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Sammanfattning 
En uppförandekod är ett antal riktlinjer som ett företag eller en organisation ställer 
upp i syfte att tillse att deras verksamhet bedrivs på ett etiskt, socialt och/eller 
miljömässigt föredömligt sätt. Många företag använder sig av uppförandekoder för 
att implementera CSR (Corporate Social Responsibility)-arbete i den egna 
organisationen. För att CSR-arbetet ska bli trovärdigt måste uppförandekoderna 
även implementeras i leverantörs- och distributionskedjorna. 
 
När företag söker lägre produktionskostnader och använder sig av 
underleverantörer i låglöneländer, kan svårigheter med denna implementering 
uppstå. Svårigheterna beror till stor del på att företagen är separerade geografiskt, 
vilket i sin tur leder till affärskulturella, sociala, politiska, ekonomiska och legala 
skillnader. Trots detta bör detta CSR-arbete leda till att arbetsvillkoren för anställda 
i låglöneländer, såsom Kina, förbättras. 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilken effekt implementerandet av västerländska 
uppförandekoder i en kinesisk fabrik har på de anställdas arbetstider. Arbetet 
omfattas av en teoristudie och en empirisk undersökning. Teoristudien behandlar 
uppförandekoder samt metoder och svårigheter vid implementering av dessa i 
asiatiska leverantörskedjor.  Empirisk data har samlats in genom en kvalitativ 
fallstudie på en affärsuppgörelse. Affären är mellan en tysk stor varuhuskedja och 
en svensk leverantör med produktion i Kina.  
 
De metoder som används för implementering av uppförandekoder i 
leverantörskedjan är bland annat att upprätta skriftliga krav på underleverantören 
och kontrollera att dessa krav efterlevs. Interna och externa fabriksinspektioner är 
ett vanligt verktyg för detta. I den fallstuderade processen använder sig det tyska 
företaget av ett externt företag för att kontrollera att fabriken lever upp till villkoren 
i en global uppförandekod. Den empiriska studien bekräftar svårigheterna som 
beskrivs i teorin, affärskulturella skillnader gör systemet bristfälligt i ett kortsiktigt 
perspektiv. 

 



	  

Abstract 
Does the implementation of Western Codes of Conduct in Chinese factories, 
decrease the employees’ excess working hours? 
A code of conduct is a set of guidelines that a company or an organization set up in 
order to ensure that their operations are conducted in an ethically, socially and / or 
environmentally exemplary manner. Many businesses are adopting global Codes of 
Conduct to implement CSR (Corporate Social Responsibility)-work in the own 
organization. For the work to be credible, these Codes of Conduct must also be 
implemented in the supply and distribution chains. 
 
When companies seek lower production costs and turn to subcontractors in low-
wage countries, difficulties may arise with this implementation. These difficulties    
are mainly a consequence of the companies being separated geographically, which 
in turn leads to business cultural, social, political, economic and legal differences. 
Nevertheless, these CSR activities should improve the working conditions for 
employees in low-wage countries, such as China. 
 
The purpose of this thesis is to investigate if the implementation of Western Codes 
of Conduct in Chinese factories has an effect on employees´ working hours. The 
thesis includes a study of existing theory and an empirical investigation. The theory 
covers Codes of Conduct, methods for implementing them in Asian supply chains, 
and the difficulties with this process. Empirical data were collected through a 
qualitative case study of a business deal. The transaction is between a German 
chain of  “Do-it-Yourself”-stores and a Swedish supplier with production China. 
 
A common method for implementing Codes of Conduct in a supply chain is to 
establish written requirements for the subcontractor and verify compliance with 
these requirements. Internal and external factory audits are accepted tools for this 
verification. In the studied case the German company uses an external firm to 
verify that the Chinese factory meets the conditions of a global code of conduct. 
The empirical study confirms the difficulties described in the theory, business 
cultural differences makes the system inadequate in short term. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
 

Förord 
 
Denna uppsats redogör för det kandidatexamensarbete som genomfördes under 
perioden januari till maj år 2012. Detta arbete utfördes av två studenter vid 
civilingenjörsutbildningarna inom Design och Produktframtagning respektive 
Maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. 
Kandidatexamensarbetet utfördes under 20 veckor och omfattade 15 
högskolepoäng. Uppsatsen utgick ifrån temat Corporate Social Responsibility och 
inriktades mot västerländska företags uppförandekoder och hur dessa reglerar 
arbetsförhållanden hos företagens underleverantörer i Asien. 
 
Ett stort tack går till vår handledare Karl-Gustaf Svanström vid Industriell ekonomi 
som bidragit med mycket god rådgivning. Ett tack riktas även till det företag som 
öppet och utan förbehåll delat med sig av empiriskt material i form av intervjuer 
och dokumentation.  
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1. Inledning 
Detta kapitel introducerar kandidatarbetets tema och ämne. Utifrån 
bakgrundsbeskrivningen presenteras syftet och en frågeställning som ska besvaras 
i uppsatsen. Avslutningsvis beskrivs arbetets avgränsningar. 
 

1.1. Bakgrund 
En konsekvens av den globalisering och internationella konkurrens, som gradvis 
byggts upp de senaste årtiondena, är att många företag har lagt ut arbetsintensiva 
delar av sin produktion i låglöneländer. Arbetsförhållandena i dessa länder lever 
dock inte alltid upp till de grundläggande standarder och krav som vi har i 
västvärlden. För att möta problemen inom dessa områden så har många, speciellt 
stora, företag och organisationer anammat Corporate Social Responsibility (CSR) 
genom att skapa egna uppförandekoder (Pedersen & Andersen, 2006).    
 
Dessa ska inte endast implementeras internt inom organisationen, utan även i 
leverantörs- och distributionskedjorna. Det är en kontinuerlig process där företagen 
ska sträva efter att förbättra och skydda dess anställdas fundamentala rättigheter, 
såsom säkerhet och hälsa. De ska också verka för att skydda och förbättra 
samhällen och minska miljöpåverkan i de områden där de är verksamma.     
 
Ett företag som arbetar aktivt med socialt ansvar genom hela leverantörskedjan kan 
dra stora fördelar av detta. Exempelvis minskade operativa kostnader, förbättrat 
varumärke och ökad lojalitet hos kunderna. För att inte riskera att få problem om 
en underleverantör misslyckas, övertalar eller tvingar många stora aktörer sina 
underleverantörer att leva upp till deras uppförandekoder och ledningssystem 
(Ciliberti & Haan m.fl., 2010). 
 
Detta arbete bör alltså leda till att arbetsvillkoren för fabriksanställda i 
låglöneländer förbättras. Men det finns många svåra utmaningar med 
implementeringen och kontrollen av uppförandekoder i företagens globala 
leverantörskedjor. Dessa svårigheter grundas i att de inblandade parterna är 
separerade geografiskt, ekonomiskt, legalt, kulturellt och politiskt (Pedersen & 
Andersen, 2006). Av den anledningen har uppsatsen valts att undersöka om 
arbetsvillkoren i en kinesisk fabrik faktiskt förbättras när en beställare kontrollerar 
fabriken mot sin uppförandekod. 
 
1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida implementerandet av västerländska 
uppförandekoder har en direkt påverkan på kinesiska fabriksanställdas arbetstider 
eller ej. Med implementering menas hur uppförandekoder integreras i 
affärsuppgörelser via avtal, samt hur man säkerställer att kraven för maxantalet 
arbetstimmar inte överskrids. Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställning: 
 

§ Förbättras fabriksanställdas arbetstider av implementerandet av 
västerländska uppförandekoder i kinesiska fabriker? 
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1.3. Avgränsning 
Hur företag väljer att arbeta med uppförandekoder och hur det påverkar intressenter 
beror av många faktorer och omfattar många områden. I uppsatsen begränsas det 
empiriska underlaget till att enbart behandla de delar i uppförandekoderna, avtalen 
och inspektionsprotokollen som reglerar de fabriksanställdas antal övertidstimmar, 
samt till en affärsuppgörelse som berör en fabrik i Kina. Litteraturstudien 
begränsas till metoder och svårigheter för implementering av uppförandekoder 
generellt ser ut i Asien.  

2. Metod 
Detta kapitel redogör för hur studien genomförts. Inledningsvis ges en 
övergripande beskrivning av förfarandet, därefter behandlas teoristudien och den 
empiriska studien mer detaljerat. Även arbetets validitet och reliabilitet, samt de 
studerade företagens anonymitet diskuteras. 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett mycket komplext ämne ur kulturella, 
sociala, politiska, legala och ekonomiska perspektiv (Pedersen & Andersen, 2006). 
Vid studier av ämnen med sådan komplexitet kan fallstudier vara väldigt effektiva 
(Ciliberti m.fl., 2008). Av den anledningen har en kvalitativ djup fallstudie 
genomförts och på ett ingenjörsmässigt systematiskt sätt, tolkats med en induktiv 
ansats mot en teoristudie. Med en induktiv ansats menas att utgångspunkten för 
studien har varit empirin, där data samlats för att sedan använts för identifiera 
mönster och begrepp att koppla litteratur kring. Källorna som ligger till grund för 
empirin är primärkällor, intervjuobjektet har en nyckelroll i affären samt de avtal 
som granskats är de faktiska avtalen som utgör affärsuppgörelsen. Uppsatsen och 
fallstudien bedöms därför ha en hög intern validitet och reliabilitet.  
 
2.1. Teori 
Syftet med teoristudien var att skapa en grund för analys av det empiriska 
materialet. Teorin innefattade artiklar som införskaffats via flertalet vetenskapliga 
artikeldatabaser. De vetenskapliga artiklarna anses ha hög trovärdighet. Litteratur 
som berör bland annat Supply Chain Management har hämtats från Kungliga 
Tekniska högskolans bibliotek.  
 
Inledningsvis ges i teoristudien en bakgrund till varför företag upprättar 
uppförandekoder. Därefter redogörs för metoder som används för att implementera 
uppförandekoderna hos underleverantörer i Asien, samt vilka svårigheter som kan 
uppstå vid implementeringen.  
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2.2. Empiri 
Den empiriska studien är en fallstudie av en affärsuppgörelse mellan en stor tysk 
varuhuskedja och en svensk leverantör, som utvecklar solcellsdriven belysning i 
Skandinavien och tillverkar produkterna i en kinesisk fabrik 
 
Till grund för fallstudien ligger dokumentation i form av de faktiska avtal, 
instruktioner och inspektionsprotokoll som använts i affärsuppgörelsen. Vidare har 
ett antal semistrukturerade intervjuer gjorts med den svenska leverantörens VD 
under flertalet tillfällen, dels vid personliga möten, telefon samt via mail. VD:n har 
själv varit med under hela affärsprocessen och skrivit på de ovan nämnda avtalen. 
Samtliga frågor under intervjuerna har varit öppna och den svarande hade 
möjlighet att utveckla svaren utan tidspress.  
    

2.3. Validitet 
Validitet avser uppsatsens giltighet samt ifall empirin är giltig och relevant i 
undersökningen. Intern validitet innebär att det som var avsett att mätas var det 
som blev mätt och extern validitet huruvida resultatet är generaliserbart (Jacobsen 
2002).  
 
Syftet med uppsatsen var att utreda huruvida implementerandet av västerländska 
uppförandekoder har en direkt påverkan på kinesiska fabriksanställdas arbetstider. 
Därför har underlaget för studien utgjorts av företagens uppförandekoder och de 
faktiska avtalen skrivna mellan företagen. För en kvalitativ fallstudie anses extern 
validitet inte vara applicerbar, men slutresultatet anses trots det vara 
generaliserbart. Den interna validiteten anses vara hög då de avtal som används är 
de faktiska avtalen slutna mellan parterna och de intervjuer som genomförts är med 
primärkällor. Viss data från sekundärkällor har använts, såsom 
bakgrundsinformation om företagen. Denna information har samlats in via 
företagens hemsidor men anses tillförlitliga. Litteraturdelen av uppsatsen bygger på 
sekundärkällor såsom vetenskapliga artiklar. Källorna som används anses alla vara 
seriösa med hög trovärdighet, dock kan innehållet i artiklarna vara vinklat för att 
skapa reaktioner. 
 
Underlaget för den empiriska studien är en kvalitativ fallstudie vilket gör att 
resultaten och slutsatserna begränsas till en affär och affärsrelation. 
Källtriangulering med fler intervjuobjekt skulle bidra till en mer komplett bild av 
affärsuppgörelsen och öka validiteten. En komparativ fallstudie med fler objekt 
skulle även ge ett mer generaliserbart resultat och högre validitet. 
 

2.4. Reliabilitet 
Med reliabilitet menas resultatets tillförlitlighet, det vill säga: har undersökningen 
gjorts på ett tillförlitligt sätt (Jacobsen, 2002)?  
 
Då det empiriska resultatet grundar sig i konkreta avtal och protokoll anses 
resultatet vara tillförlitligt och reliabiliteten hög, dock kan vissa språkliga 
betoningar och nyckelbegrepp försvunnit vid översättning. De intervjuer som har 
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utförts har varit semi-strukturerade och intervjuobjektet har getts tid till egen 
tolkning, vilket har varit centralt för att få en sanningsenlig bild. Fler källor hos fler 
parter i affärsuppgörelsen hade kunnat ge en mer komplett bild av fallstudien. 
 
2.5. Anonymitet 
För att öka sanningsenligheten i uppsatsen och motverka att information 
undanhålls, är företagen och alla intervjuade anonyma. Anonymitet av företag och 
individer blev viktigare alltefter studien fortskred och känsliga delar av empirin 
uppdagades.  

3. Teori 
Under detta avsnitt presenteras den förstudie som gjorts på ämnet. Avsnittet är 
uppdelat i tre delar där den första behandlar uppförandekoder, varför företag 
upprättar dem och varför de bör implementeras i leverantörskedjor. Vidare 
beskrivs hur implementeringen går till och vilka problem som kan uppstå med 
Asien som utgångspunkt. 
     
3.1. Uppförandekod 
Dagens globala försörjningskedjor utsätts ständigt för stora risker inom många 
områden: osäker efterfrågan, leverans-osäkerhet, prisförändringar med mera. Dessa 
risker ökar då försörjningskedjorna blir mer komplexa, exempelvis vid outsourcing 
till utvecklingsländer (Chopra & Meindl, 2010).  
 
Ett starkt varumärke är en förutsättning för att ett företag ska vara framgångsrikt 
och behålla sin uppåtgående trend. Risker som kan äventyra varumärken är sådana 
som direkt är beroende av parterna i försörjningskedjan (Pedersen & Andersen, 
2006). Att skydda sitt rykte och varumärke är centralt för att ett företag ska vara 
lönsamt. Detta är huvudorsaken till att företag idag har omfattande 
uppförandekoder (Welford & Frost, 2006).  
 
En uppförandekod är ett antal riktlinjer som ett företag eller en organisation ställer 
upp i syfte att tillse att deras verksamhet bedrivs på ett etiskt, socialt och/eller 
miljömässigt föredömligt sätt (Pedersen & Andersen, 2006). När företag verkar 
globalt är det viktigt att uppförandekoden och värderingarna förankras hos 
företagets internationella dotterbolag och underleverantörer (Ciliberti m.fl. 2010). 
För att underlätta denna process har det under de senaste åren uppkommit ett antal 
externa globala uppförandekoder, initiativ och certifikat. Det finns två typer av 
externa uppförandekoder: de som stiftats i statliga multilaterala sammanhang och 
de som utvecklats av antingen stater eller icke-statliga intresseorganisationer 
(Compa & Hinchliffe-Darricarrère, 1995). Företag erbjuds anta dessa 
uppförandekoder, genom att förbinda sig till de givna villkoren.  
 
 
Uppförandekoder kan ses som ett avtal mellan ett företag och samhället. Företaget 
lovar att uppfylla sina skyldigheter mot samhället som en laglydig, vinstdrivande 
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och etiskt medveten medborgare. Men i en internationell försörjningskedja där 
politiska, kulturella och geografiska perspektiv måste vägas in är inte sådana löften 
möjliga att hålla utan ett aktivt engagemang från alla parter (Pedersen & Andersen, 
2006). 

 

3.2. Metoder för implementering av uppförandekoder i asiatiska 
leverantörskedjor 

Då ett gott rykte om att vara socialt ansvarstagande ofta är knutet till ett varumärke, 
vilket endast en aktör i en försörjningskedja äger, är det inte självklart att en 
underleverantör i ett låglöneland ser samma fördelar med CSR-arbete som 
beställaren upplever. Tvärt om kan underleverantören se ekonomiska fördelar i att 
sänka sociala och miljömässiga standarder istället för att ta kostnaderna som är 
förenat med att förbättra dem (Pedersen & Andersen, 2006).  
 
Men när det för underleverantörerna handlar om stora ordervolymer, kan den 
inställningen vara annorlunda – den ekonomiska fördelen med att leva upp till 
beställarens uppförandekod väger helt enkelt över. Detta är en av anledningarna till 
att stora företag har större möjligheter att påverka sina underleverantörer än små till 
mellanstora företag (Ciliberti & Haan m.fl. 2010).  
 
För att lyckas implementera uppförandekoder i leverantörskedjan kan företag 
använda sig av tre stycken verktyg (Ciliberti m.fl. 2008): 
 

1. Etablera skriftliga krav på leverantören. 
2. Kontroller av leverantörens efterlevnad av de skriftliga kraven.  
3. Bidra till leverantörernas kompetensutveckling och medvetenhet om 

företagets riktlinjer kring CSR-frågor. 
 
De flesta uppförandekoder som designats för arbetsplatser i låglöneländer håller sig 
till lagstadgade lokala standarder för minimumlöner, arbetstimmar, hälsa och 
säkerhet, barnarbete och så vidare (Ciliberti m.fl. 2008).  
 
För att uppförandekoder ska ha effekt krävs kontinuerliga fabriksinspektioner. 
Vanligtvis innehåller en inspektion en fysisk granskning av fabriken, kontroll av 
dokumentation och intervjuer med anställda (Ciliberti m.fl. 2008). Det finns två 
typer av inspektioner: interna och externa. De interna inspektionerna genomförs av 
företagets egna anställda. Då granskas faciliteterna mot uppförandekoder, lagar och 
standarder. De externa inspektionerna blir mer och mer vanligt förekommande. 
Dessa inspektioner och revisioner utförs av specialiserade företag med utbildade 
inspektörer, vilka anlitas av beställare för att bedöma fabrikerna där deras 
produkter tillverkas (Welford & Frost, 2006). 
 
Ur ett avtalsmässigt perspektiv spelar det ingen större roll om inspektionerna utförs 
av en tredje part eller av beställaren själv. Däremot kan externa inspektörer ha 
högre kompetens när det gäller att utvärdera hur väl leverantören uppfyller kraven. 
Framför allt har en extern inspektör högre trovärdighet i slutkunders och andra 
intressenters ögon (Pedersen & Andersen, 2006). 
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Partnerföretagen i väst förväntar sig alltså att leverantörerna lever upp till kraven 
som radas upp i uppförandekoderna. Vilka åtgärder de vidtar när så inte är fallet 
varierar från företag till företag. En del bryter kontrakten omedelbart medan andra 
arbetar långsiktigt med förbättringsåtgärder (Welford & Frost, 2006). 
 
3.3. Svårigheter med implementering av uppförandekoder i 

asiatiska leverantörskedjor 
Ett generellt problem för små och medelstora företag är att inspektionerna och 
certifieringen innebär höga kostnader (Bremer & Udovich, 2001). De minsta 
företagen utan tillräckliga ekonomiska resurser kan till och med slås ut 
(Rohitratana, 2002). För fabriker och företag med flera stora kunder kan krav på 
olika certifieringar ställas, vilka inte nödvändigtvis är synkroniserade utan ibland 
går isär gällande bland annat arbetstider och löner. Detta samtidigt som fabriker 
kan inspekteras väldigt ofta (upp mot 50 gånger per år), mot uppförandekoder som 
i många avseenden är samstämmiga (Welford & Frost 2006).  
 
Parallellt som kraven på att de anställdas arbetsmiljö i fabrikerna skärps försöker 
de stora kunderna också pressa priserna och minska leveranstiderna. Något som 
sätter leverantörerna i en svår situation, var ska pengarna som krävs för att öka 
lönerna och minska arbetstiderna komma ifrån? (Welford & Frost 2006). 
 
För att undgå att misslyckas vid inspektionerna använder många fabriker en del 
oärliga metoder. Många beställande företag är också medvetna om att deras 
leverantörer klarar inspektionerna genom genvägar och fusk. Exempelvis är det 
inte ovanligt att fabriker har olika uppsättningar av dokumentation för att 
tillmötesgå olika uppförandekoder. Det finns också en påtaglig konkurrens mellan 
de företag som erbjuder inspektioner och revisioner, vilket genererar lägre priser 
men också snabbare inspektioner med sämre kvalité. Exempelvis erbjuds externa 
inspektioner för under 300 USD i Guangdong-provinsen i Kina. Än mer oroande är 
att inspektörerna i många fall själva är korrupta och inblandade i fabrikernas 
mörkläggning under inspektionsprocessen (Welford & Frost 2006). 
 
En annan problematik är att det är svårt för ett beställande företag att kontrollera 
efterlevnaden av uppförandekoder längre ner än första underleverantörsnivån 
(Welford & Frost 2006). Även om företagen är medvetna om problem längre ner i 
kedjan finns inga medel att inspektera eller än mindre åtgärda dessa. 
 
Leverantörerna uppströms i försörjningskedjan (Slack & Lewis, 2011) ser inte 
heller samma fördelar som de nedströms (Pedersen & Andersen, 2006) då det är 
aktören närmast slutkunden upplever ett ökat kundförtroende och förstärkt 
varumärke. För leverantören handlar mest om utökade kostnader. 
 
Att dra alla asiatiska underleverantörer över en kam och säga att alla skapar 
problem är dock mycket missvisande. Många leverantörer ser verkligen nyttan i ett 
gediget CSR-arbete och arbetar aktivt för att förbättra miljö och arbetsvillkor, ofta 
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märker de att detta arbete faktiskt är ekonomiskt fördelaktigt (Welford & Frost 
2006).  

4. Studiens empiriska underlag 
Detta avsnitt behandlar det empiriska material som samlats in. Inledningsvis 
redogörs den aktuella affärsrelationen och avtalsstrukturen. Därefter beskrivs hur 
efterlevnad av avtalen och den länkade uppförandekoden kontrolleras genom 
fabriksinspektioner. 
 
4.1. Affärsrelationer 
Den analyserade affärsrelationen omfattar tre företag av olika storlekar med olik 
geografisk orientering och kunder (se Figur 1). Företaget som benämns som 
Beställaren är det företag som är närmast slutkunden och nedströms i 
leverantörskedjan (se Figur 2). Empirin omfattar relationerna mellan de inblandade 
företagen, de avtal som begränsar affärsrelationen och implementerandet av 
avtalen.  
 
Beställaren: En tysk ”gör det själv”-varuhuskedja med ett starkt varumärke inom 
Europa. År 2010 omsatte butikskedjan ca 6 miljarder euro (se Bilaga 1). 
Beställaren har ett utmärkande rigoröst CSR-arbete där uppförandekoden är en stor 
del. Grundvärderingarna i uppförandekoden är: prestation, respekt, öppenhet och 
ansvar. Det är tydligt att företaget ser allvarligt på uppförandekoden och 
överträdelser får disciplinära konsekvenser, vilka kan leda till avslutande av 
affärsrelationer (se Bilaga 2).  
 
Beställarens uppförandekod betonar att de lagar, inom vilka Leverantören verkar, 
ska följas. Inga riktlinjer angående arbetstider eller övertid utöver dessa ges.  
 
Leverantören (första-stegs leverantör): Leverantören är ett svenskt företag som 
säljer solcellsdriven belysning världen över. Företaget utvecklar sina produkter i 
Skandinavien och tillverkar dem i en fabrik i Guangdong-provinsen i Kina. 
Leverantören är fokalföretaget i leverantörskedjan. Leverantören innefattas av 
benämningen SME (Små och medelstora företag) och omsatte enligt Vd:n cirka 3,3 
miljoner euro, år 2011. Leverantören har inte någon officiell uppförandekod. 
 
Fabriken (andra-stegs leverantör): Fabriken är Leverantörens tillverkare i Kina, 
således uppströms i leverantörskedjan. Fabrikens orderingång från Leverantören 
omfattar cirka 10 % av Fabrikens rörelseresultat år 2011. Fabriken tillverkar olika 
former av belysning och levererar produkter över hela världen. 
 
BSCI (Business Social Compliance Initiative): En global uppförandekod antagen 
av Beställaren och implementeras i Fabriken. 
 
Inspektören: Ett tyskt bolag som är certifierade för att utföra BSCI-inspektioner. 
Utsedd av Beställaren att kontrollera implementerandet och efterlevnaden av BSCI 
i Fabriken.  
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Figur 1. Beskriver affärsrelationerna mellan parterna och den globala 
uppförandekoden BSCI. 
 
Under 2011 kontaktades Leverantören av Beställaren, som var intresserad av att 
sälja Leverantörens produkter i sina varuhus. Ur Leverantörens perspektiv var detta 
en väldigt stor affär, men inte helt oproblematisk. Att göra affärer med Beställaren 
innefattar nämligen flera omfattande avtal (se Figur 2) där Framework agreement 
(FA) är huvudavtalet och styrdokumentet för affären. FA är genomgripande och 
styr generella överenskommelser såsom leveranser och ägandeskap. Det reglerar 
även produktens tekniska specifikationer samt produktionsförhållanden (se Bilaga 
3). För att affären skulle kunna genomföras var Leverantören tvungen att skriva på 
FA, vilket i praktiken innebar att även de avtal som omfattas av FA således 
godkändes. Inget utrymme för förhandlingar eller kompromisser gavs, avtalet 
antogs som helhet eller inte alls. 
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Figur 2. Visar en kartläggning av de avtal som styr och begränsar affären inom 
vilken parterna ingår. De fetmarkerade avtalen är de som innefattas av uppsatsen. 
 
Under paragraf 2 i Technical Agreement (TA), ett av tre avtal som ingår i FA (se 
Figur 2), finns följande formulering: 
 

• Leverantören skall inneha kontroll över kvalitét, specifikationer, provning 
samt inspektionsförfaranden i enlighet med ”*** Quality Management- and 
Social Compliance Process” (QM&SC) och under hela giltighetsperioden 
följa de villkor som anges däri. På begäran av Beställaren ska Leverantören 
tillhandahålla den bevisning som krävs för att visa att villkoren i QM&SC 
uppfylls (för originalparagraf se Bilaga 3). 

 
QM&SC är ett avtal som reglerar kvalitetsarbete och socialt ansvar inom 
produktion (se Bilaga 4). QM&SC-avtalet är indelat i flera olika processer som kan 
ses som tidsberoende, från upphandlingsprocessen till slutleverans. Ett av dessa 
steg är ”Social Compliance Audit”, en fabriksinspektion där implementerandet av 
det globala initiativet BSCI och deras globala uppförandekod (BSCI, 2012) 
kontrolleras. 
 
BSCI är en ledande affärsdriven internationell organisation som initierats av 
Foreign Trade Association (FTA), en icke-statlig intresseorganisation. FTA arbetar 
med företag som vill förbättra arbetsförhållanden i sin internationella 
leverantörskedja. BSCI har utformat en global uppförandekod som grundar sig i de 
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allra viktigaste internationella arbetsrättsliga standarderna såsom Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner och andra FN deklarationer, såsom 
OECDs (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) riktlinjer för 
multinationella företag samt Global Compact initierat av FN (BSCI, 2012). 
 
BSCI:s uppförandekod reglerar tydligt tillåtna arbetstider i enlighet med ILO:s 
konventioner nr 1 och nr 14. Den högst tillåtna arbetstiden får inte regelbundet 
överskrida 48 timmar per vecka, den högsta tillåtna övertiden totalt per vecka är 12 
timmar och den maximalt tillåtna övertiden per månad är 36 timmar (BSCI, 2012). 
 
I Kina finns det lagar som reglerar arbetstiden dock inte specifikt övertid. En 
konsekvens av detta är att asiatiska fabriker ofta har övertid som överstiger 36 
timmar per månad. (China.org.cn, 2012) 

Övriga faktorer 
I FA finns även paragraf 4.4 som reglerar vad som händer vid sena leveranser. 
Denna paragraf innebär att om produkterna inte levereras inom satt tidsram får 
leverantören böta en ansenlig summa pengar.  
 
Detta ställer Leverantören inför ett svårt val. De kan pressa Fabriken att korrigera 
ned arbetstiden och då uppfylla BSCI-kraven, men inte ha en chans att leverera i tid 
och då få böta. Eller så kan de med oärliga metoder uppfylla BSCI-kraven, utan 
korrigering av övertid, och på så sätt leverera produkten i tid. 
 
4.2. Genomförande och uppföljning av uppförandekod 
Genomförande och uppföljning av BSCI:s uppförandekod kontrolleras genom 
inspektioner i fabriken gjorda av en tredje part, ett externt inspektionsföretag 
(benämns hädanefter som Inspektören) utsett av Beställaren. Inspektören är ett 
tyskt bolag certifierade för att utföra BSCI-inspektioner. 
 
Först genomförs en inspektion där fabriken utvärderas och granskas noga genom 
intervjuer med anställda och kontroller av dokumentation. Inspektionsprotokollet 
är uppdelat i en A-, B- och C-del som alla behandlar olika områden. Områdena 
bedöms och ges ett betyg 2, 1 eller 0; där 2 är bra, 1 behöver förbättras och 0 icke-
godkänt. Om 0 ges på B-delen, eller återkommande i A- och C-delen, innebär det 
att inspektionen inte är godkänd. Vid 0 eller 1 ges Fabriken en konkret 
korrektionsplan (CAP), för att åtgärda punkterna, av Inspektören.  
 
Om Fabriken inte godkänns i den första inspektionen ska en om-inspektion 
genomföras inom 12 månader efter det första inspektionstillfället. Maximalt utförs 
två om-inspektioner, då åtgärdspunkterna skall vara åtgärdade. Om ett 
tillfredställande resultat inte nås vid andra om-inspektionen uppmanas Beställaren 
att överväga om samarbetet med Leverantören bör fortskrida (BSCI, 2012). 



	   11	  

 

Inspektion 
I november 2011 genomförde Inspektören en inspektion hos Fabriken i Kina där 
iakttagelser gjordes inom området som behandlar arbetstider (se Bilaga 5). Kapitel 
B3 är en mycket viktig del av inspektionen och för att klara den måste samtliga 
punkter uppfyllas utan anmärkning.  
 
Som grund för Inspektörens granskning av arbetstid låg Fabrikens protokoll som 
sträckte sig från oktober 2010 till november 2011. Protokollen visade att övertiden 
i genomsnitt var mellan 2-4 timmar per dag och 8 timmar på lördagar. Den 
maximala övertiden under högsäsong var 28 timmar per vecka. Övertiden under en 
månad var i genomsnitt 107 timmar, vilket överstiger BSCI:s krav gällande övertid 
(se Figur 3, för exakt formulering se Bilaga 5). 
 
Fabriken gavs 0 i betyg och blev inte godkänd vid denna inspektion. Enligt 
Leverantörens VD fortskred affärsprocessen och vidare testning trots ett icke-
godkänt resultat. Han menar att om Fabriken hade fått en eller fler anmärkningar på 
områden som Inspektören inte ansett varit möjliga att åtgärda, hade processen 
förmodligen avbrutits.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Utdrag ur bilaga 5 som visar Inspektörens anteckningar i 
inspektionsprotokollet av kapitel B3 som behandlar arbetstider och övertid. Plus- 
och minustecknen till höger visar om det är godkänt eller inte, minustecken är icke-
godkänt. 
 
Enligt Leverantörens VD är Inspektörens bedömning inte helt rättvis då perioden 
som kontrollerats inkluderar det kinesiska nyåret. Det kinesiska nyåret är en 
nationell helg då de anställda är lediga i en vecka, denna vecka brukar i praktiken 
bli tre veckor då Fabrikens produktion är mycket reducerad. Detta innebär att 
samtliga anställda måste arbeta övertid både innan och efter nyåret för att 
säkerställa att leveranser sker på utsatt tid. Denna period är den som benämns som 
högsäsong och som den maximala övertiden under en månad grundar sig i.  
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Om-inspektion 
I mars 2012 genomfördes en om-inspektion där Fabriken blev godkänd, denna 
gång kontrollerades dokumentation från december 2011 till mars 2012 och visade 
att den övertiden maximalt var 2,5 timmar i veckan och 8 timmar på lördagar vilket 
gav en maximal övertid per månad på 42 timmar (se Figur 5). Även denna period 
innefattar det kinesiska nyåret, men antalet övertidstimmar har minskat drastiskt. 
 

 
Figur 5. Utdrag ur bilaga 6 som visar Inspektörens anteckningar i 
inspektionsprotokollet av kapitel B3 som behandlar området arbetstider och 
övertid. Plustecken till höger innebär att punkten är godkänd. 
 

Utvärdering av inspektionsresultat 
Om-inspektionen visade att arbetarnas maximala övertid reducerats med 30 % 
samtidigt som antalet anställda bara ökat med 3,2 % från 530 till 547 anställda. 
Produktionskapaciteten antas vara densamma. Vilka åtgärder och aktiviteter 
utförde Fabriker under dessa månader för att förbättra övertiden?  
 
Vid ett intervjutillfälle med Leverantörens VD diskuterades vad som kan ha skett 
under dessa månader. Via ett telefonsamtal med en kontaktperson på Fabriken 
bekräftade Vd:n att inga konkreta förbättringar utförts för att korrigera övertiden, 
utan att Inspektören mutats med 2 000 RMB, motsvarande ca 2 140 SEK, för ett 
godkänt resultat. Detta menar Vd:n motsvarar cirka en halv genomsnittlig 
månadslön för en tjänsteman i Kina.  
 
Leverantörens Vd tror att mycket av problematiken ligger i höga krav på korta 
leveranstider och låg tillverkningskostnad (vilket är den primära anledningen till att 
man flyttar produktionen till Kina), i kombination med de sociala krav på 
förbättrade arbetsförhållanden som ska tillämpas. Det kostar pengar att genomföra 
dessa förbättringar, men ingen av parterna är villig att betala.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	   13	  

5. Analys 
Under detta kapitel tolkas den empiriska fallstudien mot teorin på ett systematiskt 
sätt. Analysen är induktiv, det vill säga att utgångspunkten för studien har varit 
empirin som sedan används för att tolka och identifiera mönster och begrepp att 
koppla teori kring. Svaret på frågeställningen diskuteras också. 
 
Det är tydligt att Beställaren vill skydda sitt varumärke och inte lämnar mycket åt 
slumpen genom sin uppförandekod och avtalsstruktur. Beställaren är också närmast 
slutkunden i hela kedjan och ser förmodligen mest fördelar med ett gediget CSR-
arbete, vilket stämmer väl överens med litteraturen.  
 
Den kinesiska underleverantören måste enligt avtalet leva upp till BSCI:s 
uppförandekod, och inspekteras av ett externt företag anlitat av Beställaren. Denna 
process stämmer väl med teorin. Inspektioner är ett verktyg som i praktiken verkar 
vara oundvikligt för att säkerställa att förhållandena i den kinesiska fabriken 
matchar uppförandekoderna.  
 
I teorin ställer Ciliberti m.fl. upp tre stycken metoder för att implementera 
uppförandekoder i leverantörskedjan. Beställarens metoder överensstämmer med 
de två första stegen: etablera skriftliga krav och inspektera, men i det empiriska 
materialet återfinns inget som tyder på att Beställaren har en intention att öka 
Leverantörens kompetens och medvetenhet kring CSR-arbetet. 
 
Beställaren har också tydligt angivit att de vid överträdelser av uppförandekoden 
kan bryta affärsrelationer, vilket speglas i avtalet. Däremot stannade inte 
affärsprocessen upp när den kinesiska tillverkaren inte klarade den första 
fabriksinspektionen. Antagligen ansågs problemet med överskridande 
övertidstimmar inte som tillräckligt allvarligt för att inte kunna åtgärdas till om-
inspektionen.    
 
I litteraturen beskrivs också en hel del svårigheter med implementeringsprocessen. 
Bland annat problematik med tillförlitligheten hos de externa inspektörerna. Detta 
torde inte vara ett problem i det här fallet då det externa inspekterande företaget, är 
utvalt av Beställaren. Dessutom menar Leverantörens Vd att Inspektören är ett av 
företagen med störst trovärdighet i området. Detta är värt att notera då Fabriken 
finns i Guangdong-provinsen, som tas upp som exempel i teorin, där fabriker kan 
köpa externa inspektioner för under 300 USD. Ändå visar det sig att Inspektören 
tog emot en muta för att godkänna Fabriken.  
 
Syftet med föreliggande uppsats var att utreda den frågeställning som låg till grund 
för arbetet: 
 

§ Förbättras fabriksanställdas arbetstider av implementerandet av 
västerländska uppförandekoder i kinesiska fabriker? 

 
I stort så stämmer alltså det teoretiska underlaget med empirin. Den fallstuderade 
processen för att implementera en västerländsk uppförandekod hos en kinesisk 
underleverantör verkar stämma i stort med tidigare studier. Arbetet med 
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uppförandekoderna innebär tuffa krav på underleverantörerna och de ekonomiska 
motivatorerna för att klara inspektionerna är ofta starka, även om det i de flesta fall 
bara gäller om ordervolymen är tillräckligt stor. Det finns därför incitament för att 
fabrikerna i Kina faktiskt tjänar på att leva upp till uppförandekoder i ett långsiktigt 
perspektiv. I förlängningen innebär det troligen att arbetstiderna och 
arbetsvillkoren generellt förbättras och redan har förbättrats i Kina, sedan CSR-
arbetet initierats av beställande företag. Samtidigt har kostnaderna för produktion i 
Kina ökat och närmar sig kanske gränsen för vilka priser slutkonsumenterna är 
villiga att betala – det vill säga gränsen för att beställande företag ska börja snegla 
åt länder med ännu lägre produktionskostnader. 
 
I teorin beskrivs också ett utbrett fusk bland fabrikerna för att inte misslyckas 
under inspektionerna. Detta bekräftas i empirin där Leverantören berättar att 
Fabriken mutat Inspektören för att godkännas vid den första om-inspektionen. Att 
personalens övertidstimmar minskat med 30 % från den första inspektionen i 
november 2011 till om-inspektionen mars 2012 är inte troligt. Det är mer troligt att 
ingen förändring skett alls. Därför dras slutsatsen att arbetstiderna i ett kortsiktigt 
perspektiv inte förbättrats alls och att systemet är långt ifrån perfekt.  
 
Som litteraturen beskriver är många beställande företag väl medvetna om att deras 
leverantörer godkänns med hjälp av oärliga medel. I detta fall kan det inte styrkas 
att Beställaren är medveten om fusket, men Leverantören är insatt i vad som sker 
och Vd:n menar är att ingen av parterna förlorar på fusket i ett kortsiktigt 
perspektiv och därför ser man mellan fingrarna. 
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6. Sammanfattande diskussion 
 
En avgränsning satt från början var att uppsatsen skulle omfatta mellan 3 000 till 
5 000 ord. Detta präglade avgränsningsarbetet till att få fram en fråga möjlig att 
undersöka och besvara inom begränsningen. Corporate Social Responsibility är ett 
väldigt omfattande och komplext ämne, därför avgränsades uppsatsen till att 
fokusers på arbetstider och övertid. Detta gjordes tidigt i arbetet för att justera 
arbetets omfång. Avgränsningen medförde att många andra aspekter i avtal och 
protokoll valdes bort, vilka hade kunnat ge en bredare bild och mer komplett analys 
av fallstudien. 
 

Förslag på fortsatt forskning: 

 
• En komparativ fallstudie inom området skulle ge en bättre grund till kritik 

mot globala uppförandekoder.  
 

• En djupare analys av denna fallstudie med fokus på maktförhållanden och 
maktutövning mellan små och stora företag. 

 
• I dagens läge är det ingen av parterna som vinner på att inte fuska. 

Arbetstiderna är lagstadgade i Kina men inga praktiska konsekvenser om 
dessa inte följs finns. Det räcker inte heller med att Kina skulle bli 
strängare, risken då när deras priser höjs är att kunderna hellre producerar i 
billigare länder. Därför föreslås att fortsatt forskning fokuseras på hur 
korruptionen i dessa sammanhang kan reduceras. 

 
 
 

 



	   16	  

Referenser 
 
Compa L A. & Hinchliffe-Darricarrère T. (1995). Enforcing International Labor 
Rights through Corporate Code of Coduct. DigitalCommons@ILR , article 177. 
 
Bremer J. & Udovich J. (2001). Alternative approaches to supply chain compliance 
monitoring. Journal of Fashion Marketing and Management, Vol 5 , 333-352. 
 
BSCI. (den 06 04 2012). Hämtat från http://bsci-intl.org/resources/code-of-conduct 
den 06 04 2012 
 
China.org.cn. (den 01 05 2012). Hämtat från 
http://www.china.org.cn/english/government/207383.htm den 01 05 2012 
 
Chopra S. & Meindl P. (2009). Supply Chain Management. Pearson Education. 
 
Ciliberti F., De Haan J., Pontrandolfo P. (2011). CSR codes and the principal-agent 
problem in supply chains: four case studies. Journal of Cleaner Production 19 , 
885-894. 
 
Ciliberti F., Pontrandolfo P. & Scozzi B. (2008). Investigating corporate social 
responsibility in supply chains:. Journal of Cleaner Production 16 , 1579-1588. 
 
Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och 
andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pedersen E. & Andersen M. (2006). Safeguarding corporate social responsibility 
(CSR) in global supply chains: how codes of conduct are managed in buyer-
supplier relationships. Journal of Public Affairs. 6 , 228-240. 
 
Rohitratana K. (2002). SA 8000: a tool to improve quality of life. Managerial 
Auditing Journal. 17 , 60-64. 
 
Slack N., Lewis M. (2011). Operations Strategy. Pearson Education. 
 
Welford R. & Frost S. (2006). Corporate Social Responibility in Asian Supply 
Chains. Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt. 13 , 166-176. 
 
 



	   17	  

Bilaga 1 Beställarens årsredovisning 2010 
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Bilaga 2 Beställarens uppförandekod 
Denna bilaga är ett utdrag ur Beställarens uppförandekod och beskriver allmänt hur 
Beställaren ser på sin uppförandekod samt den del som behandlar 
arbetsförhållanden. 
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Bilaga 3 Framework Supplier Buying Agreement 
Denna bilaga innehåller utdrag ut Framework Agreement, avtalet som styr affären. 
Avtalet som helhet är konfidentiellt. 
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Bilaga 4 Quality Management-& Social Compliance Process 
Denna bilaga innehåller utdrag ur Quality Management- & Social Compliance 
Process. Avtalet som helhet är konfidentiellt. 
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Bilaga 5 Social Audit Report 
Denna bilaga innehåller utdrag ut BSCI inspektionsprotokoll. Protokollet som 
helhet är konfidentiellt. 
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Bilaga 6 Social Re-Audit Report 
Denna bilaga innehåller utdrag ut BSCI om-inspektionsprotokoll. Protokollet som 
helhet är konfidentiellt. 
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