så länge 

minimumlönen förblir den samma så blir de anställdas livskvalitet utanför 

arbetsplatsen snarare sämre än bättre. Empirin bekräftar de momenten som teorin 

beskriver, men frågan är om detta är tillräckligt? 
 

I typfall fem har HM valt att verka i förebyggande syfte och startade initiativet ”Fair 

living wages”, ett initiativ som går i linje med den filantropiska dimensionen i 

Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991, s.7). Genom initiativet verkar HM för en ökad 

livskvalitet hos sina underleverantörer i form av höjda minimumlöner. HM främjar 

den hållbara utvecklingen genom sitt CSR-arbete och tar det steget längre än vad den 

teoretiska processen uttrycker. Syftet med satsningen är att utveckla och förbättra 

leverantörsrelationer med fokus på en mer välmående arbetskraft. Satsningen går i 

linje med den information respondenterna delgav där de förespråkade samarbete och 

utveckling. I detta fall lyckas HM implementera ett CSR-arbete som främjar hållbar 

utveckling, men kan det tänkas bero på att det är ett arbete som skett i förebyggande 

syfte? Att arbeta i förebyggande syfte, innan ett gap har uppstått, innebär att det finns 

tid för att utveckla kreativa lösningar som kan stärka hela värdekedjan, och på så sätt 

även HM:s varumärke. 
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Incitamenten till att verka hållbart är enligt Okpara och Idowu (2013) att ett företags 

varumärke stärks med ett växande etiskt ansvarstagande. De framhäver att ett företags 

förhållningssätt till CSR kan delas in i tre kategorier; det instrumentella, det etiska 

samt det hybrida tillvägagångsättet. De företag som utgår från det instrumentella 

tillvägagångsättet gör det i syfte att gynna företagets verksamhet. De tar sitt etiska 

ansvar om det ger valuta för pengarna, CSR anses som en investering för att stärka 

varumärket.  

 

De företag som utgår från det etiska tillvägagångsättet gör det för att det är rätt sak 

att göra. De tar den etiska aspekten i första hand och lönsamheten i andra. Det tredje 

alternativet är det hybrida tillvägagångsättet som är en blandning av ovan nämnda 

tillvägagångsätt och förespråkar att de instrumentella och etiska alternativen är 

sammankopplade, för att kunna verka etiskt krävs kapital. Enligt teorin anses det 

hybrida vara orealistiskt eftersom ett företag tillslut kommer att hamna i ett vägskäl 

angående lönsamhet eller etiskt ansvarstagande. I det presenterade typfallet upptäcks 

oetiska gap som vid hantering och motverkan påverkar lönsamheten. Det är billigare 

för en fabrik att använda barn som arbetskraft, vilket gör att de kan ha fler anställda 

och öka outputen från fabriken. På samma sätt ökar effektiviteten på kort sikt ifall 

arbetarna arbetar fler timmar per dygn. Situationerna är dock inte acceptabla och det 

inköpande företaget måste sätta ner foten för att stoppa det oetiska arbetssättet, vilket 

i sin tur räddar företaget från ett skadat varumärke vilket skulle kunna påverka 

lönsamheten.  

 

I HM:s hållbarhetsredovisningar går det att läsa om de fall där HM har verkat i 

förebyggande syfte vilket stärker bilden av HM som det ansvarsfulla företaget.  

Det inköpande företaget ”gör det som är rätt att göra” men gör det samtidigt med syfte 

att värna om sitt rykte. Ett stärkt varumärke är en konkurrensfördel (Okpara och 

Idowu, 2013) och kanske är det just det hybrida tillvägagångsättet, vilket förespråkar 

att lönsamhet och etiskt ansvar går hand i hand, som är det förhållningssätt HM 

faktiskt applicerar. För även om hållbar utveckling anses vara en stark drivkraft i 

ekonomin (Gröndahl och Svanström, 2010) bör även ekonomin antas vara en stark 

drivkraft för att kunna finansiera och på sätt främja den hållbara utvecklingen. 
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5.2.3	  Typfall	  tre	  –	  Säkerhet	  
 

I typfall tre är det utomstående omständigheter som flaggar för att gap kan bli ett 

faktum vilket resulterade i att HM agerade i förebyggande syfte. Enligt teorin ska 

avtal finnas om regelbundna leverantörsrevisioner vilket bör resultera i att proaktiva 

leverantörsrevisioner genomförs, precis som i exemplet ovan. Det går att underförstå 

att genom att företag agerar innan ett gap har uppstått ämnar de att minimera risken 

för bristande arbetssätt samt att utveckla sin verksamhet. Detta tydliggörs i företags 

CoC som ger klara direktiv och riktlinjer om vad som är acceptabelt beteende och 

tydliggör vilket etiskt ansvar som ska tas genom hela värdekedjan (Steiner och 

Steiner, 2009).  

 

Om alla aktiviteter i värdekedjan värdesätts och målet är att samtliga delas ska 

nyttomaximeras, bör utveckling för att förebygga uppståndelsen av gap vara mer av 

en regel än ett undantag, för i problematiken kring motverkan av gap bör väl anfall 

vara bästa försvar? I typfallet genomfördes leverantörsrevisioner samtidigt som 

riskobjekt identifierades och omplaceras i linje med det teorin säger. För att skapa en 

tydligare bild av de fabriker som befann sig i riskzonen fick de delta i en detaljerad 

undersökning för att kunna garantera de anställdas säkerhet. De fabriker som 

uppfyllde kraven eller var samarbetsvilliga och motverkade gapen som upptäcktes 

fortsatte sitt samarbete med HM medan relationer med underleverantörer som inte var 

villiga att samarbeta avvecklades. HM tog ett större etiskt ansvar och 

leverantörsrelationen med de samarbetsvilliga underleverantörerna utvecklades.  

 

Processen följer i stort sett det sedvanliga mönstret som teorin har återgivit, utöver 

den teoretiska modellen utarbetade HM en mer omfattande och utvecklande process 

där de åtgärder som krävdes och kunde tänkas krävas inom en snar framtid 

genomfördes. Att HM valde att avveckla samarbetet med två underleverantörer går 

däremot emot både respondenternas och teorins rekommendationer men leder till 

diskussionen kring hur mycket ansvar ett företag faktiskt ska ta?  
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Thomas Bergmark och Linda Leifsdotter (150429) är överens om att en avveckling är 

något som ska användas som en sista utväg om underleverantören skulle vara ovillig 

till samarbete och inte visa några incitament på att vilja förbättra bristerna och på så 

sätt täppa till gapet. Det är inte svårt att lista ut varför avveckling inte är en bra 

lösning, som nämnt ovan innebär en förlorad kund även förlorat kapital. Då fabriken 

förlorar kapital krävs det ofta ytterligare nedskärningar vilket gör att arbetssituationen 

blir ännu sämre och sannolikheten att de anställda kommer att lämna fabriken är liten 

då de förmodligen inte har några andra arbetsmöjligheter och behöver pengarna för att 

kunna försörja sin familj.  

  

HM är tydliga med att de försöker belöna goda underleverantörer med bättre affärer 

och att de inte lägger tid och fokus på att utveckla relationer som inte fungerar. 

Rahbek, Pedersen och Andersson (2006) diskuterar om att företag ofta står handfallna 

då oetiska arbetssätt upptäcks och att de ofta saknar klara direktiv över vad de ska 

göra. Egentligen finns det inte många alternativ, antingen kan de välja att utveckla eller 

avveckla leverantörsrelationen.  

 

I typfallet fortskrider samarbetet med de underleverantörer som är villiga att förbättra 

sig och relationen med de underleverantörer som inte har några intentioner på att 

förändra sitt arbetssätt avvecklas. Även om det försätter den avvecklade fabriken i en 

ännu sämre situation är det kanske bättre att fokusera på de underleverantörer som 

främjar en god leverantörsrelation? Att arbeta aktivt med CSR vid en fabrik utan 

gensvar kostar mer än vad det ger, det är bättre att fokusera på de underleverantörer 

som vill utvecklas tillsammans med HM. Michael Porter (1985) ansåg att samtliga 

delar av värdekedjan skulle nyttomaximeras, ett moment som blir svårt om inte alla 

parter är samarbetsvilliga. Att implementera CSR-arbete som leder till en förbättrad 

värld kräver gensvar från underleverantörer och för att effektivisera processen i 

arbetet mot hållbar utveckling kanske HM:s agerande är den väg ett inköpande 

företag måste gå. Det går dock inte att undkomma att det inköpande företaget besitter 

en maktposition jämt emot underleverantören (Amaeshi et al., 2008) och bör nyttja 

denna position och influera sina underleverantörer och pressa de till förändring. 
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I de bästa av världar skulle inga inköpande företag samarbeta med underleverantörer 

som har ett oetiskt arbetssätt. Det skulle innebära att fabriken skulle stå utan kunder 

vilket skulle innebära att verksamheten tillslut försattes i konkurs. Det skulle innebära 

en marknad av tillverkningsfabriker där endast etiskt godkända fabriker skulle vara 

tillgängliga och processen kring CSR skulle vara en självklarhet och en hållbar 

utveckling skulle vara ett faktum och inte endast ett eftersträvat mål. I de bästa av 

världar skulle inte heller barnarbete, övertid, låga löner eller säkerhetsbrister finnas då 

det hade varit allmänt oacceptabelt. Men så länge det finns inköpande företag som 

handlar från den oetiska underleverantören kommer dessa problem att kvarstå. 

Inköpande företag vill maximera samtliga delar av sin värdekedja och på dagens 

globala marknad är det svårt att kombinera effektivitet, lönsamhet samt hållbar 

utveckling, vad de faktiskt beror på tycks ingen ha ett tydligt svar på.  

 

Det borde vara en självklarhet att effektivitet, lönsamhet och hållbar utveckling 

främjade varandra, men så länge det finns fler mobilmärken och klädkedjor än vad det 

finns direktiv över etiskt ansvarstagande är det svårt att utrota den oetiska 

underleverantören då pris fortfarande är den ledande konkurrensfördelen.  

	  

5.3	  Etiskt	  ansvarstagande	  
 

I denna studie har vi ämnat undersöka den processen som kan uppstå när ett 

inköpande företag har en misstanke om oetiskt beteende hos en underleverantör.  

Processen uppmärksammas då det finns misstanke om att oetiska arbetssätt 

förekommer hos underleverantören, ett gap upptäcks och det inköpande företaget 

tvingas agera. Det går att urskilja tre steg i detta arbete, innan, under och efter 

upptäckande av gap och även flera värdeadderande aktiviteter. Processens utformning 

skiljer sig åt från fall till fall vilket leder till att det är svårt att beskriva hur processen 

faktiskt går till väga. Ett gap mellan det inköpande företagets CoC och 

underleverantörens arbetssätt upptäcks i regel genom en rutinkontroll, vilket leder till 

att en rutinmässig leverantörsrevision utförs och en handlingsplan upprättas.  
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I vissa fall blir gapet uppmärksammat i media, exempelvis i ett avsnitt i sjunde 

säsongen av Kalla Fakta, och det inköpande företaget måste agera omedelbart för att 

inte förlora marknadsandelar. I ett tredje fall utförs utvecklingsarbete i förebyggande 

syfte vilket förhindrar uppståndelsen av eventuella framtida gap. 

 

Det finns många olika gap men de flesta gapen tycks bottna i samma problem, att en 

anställd behandlas som en tillgång istället för en medmänniska. Att en människa 

betraktas som en  illgång är oetiskt och fel, men frågan är vems fel det är? CSR har 

växt fram i och med den ökade globaliseringen, vilket kan liknas med att ökad 

globalisering har resulterat i att ett större etiskt ansvar måste tas. Men att säga att CSR 

är ett resultat av ökad globalisering kan tyckas fel, att agera etiskt bör vara en 

självklarhet oavsett marknadsstorlek. Att se på en människa som en tillgång är fel 

oavsett om det sker i Kina eller i Sverige, men faktum är att det oftast sker i just 

tillväxtländerna. Och kanske är det ett resultat av agerandet i västländerna i och med 

globaliseringen.  Inköpande företag flyttar sin produktion till lågkostnadsländer för att 

maximera sin vinst.  

 

Hur vi agerar i första ledet av inköpsprocessen påverkar hur arbetsförhållandena ser ut 

längre ner i kedjan och därför bör det vara en självklarhet för de företag som arbetar 

aktivt med CSR att leva som de lär. Ett företags påverkan på mänskliga rättigheter ska 

gå i linje med verkan för goda verksamheter och allmänt samhällsengagemang och 

utveckling (Gulliksson och Holmgren, 2011). Den sistnämnda punkten innebär att det 

inköpande företaget ska främja hållbar utveckling, vilket betyder att ett mer 

omfattande etiskt ansvar måste tas. Beståndsdelen utveckling var ett ständigt 

återkommande begrepp under studiens expertintervjuer och respondenterna var 

överens om att ett hållbart företagande kräver ständig utveckling av både relationer 

till intressenter och styrning av företaget. De sju grundläggande tankarna som HM 

presenterar går hand i hand med de data som går att utläsa i empirin. HM:s sju 

principer belyser vikten av ett helhetstänk och att hållbar utveckling bör vara en 

integrerad tanke redan på ledningsnivå. Hänsyn ska tas till både mänskliga rättigheter 

och miljö och HM ska bedriva goda verksamheter som är ansvarstagande samtidigt 

som de har ett samhällsengagemang som främjar hållbar utveckling.  
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Enligt teorin ska en handlingsplan upprättas för att åtgärda ett upptäckt gap och 

underleverantörens förbättringsarbete ska kontrolleras genom en uppföljningsrevison 

för att stämma av att bristerna som utgjorde gapet är åtgärdade.  

 

Att implementera CSR i sitt företagande är ett verktyg som främjar hållbar utveckling 

(Larsson och Ljungdahl, 2008). CSR innefattar att öka livskvaliteten för samtliga 

intressenter genom att företaget agerar på så vis att det främjar utveckling som möter 

dagens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta 

framtida behov. Frågan är hur mycket livskvaliteten ökar i och med upprättandet av 

en handlingsplan och att ett gap åtgärdas, på vilket sätt mättar det dagens behov utan 

att riskera morgondagens? Gapet är ett faktum och hämmandet av den hållbara 

utvecklingen har redan skett. Att agera och motverka är ett steg i arbetet med CSR 

men för att omfamna begreppet och dess innebörd fullt ut bör gapet aldrig uppstå. I 

empirin blir det tydligt att bäst resultat uppnås i det typfall där arbete sker i 

förebyggande syfte då det finns tid för att utveckla en mer kreativ utvecklingsplan. 

Och kanske är det så enkelt att anfall är bästa försvar. 
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6.	  Slutsats	  
 

I slutsatsen presenteras studiens resultat, användbarheten, kritiken som kan riktas 

gentemot studien samt förslag till vidare forskning. 

6.1	  Resultat	  
 

I denna studie har vi undersökt hur processen kring etiskt ansvarstagande kan ta form 

med avstamp i ett företags CoC och en underleverantörs arbetssätt. Det som har 

framkommit är att ingen process är den andra lik och att utformningen beror på varför 

etiskt ansvar tas och hur det appliceras i praktiken. Vidare beror det på vilka aktörer 

som är inblandade, vilket slags gap som har uppstått, eller kan tänkas uppstå, och hur 

eller av vem gapet har upptäcks. Det går alltså att identifiera fem dimensioner som 

påverkar hur processen hanteras och påverkas.  

 

Den första dimensionen är varför ett etiskt ansvar ska tas. I dagens samhälle har CSR 

kommit att bli avgörande för ett företags fortlevnad i och med den ökade 

globaliseringen, kommunikationen samt samhällskraven. I uppsatsens teori samt 

analys diskuteras även det hybrida tillvägagångssättet vilket innebär att företagen gör 

det som är rätt sak att göra men även det som är mest lönsamt, lönsamhet på lång sikt 

är alltså kopplat till att verka mot en hållbar utveckling. En sista anledning, som också 

enligt teorin är den som är mest förekommande, är att företag gör det för att stärka sitt 

varumärke och för att vinna marknadsandelar.  

Nästa dimension är hur företagen väljer att implementera CSR, det vanligaste är att 

företaget dikterar en CoC med riktlinjer och normer som ska följas i hela värdekedjan. 

Då ett företag tar ett etiskt ansvar handlar det inte bara om att de ska åtgärda 

uppstådda gap, det goda företaget bör även agera i ett förebyggande syfte för att se till 

att gapen inte uppstår till en början. Det är viktigt att det inköpande företaget har en 

god leverantörsrelation till sin underleverantör och att fokus läggs på de 

underleverantörer som är villiga att, tillsammans med det inköpande företaget, arbeta 

mot en hållbar utveckling.  
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Den tredje dimension berör vilka aktörer som medverkar i och påverkar processen. De 

aktörer vi har identifierat i denna studie är; det inköpande företaget, som upprättar en 

CoC och ställer krav på underleverantören som är ansvarig för att se till att ett 

eventuellt gap försluts. Det inköpande företaget kan ta hjälp av en hållbarhetskonsult 

alternativt en revisionsfirma för att säkerställa att hållbarhetsarbetet inte blir 

bristfälligt. Den sista aktören som påverkar ett inköpande företags CSR-arbete är 

allmänheten, utan ett samhällstryck hade företagen inte varit lika pressade till att 

implementera CSR som en företagsstrategi vilket hade inneburit att en hållbar 

utveckling hade varit ännu mer avlägsen än vad den är i dagsläget.  

Den fjärde dimensionen handlar om vad för gap som har upptäcks, det finns många 

olika gap som kan uppstå men de som har diskuterats i denna studie har berört 

barnarbete, övertid/låga löner samt säkerhet. Samtliga gap är viktiga att åtgärda så fort 

som möjligt, åtgärdandet sker i regel genom att en handlingsplan med åtgärdspunkter 

upprättas, dessa åtgärdspunkter är upp till underleverantören att förverkliga.  

Den femte och sista dimensionen innefattar hur ett gap upptäcks, vanligtvis upptäcks 

gap genom en rutinmässig leverantörsrevision men de fall som blir mest 

uppmärksammade är de som upptäcks via media, såsom när Humans Rights Watch 

upptäckte att det fanns barnarbete hos en av HM:s underleverantörer. Då ett gap 

uppmärksammas i media är det av yttersta betydelse att gapet åtgärdas omedelbart 

innan företagets varumärke tar skada vilket kan leda till förlorade marknadsandelar. 

Om företaget själva upptäcker gapet vid en leverantörsrevision är det lättare för dem 

att motverka och åtgärda problemet enligt givna direktiv då det finns större utrymme 

tidsmässigt då de inte har en strålkastare riktad mot sig.  
 

Processen vid misstanke om ett oetiskt arbetssätt och ett gap mellan företagets CoC 

och en underleverantörs arbetssätt kan förbättras och förbättringarna går att koppla till 

ovan dimensioner. Att främja hållbar utveckling genom att implementera CSR som 

verktyg genom hela värdekedjan skapar en effektivare värdekedja som resulterar i 

ökad effektivitet och produktivitet. En hållbar utveckling främjar ekonomin och så 

länge ett företag tar sitt etiska ansvar i första hand kommer ekonomin på köpet. Att 

verka etiskt ska göras på eget initiativ, inte för att omvärlden tycker att det är bra. 
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Det bästa sättet att omfamna CSR och ta ett etiskt ansvar görs genom aktioner som 

sker i förebyggande syfte, anfall är bästa försvar och att energi läggs på de 

underleverantörer som är villiga att samarbeta. Alla underleverantörer är inte 

samarbetsvilliga och eftersom det inte går att pressa en fyrkantig kub genom ett runt 

hål är det bättre att lägga fokus samt resurser på de underleverantörer där det finns 

möjlighet till att påverka. Ett effektivt CSR-arbete kräver samarbete och med 

begränsade resurser är det bättre att lägga fokus och resurser på underleverantörer där 

det finns möjlighet till påverkan. De främsta aktörerna som processen bör spegla är 

det inköpande företaget och underleverantören, relationen mellan parterna bör 

karaktäriseras utav samarbete och utveckling. Vid behov skulle utomstående expertis 

kunskap tas in, oavsett kostnad, för att säkerställa att processen utförts på rätt sätt. 

Även om det kostar att ta ett etiskt ansvar idag, kommer det förmodligen gynna alla 

inblandade parter i framtiden. Då ett företag verkar i förebyggande syfte ökar 

möjligheten till att uppmärksamma problemet innan ett faktiskt gap uppstår och 

processen bör istället handla om att arbeta proaktivt. Att verka proaktivt och upptäcka 

problemen innan det har utvecklats till ett gap ställer krav på en väl utvecklad CoC 

och att kontinuerliga leverantörsrevisioner genomförs. Om en leverantörsrevision görs 

på årlig basis och brister åtgärdas innan det blir ett faktiskt gap besparas både tid och 

pengar i det långa loppet. Utveckling och förbättring är oftast enklare än att motverka 

och åtgärda. 
 

• Varför - För att uppnå en hållbar och ekonomisk utveckling. 

•  Hur – Verka i förebyggande syfte och fokusera på rätt underleverantör. 

• Vilka – Det inköpande företaget och underleverantörens relation bör stå i centrum, 

men våga tillåta yttre expertis. 

•  Vad - Då allt arbete sker i förebyggande syfte bör inget gap uppstå. 

• Hur - Genom kontinuerliga leverantörsrevisioner och väl formulerade CoC.  
 
Företagande och hållbar utveckling går hand i hand, hur vi agerar i väst påverkar hur 

arbetsförhållandena ser ut i öst. Så länge en medarbetare på en fabrik betraktas som en 

tillgång istället för människa kommer det oetiska arbetssättet att fortsätta och fler gap 

kommer att uppstå.  
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Det finns en tydlig koppling mellan ekonomi och hållbar utveckling, där ekonomi har 

en förmåga att både främja och stjälpa den hållbara utvecklingen. Men så länge det 

tydliggörs att ekonomin faktiskt påverkar den hållbara utvecklingen finns det en större 

möjlighet till förändring. Obehagskänslan kan vi tyvärr fortfarande inte råd bot på, 

men vi kan belysa vikten av att agera etiskt för att minska uppstådda gap i framtiden. I 

denna studie tydliggör vi hur etiskt ansvarstagande kan ta form med avstamp i ett 

företags CoC och en underleverantörs arbetssätt. Det tydliggörs att processen varierar 

från fall till fall. I arbetet med CSR och strävan efter en hållbar utveckling är det bästa 

alternativet att agera i förebyggande syfte, anfall är bästa försvar. Företag bör agera 

innan gapet uppstått och i samband med det utveckla leverantörsrelationer och 

samarbeten för att nå, vad vi anser vara, det optimala CSR-arbetet och därmed främja 

den hållbara utvecklingen. 

6.2	  Användbarhet	  
 

Denna studie bottnar i ett resonemang kring etiskt ansvarstagande och motverkan av 

gap vilket bidrar till en djupare förståelse kring ämnet CSR som verktyg mot en 

hållbar utveckling. Studien bidrar med en ökad förståelse kring ett aktuellt ämne och 

ger direktiv för hur ett etiskt ansvar bör tas på bästa sätt. Studien öppnar upp för 

vidare diskussion kring ämnet och kan användas som underlag för vidare forskning. 

Författarna belyser teorins användbarhet och utvecklar ett resonemang samt modell 

för förbättring och förenkling i arbetet med CSR.   

6.3	  Kritik	  till	  eget	  arbete	  
 

I detta arbete har vi byggt upp empirin utifrån expertintervjuer med verksamma 

hållbarhetskonsulter vilket kan innebära att det endast återberättats sådan information 

där respondenterna har varit framgångsrika med sitt arbete samt att intervjun kan ha 

blivit vinklad till deras fördel. Detta i samband med att vi har valt att genomföra en 

kvalitativ studie kan göra att resultatet anses svårt att generalisera. Vidare bygger 

empirin på typfall som blivit återberättade av experterna i kombination med verkliga 

fall från HM:s hemsida som författarna i sin tur har tolkat, detta faktum kan ha 

påverkat utformning av typfallen.  
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För att skapa ett större djup i uppsatsen och mer tyngd bakom våra resonemang skulle 

studien ha kunna utvecklats med fler studieobjekt och fler ingående intervjuer med 

både experter och företag. Den teori vårt arbete är uppbyggd utifrån kan anses 

omodern då flera titlar är utgivna i början på 2000-talet men beror på att teori och 

forskning om CSR och hållbar utveckling är begränsad och det har varit svårt att hitta 

mer modern litteratur som berör ämnet. 

6.4	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
 

I denna studie öppnar vi upp för vidare diskussion kring etiskt ansvarstagande med 

avstamp i det gap som kan uppstå mellan ett företags CoC och underleverantörs 

arbetssätt. Detta skapar möjlighet för vidare forskning om etiskt ansvarstagande ur 

annan infallsvinkel som exempelvis etiskt ansvarstagande som strategi eller 

företagsstyrning. Ett annat intressant uppslag är att bedriva samma 

problemformulering sett ur underleverantörens perspektiv med tanke på att CSR 

bottnar i ett ansvar i hela värdekedjan. Ett tredje förslag för vidare forskning är en 

djupgående studie kring kopplingen mellan ekonomi och hållbar utveckling med 

fokus på ett företags CSR arbete. 
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7.	  Appendix	  	  
	  

7.1	  Inköpsprocessen	  	  

	  
7.2	  Studiens	  fokus	  av	  inköpsprocessen	  	  
	  

	  
	  

Figure	  1	  

Figure	  2	  
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7.3	  Teori	  disposition	  –	  Analysmodell	  	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

7.4	  Teoretisk	  processkarta	  	  
	  

	  
Figure	  3	  
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7.5	  Tabell	  för	  teoretisk	  sammanfattning	  	  
	  
Table	  1	  

Innan	  upptäckt	  gap:	   Utlösande	  faktor	   Oetiskt	  beteende	  

Syfte	   Leverantörsrevision	  

Upptäckt	  gap:	   Gapet	   Upptäcker	  gapet	  	  

Efter	  upptäckt	  gap:	   Arbetsmetod	   Handlingsplan	  
Uppföljningsrevision	  

Resultat	   Utveckling	  eller	  avveckling	  	  

	  

7.6	  Tabell	  för	  teoretisk	  typfall	  	  
	  
Table	  2	  

Utlösande	  faktor:	   Avtal	  om	  rutinmässig	  leverantörsrevision	  
Syfte:	   Kontrollera	  att	  inga	  gap	  finns	  	  

Gapet:	   Brott	  mot	  mänskliga	  rättigheter	  
Arbetsmetod:	   Diktera	  handlingsplan	  och	  genomför	  uppföljningsrevision	  
Resultat:	  	   Fortsatt	  samarbete	  	  
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7.7	  Empirisk	  processkarta	  	  

	  
	  
Figure	  4	  
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7.8	  Typfall	  ett	  	  
	  
Table	  3	  

Typfall	  ett–	  Barnarbete	  

Utlösande	  

faktor:	  

Rutinkontroll	  av	  ett	  leverantörsnätverk	  

Syfte:	   Granskning	  av	  underleverantörerna	  arbetssätt,	  efterlever	  de	  CoC?	  

Gap:	   Barnarbete	  	  

Arbetsmetod:	   Om	  det	  vid	  en	  revision	  skulle	  upptäckas	  att	  det	  förekommer	  
barnarbete	  finns	  de	  lagar	  och	  regler	  som	  säger	  att	  det	  inköpande	  
företaget	  är	  skyldigt	  att	  agera	  och	  då	  med	  barnens	  bästa	  i	  åtanke.	  Alla	  
barn	  har	  rätt	  till	  ett	  drägligt	  liv	  med	  en	  chans	  till	  att	  gå	  i	  skolan,	  få	  tak	  
över	  huvudet	  och	  mat	  att	  äta.	  För	  fortsatt	  samarbete	  krävde	  det	  
inköpande	  företaget	  att	  gapet	  åtgärdades	  på	  bekostnad	  till	  
underleverantören.	  Barnens	  hälsa	  sätts	  i	  främsta	  rummet.	  	  Barnen	  som	  
tidigare	  förekom	  i	  produktionen	  fick	  i	  detta	  fall	  nya	  samt	  enklare	  
arbetsuppgifter	  som	  var	  godkända	  enligt	  lag	  och	  normer,	  familjen	  blev	  
underrättad	  om	  barnens	  rättigheter	  och	  en	  process	  för	  att	  verka	  för	  
mer	  drägliga	  liv	  sattes	  igång.	  

Resultat:	   För	  att	  inte	  barnens	  familj	  skulle	  tappa	  inkomst	  omdirigerades	  
barnens	  arbetsuppgifter	  till	  arbete	  som	  var	  ansågs	  accepterat	  via	  
landets	  lagar.	  Underleverantören	  utvecklade	  sina	  arbetsregleringar	  i	  
linje	  med	  det	  inköpande	  företagets	  CoC	  och	  fler	  återkommande	  
leverantörsrevisioner	  genomfördes	  i	  syfte	  att	  agera	  i	  förebyggande	  
syfte.	  
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7.9	  Typfall	  två	  	  
	  
Table	  4	  

Typfall	  två	  –	  Övertid	  	  	  

Utlösande	  

faktor:	  

Det	  är	  allmänt	  känt	  att	  en	  fabrik	  nyttjas	  till	  full	  kapacitet	  dygnet	  
runt	  vilket	  tycks	  bero	  på	  att	  både	  ledning	  och	  anställda	  struntar	  
i	  de	  regleringar	  det	  finns	  kring	  arbetstimmar	  och	  övertid	  då	  
ledningen	  önskar	  maximera	  outputen	  av	  produktionen	  och	  den	  
anställda	  tvingas	  arbeta	  övertid	  för	  att	  skrapa	  ihop	  skälig	  lön.	  	  

Syfte:	   En	  leverantörsrevision	  sker	  i	  samband	  med	  att	  ovan	  situation	  
blir	  publik	  och	  får	  plats	  i	  massmedia.	  

Gapet:	   De	  anställda	  jobbar	  kring	  16-‐18	  timmar	  om	  dagen,	  sex	  dagar	  i	  
veckan	  vilket	  bryter	  mot	  både	  det	  inköpande	  företagets	  CoC	  
och	  landets	  regler.	  

Arbetsmetod:	   Övertid	  är	  ett	  av	  de	  svårare	  gapen	  att	  upptäcka	  och	  motverka	  
då	  det	  oftast	  sker	  i	  samförstånd	  mellan	  ledning	  och	  anställd,	  
vilket	  kan	  resultera	  att	  det	  vid	  en	  leverantörsrevision	  
förekommer	  förfalskade	  dokument	  och	  att	  sanningen	  
utelämnas	  vid	  intervjuer.	  Det	  inköpande	  företaget	  genomförde	  
en	  leverantörsrevision	  med	  hjälp	  av	  en	  hållbarhetskonsult.	  
Detta	  för	  att	  utnyttja	  utomståendes	  expertis	  vid	  
leverantörsrevisionen	  och	  utvecklingen	  av	  handlingsplan	  för	  
förbättring.	  

Resultat:	   Hållbarhetskonsulten	  arbetade	  fram	  en	  handlingsplan	  som	  gick	  
i	  linje	  med	  det	  inköpande	  företagets	  CoC	  och	  en	  rad	  åtgärder	  
lyftes	  fram.	  Efter	  tre	  månader	  gjordes	  en	  uppföljningsrevision	  
som	  kontrollerade	  att	  underleverantör	  åtgärdat	  de	  punkter	  
som	  de	  skulle.	  	  
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7.10	  Typfall	  tre	  	  
	  
Table	  5	  

Typfall	  tre	  –	  Säkerhet	  hos	  HM:s	  underleverantörer	  

Utlösande	  

faktor:	  

En	  närliggande	  fabrik	  med	  liknande	  produktion	  kollapsar	  och	  
1100	  anställda	  mister	  livet.	  

Syfte:	   Riskreducering,	  verka	  i	  förebyggande	  syfte.	  

Gap:	   Undermålig	  brandsäkerhet	  i	  fabrik,	  men	  även	  början	  på	  
problem	  angående	  felaktiga	  elektroniska	  installationer	  och	  
undermåliga	  fabrikslokaler.	  

Arbetsmetod:	   Det	  inköpande	  företaget	  genomförde	  leverantörsrevisioner,	  
identifierade	  risker	  och	  omplacerade	  riskobjekt.	  Applicerade	  en	  
ny	  slags	  undersökning	  på	  dem	  drabbade	  fabrikerna	  –	  Detail	  
Engineering	  Assessments	  (DEA)	  för	  att	  förebygga	  och	  säkra	  
struktur	  kring	  säkerhet.	  De	  fabriker	  som	  påvisade	  risk	  men	  var	  
villiga	  att	  åtgärda	  dessa	  fick	  stanna	  kvar	  i	  leverantörsnätverket,	  
medan	  två	  fabriker	  som	  redan	  låg	  i	  riskzonen	  för	  avveckling	  av	  
samarbete	  stängdes	  ner	  för	  vidare	  utveckling.	  

Resultat:	   I	  den	  fortsatta	  verksamheten	  granskas	  alla	  nya	  leverantörer	  för	  
att	  säkerställa	  säker	  verksamhet	  och	  minimera	  risker.	  
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7.11	  Typfall	  fyra	  	  
	  
Table	  6	  

Typfall	  	  fyra-‐	  Barnarbete	  på	  hos	  HM-‐underleverantör	  
Utlösande	  faktor:	  	   Den	  12	  mars	  2015	  utger	  Human	  Rights	  

Watch	  (HRW)	  en	  rapport	  där	  det	  
framkommer	  att	  det	  hos	  en	  av	  HM:s	  
underleverantörer	  i	  Kambodja	  
förekommer	  barnarbete.	  
	  

Syfte:	   Motverka	  och	  åtgärda	  det	  gap	  
angående	  barnarbete	  som	  blivit	  
upptäckt	  av	  organisationen	  HRW.	  

Gapet:	  	   Barnarbete	  
Arbetsmetod:	   HM	  för	  en	  dialog	  med	  HRW	  och	  

tydliggör	  hur	  de	  arbetar	  med	  de	  
frågeställningar	  som	  framkommer	  i	  
HRW-‐rapporten.	  HM	  är	  tydliga	  med	  att	  
de	  inte	  accepterar	  barnarbete	  och	  
påpekar	  att	  i	  dem	  få	  fall	  där	  det	  har	  
skett	  har	  berott	  på	  brist	  i	  
rekryteringsrutinen	  vid	  start	  av	  ett	  
nytt	  samarbete	  med	  en	  ny	  leverantör.	  
Då	  barnarbete	  upptäcks	  ska	  en	  lösning	  
som	  ser	  till	  barnets	  bästa	  utarbetas,	  
detta	  ofta	  via	  utbildning	  i	  samklang	  
med	  underleverantör	  och	  familj.	  Skulle	  
det	  ske	  vid	  upprepande	  tillfällen	  
avbryts	  leverantörsrelationen	  med	  
leverantören.	  	  
	  

Resultat	   HM:s	  personal	  i	  Phnom	  Penh	  träffade	  
HRW	  för	  fortsatt	  dialog	  och	  åtgärd	  av	  
gap	  på	  fabriken	  genomfördes.	  	  
	  

	  
	  
	   	  



	   	  

	   89	  

7.12	  Typfall	  fem	  	  
	  
Table	  7	  

Typfall	  fem	  -‐	  Öka	  minimumlöner	  hos	  HM	  underleverantör	  	  
Utlösande	  faktor:	  	   HM:s	  CSR	  arbete	  utgår	  från	  sju	  

åtaganden,	  i	  arbetet	  med	  att	  	  
välja	  och	  samarbeta	  med	  
ansvarstagande	  underleverantörer	  
satte	  de	  2012	  igång	  en	  process	  som	  de	  
namngav	  ”Fair	  living	  wages”.	  Arbetet	  
gjordes	  i	  förebyggande	  syfte	  för	  att	  öka	  
välmående	  i	  leverantörsledet	  för	  
anställda	  i	  textilbranschen.	  	  

Syfte:	   Utveckla	  leverantörsrelationer	  och	  
verka	  för	  goda	  samarbetsrelationer	  
med	  fokus	  på	  välmående	  medarbetare	  
i	  leverantörsledet	  med	  avseende	  på	  
rättvisa	  löner.	  	  	  

Gapet:	  	   Låga	  löner	  i	  leverantörsledet	  som	  
gjorde	  det	  svårt	  för	  medarbetarna	  på	  
fabrikerna	  att	  tillgodose	  de	  mest	  
nödvändiga	  behoven.	  	  

Arbetsmetod:	   Utvecklade	  en	  ”Fail	  Living	  Wages	  
roadmap”	  med	  syfte	  att	  medarbetarnas	  
löner	  skulle	  täcka	  grundläggande	  
behov	  och	  att	  lönen	  skulle	  spegla	  den	  
roll	  medarbetaren	  innehar	  på	  fabriken.	  
HM	  startade	  ett	  initiativ	  till	  att	  
upprätta	  en	  lön-‐policy	  och	  ämnar	  lyfta	  
frågan.	  De	  vill	  minska	  sin	  påverkan	  på	  
leverantören	  genom	  att	  lägga	  orders	  i	  
tid	  och	  inte	  ändra	  dessa	  i	  sista	  minuten	  
för	  att	  hjälpa	  leverantören	  att	  planera	  
sin	  produktion.	  HM	  var	  i	  kontakt	  med	  
Bangladeshs	  regering	  för	  att	  skapa	  
lagar	  kring	  minimumlöner.	  

Resultat:	   Ingick	  i	  Fair	  Wage	  Network,	  och	  som	  
del	  av	  detta	  Fair	  Labour	  Association	  
(FLA)	  för	  att	  skapa	  bättre	  
lönestrukturer.	  
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7.13	  Typfall	  mot	  teori-‐typfall	  	  
	  

7.13.1	  Typfall	  ett	  mot	  teoritypfall	  
Table	  8	  

Processen:	  	   Enligt	  teorin:	  	   Typfall	  ett	  –	  Barnarbete:	  	  
Utlösande	  
faktor:	  

Avtal	  om	  rutinmässig	  
leverantörsrevision	  

Rutinkontroll	  av	  ett	  
leverantörsnätverk	  

Syfte:	   Kontrollera	  att	  inga	  
gap	  finns	  	  

Granskning	  av	  underleverantörerna	  
arbetssätt,	  efterlever	  de	  CoC?	  

Gap:	   Brott	  mot	  FN:s	  Global	  
Compact	  

Barnarbete	  

Arbetsmetod:	   Diktera	  handlingsplan	  
och	  genomför	  
uppföljningsrevision	  

För	  fortsatt	  samarbete	  krävde	  det	  
inköpande	  företaget	  att	  gapet	  
åtgärdades	  på	  bekostnad	  av	  
underleverantören.	  Barnens	  hälsa	  
sätts	  i	  främsta	  rummet.	  	  Barnen	  som	  
tidigare	  förekom	  i	  produktionen	  fick	  i	  
detta	  fall	  nya	  samt	  enklare	  
arbetsuppgifter	  som	  var	  godkända	  
enligt	  lag	  och	  normer.	  Familjen	  blev	  
underrättad	  om	  barnens	  rättigheter	  
och	  en	  process	  för	  att	  verka	  för	  mer	  
drägliga	  liv	  sattes	  igång.	  

Resultat:	  	   Fortsatt	  samarbete	  	   För	  att	  inte	  barnens	  familj	  skulle	  tappa	  
inkomst	  omdirigerades	  barnens	  
arbetsuppgifter	  till	  arbete	  som	  ansågs	  
vara	  accepterat	  enligt	  landets	  lagar.	  
Underleverantören	  utvecklade	  sina	  
arbetsregleringar	  i	  linje	  med	  det	  
inköpande	  företagets	  CoC	  och	  fler	  
återkommande	  leverantörsrevisioner	  
genomfördes	  i	  syfte	  att	  agera	  i	  
förebyggande	  syfte.	  
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7.13.2	  Typfall	  två	  mot	  teoritypfall	  
	  
Table	  9	  

Processen:	  	   Enligt	  teorin:	  	   Typfall	  två	  –	  Övertid:	  
Utlösande	  
faktor:	  

Avtal	  om	  rutinmässig	  
leverantörsrevision	  

Det	  är	  allmänt	  känt	  att	  en	  fabrik	  
nyttjas	  till	  full	  kapacitet	  dygnet	  runt	  
vilket	  tycks	  bero	  på	  att	  både	  ledning	  
och	  anställda	  struntar	  i	  de	  regleringar	  
det	  finns	  kring	  arbetstimmar	  och	  
övertid	  då	  ledningen	  önskar	  maximera	  
outputen	  av	  produktionen	  och	  den	  
anställda	  tvingas	  arbeta	  övertid	  för	  att	  
skrapa	  ihop	  skälig	  lön.	  

Syfte:	   Kontrollera	  att	  inga	  
gap	  finns	  	  

En	  leverantörsrevision	  sker	  i	  samband	  
med	  att	  ovan	  situation	  blir	  publik	  och	  
får	  plats	  i	  massmedia.	  

Gap:	   Brott	  mot	  FN:s	  Global	  
Compact	  

Övertid	  

Arbetsmetod:	   Diktera	  handlingsplan	  
och	  genomför	  
uppföljningsrevision	  

Övertid	  är	  ett	  av	  de	  svårare	  gapen	  att	  
upptäcka	  och	  motverka	  då	  det	  oftast	  
sker	  i	  samförstånd	  mellan	  ledning	  och	  
anställd,	  vilket	  kan	  resultera	  i	  att	  det	  
vid	  en	  leverantörsrevision	  
förekommer	  förfalskade	  dokument	  
och	  att	  sanningen	  utelämnas	  vid	  
intervjuer.	  Det	  inköpande	  företaget	  
genomförde	  en	  leverantörsrevision	  
med	  hjälp	  av	  en	  hållbarhetskonsult.	  
Detta	  för	  att	  utnyttja	  utomstående	  
expertis	  vid	  leverantörsrevisionen	  och	  
utvecklingen	  av	  handlingsplan.	  

Resultat:	  	   Fortsatt	  samarbete	  	   Hållbarhetskonsulten	  arbetade	  fram	  
en	  handlingsplan	  som	  gick	  i	  linje	  med	  
det	  inköpande	  företagets	  CoC	  och	  en	  
rad	  åtgärder	  lyftes	  fram.	  Efter	  tre	  
månader	  gjordes	  en	  
uppföljningsrevision	  som	  
kontrollerade	  att	  underleverantör	  
åtgärdat	  de	  punkter	  som	  de	  skulle.	  	  
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7.13.3	  Typfall	  tre	  mot	  teoritypfall	  	  
	  
Table	  10	  

Processen:	  	   Enligt	  teorin:	  	   Typfall	  tre	  -‐	  Säkerhet	  
Utlösande	  
faktor:	  

Avtal	  om	  rutinmässig	  
leverantörsrevision	  

En	  närliggande	  fabrik	  med	  liknande	  
produktion	  kollapsar	  och	  1100	  
anställda	  mister	  livet.	  

Syfte:	   Kontrollera	  att	  inga	  
gap	  finns	  	  

Riskreducering,	  verka	  i	  förebyggande	  
syfte.	  

Gap:	   Brott	  mot	  FN:s	  Global	  
Compact	  

Undermålig	  brandsäkerhet	  i	  fabrik,	  
men	  även	  början	  på	  problem	  angående	  
felaktiga	  elektroniska	  installationer	  
och	  undermåliga	  fabrikslokaler.	  

Arbetsmetod:	   Diktera	  handlingsplan	  
och	  genomför	  
uppföljningsrevision	  

Det	  inköpande	  företaget	  genomförde	  
leverantörsrevisioner,	  identifierade	  
risker	  och	  omplacerade	  riskobjekt.	  De	  
applicerade	  en	  ny	  slags	  undersökning	  
på	  fabriker	  som	  låg	  i	  riskzonen	  –	  Detail	  
Engineering	  Assessments	  (DEA)	  för	  att	  
förebygga	  och	  säkra	  struktur	  kring	  
säkerhet.	  De	  fabriker	  som	  påvisade	  
risk	  men	  var	  villiga	  att	  åtgärda	  dessa	  
fick	  stanna	  kvar	  i	  
leverantörsnätverket,	  medan	  två	  
fabriker	  som	  redan	  låg	  i	  riskzonen	  för	  
avvecklat	  samarbete	  stängdes	  ner	  för	  
vidare	  utveckling.	  

Resultat:	  	   Fortsatt	  samarbete	  	   I	  den	  fortsatta	  verksamheten	  granskas	  
alla	  nya	  leverantörer	  för	  att	  säkerställa	  
säker	  verksamhet	  och	  minimera	  
risker.	  
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7.13.4	  Typfall	  fyra	  mot	  teoritypfall	  	  
	  
Table	  11	  

Processen:	  	   Enligt	  teorin:	  	   Typfall	  fyra	  -‐	  Barnarbete	  
Utlösande	  
faktor:	  

Avtal	  om	  rutinmässig	  
leverantörsrevision	  

Den	  12	  mars	  2015	  utger	  Human	  
Rights	  Watch	  (HRW)	  en	  rapport	  där	  
det	  framkommer	  att	  det	  hos	  en	  av	  
HM:s	  underleverantörer	  i	  Kambodja	  
förekommer	  barnarbete.	  
	  

Syfte:	   Kontrollera	  att	  inga	  
gap	  finns	  	  

Bekräfta	  eller	  förkasta	  den	  framkomna	  
informationen	  genom	  en	  
leverantörsrevision.	  

Gap:	   Brott	  mot	  FN:s	  Global	  
Compact	  

Barnarbete.	  

Arbetsmetod:	   Diktera	  handlingsplan	  
och	  genomför	  
uppföljningsrevision	  

HM	  för	  en	  dialog	  med	  HRW	  och	  
tydliggör	  hur	  de	  arbetar	  med	  de	  
frågeställningar	  som	  framkommer	  i	  
HRW-‐rapporten.	  HM	  är	  tydliga	  med	  att	  
de	  inte	  accepterar	  barnarbete	  och	  
påpekar	  att	  i	  dem	  få	  fall	  där	  det	  har	  
skett	  har	  berott	  på	  brist	  i	  
rekryteringsrutinen	  vid	  start	  av	  ett	  
nytt	  samarbete	  med	  en	  ny	  leverantör.	  
Då	  barnarbete	  upptäcks	  ska	  en	  lösning	  
som	  ser	  till	  barnets	  bästa	  utarbetas,	  
detta	  ofta	  via	  utbildning	  i	  samklang	  
med	  underleverantör	  och	  familj.	  Skulle	  
det	  ske	  vid	  upprepande	  tillfällen	  
avvecklas	  leverantörsrelationen	  med	  
leverantören.	  	  
	  

Resultat:	  	   Fortsatt	  samarbete	  	   HM:s	  personal	  i	  Phnom	  Penh	  träffade	  
HRW	  för	  fortsatt	  dialog	  och	  åtgärd	  av	  
gap	  på	  fabriken	  genomfördes.	  	  
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7.13.5	  Typfall	  fem	  mot	  teoritypfall	  	  
	  
Table	  12	  

Processen:	  	   Enligt	  teorin:	  	   Typfall	  fem	  –	  Låga	  löner	  	  
Utlösande	  
faktor:	  

Avtal	  om	  rutinmässig	  
leverantörsrevision	  

HM:s	  CSR-‐arbete	  utgår	  från	  sju	  
åtaganden,	  i	  arbetet	  med	  att	  	  
välja	  och	  samarbeta	  med	  
ansvarstagande	  underleverantörer	  
satte	  de	  2012	  igång	  en	  process	  de	  
namngav	  ”Fair	  living	  wages”.	  Arbetet	  
gjordes	  i	  förebyggande	  syfte	  för	  att	  
öka	  välmående	  i	  leverantörsledet	  för	  
anställda	  i	  textilbranschen.	  	  
	  

Syfte:	   Kontrollera	  att	  inga	  
gap	  finns	  	  

Utveckla	  leverantörsrelationer	  och	  
verka	  för	  goda	  samarbetsrelationer	  
med	  fokus	  på	  välmående	  medarbetare	  
i	  leverantörsledet	  med	  avseende	  på	  
rättvisa	  löner.	  	  	  
	  

Gap:	   Brott	  mot	  FN:s	  Global	  
Compact	  

Låga	  löner	  i	  leverantörsledet	  som	  
gjorde	  det	  svårt	  för	  medarbetarna	  på	  
fabrikerna	  att	  tillgodose	  de	  mest	  
nödvändiga	  behoven.	  

Arbetsmetod:	   Diktera	  handlingsplan	  
och	  genomför	  
uppföljningsrevision	  

Utvecklade	  en	  ”Fair	  living	  wage	  
roadmap”	  med	  syfte	  att	  
medarbetarnas	  löner	  skulle	  täcka	  
grundläggande	  behov	  och	  att	  lönen	  
ska	  spegla	  den	  roll	  medarbetaren	  
innehar	  på	  fabriken.	  HM	  startade	  
initiativ	  till	  att	  skapa	  en	  lön-‐policy	  som	  
samtliga	  underleverantörer	  ska	  ha	  
som	  mål	  att	  uppfylla.	  De	  vill	  minska	  
sin	  påverkan	  på	  underleverantören	  
genom	  att	  lägga	  orders	  i	  tid	  för	  att	  
hjälpa	  underleverantören	  att	  planera	  
sin	  produktion.	  HM	  tog	  kontakt	  med	  
Bangladeshs	  regering	  för	  att	  skapa	  
lagar	  kring	  minimumlöner.	  

Resultat:	  	   Fortsatt	  samarbete	  	   Ingick	  i	  Fair	  Wage	  Network,	  och	  som	  
del	  av	  detta	  Fair	  Labour	  Association	  
(FLA)	  för	  att	  skapa	  bättre	  
lönestrukturer.	  
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7.14	  Resultatet	  mynnade	  ut	  i	  förbättrad	  processkarta	  	  

	  

Figure	  5	  
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7.15	  Intervjuguide	  	  
	  
Intervjufrågor – Inledande frågor som sedan kan mynna ut i frågor som berörs i 
ovan modell.  
 

• Vad innebär din roll som hållbarhetskonsult? Hur ställer du dig till företaget, 
vem tar vilket ansvar?  

• Hur upptäcks ett gap mellan leverantörers beteende och företags CoC – genom 
hållbarhetsredovisning? Genom leverantörsrevision?  

• Hur går en revision av en leverantör till?  
• Vilket är de mest förekommande gapet? Ställer företag för stora krav på sina 

underleverantörer?  
• Hur råder ni företag att agera vid upptäckt av ett gap?  
• Har ni i ert jobb som hållbarhetskonsult varit med om ett Case där ovan 

scenario av något slag har skett? Vill du återberätta om detta Case?  
	  
	  	  
 

 


