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Sammanfattning 
 
I och med den ökade globaliseringen och att företag blir allt större har de fått ett ökat ansvar för 

hela sin försörjningskedja och en större fokus på hållbar utveckling. Uppstår det någon typ av 

skandal i kedjan är det oftast huvudföretaget som får stå för skulden, därmed har företag börjat 

införa så kallade uppförandekoder. Koderna är dokument med riktlinjer och krav inom hållbar 

utveckling som företagen vill att deras leverantörer ska följa. De införs vid upphandlingen med 

leverantörerna och kan antingen vara ett muntligt eller skriftligt avtal som medföljs i kontraktet. 

Många företag har arbetat med hållbar utveckling länge men uppförandekoder är något de har 

börjat införa då det är något som har blivit allt mer populärt under den senaste tiden. Många 

företag bygger sina koder på internationella organisationer så som ILO, OECD samt mänskliga 

rättigheter. Teorin påpekar även att för att koderna ska vara effektiva bör det utföras någon form 

av uppföljning, så som kontroll av leverantörernas fabriker.  

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur företag använder koderna med sina leverantörer 

när de arbetar globalt och om koderna kan bidra till hållbar utveckling. Studiens frågeställning är 

därför följande: Hur kan företag använda uppförandekoder, vid upphandling med leverantörer 

vid outsourcing, för att främja hållbar utveckling? 

 

För att besvara frågeställningen intervjuades två stora globala svenska företag som både arbetar 

med koder och har en etablerad hållbarhetsstrategi. Resultatet av undersökningen visade att 

företagen använder koderna i sina kontrakt vid upphandlingen med leverantörerna för att 

säkerställa att de ansvarar för hela sin kedja och försöker bidra till hållbar utveckling. En slutstas 

som kunde dras var att koderna i sig inte främjar eller bidrar direkt till hållbar utveckling. 

Koderna är en grund och ett första steg till hur företag skall kunna arbeta och främja hållbarhet i 

hela produktionskedjan. Hållbar utveckling nås först när en uppföljning av koderna utförs. Följs 

inte koderna upp blir det bara en pappersprodukt. Undersökningen påvisade även att det är 

viktigt att företagen vid upphandlingen även påpekar vikten av uppföljningarna och att de inte 

ska ses som något negativt utan som ett förbättringsarbete. Det är även något leverantörerna 

själva borde arbete med och därför skulle det vara bra om företagen kunde hjälpa dem med att 

starta upp ett eget förbättringsarbete. 

 

 

 



 

 

Abstract 
 
The increased globalization and the fact that companies are becoming larger has led to the 

pressure of that companies must take responsibility for their whole supply chain and focus more 

on sustainable development. If there are any problems within the supply chain the blame and 

responsibility will be on the head company and not the suppliers. Therefore companies have 

started to work with codes of conduct. The codes are documents which contain guidelines, 

requirements and demands, containing sustainability questions, which the supplier must agree to 

follow to become a supplier. The codes are introduced in the contract and can either be 

negotiated orally or written in an appendix in the contract. The investigated companies use the 

codes in their contract as an appendix. Many companies have been working with sustainable 

development for a long time but the codes are something that has become more popular during 

the last years. Many companies base their codes on international organizations such as ILO and 

OECD and also human rights. The theories of this study even show that the code itself is not 

enough, therefore companies must perform some kind of audit.  

 

The aim of this study is to investigate how companies use the codes with their suppliers when 

they have a global supply chain and network and if the codes can contribute to sustainable 

development. The main question of this study is: How can codes of conduct, when negotiating 

with suppliers when outsourcing, contribute to sustainable development? 

 

To answer the questions two global Swedish companies were interviewed, they both work with 

the codes and have an established sustainability strategy. The results from the investigation 

showed that the companies use the codes in the contract when negotiating with the suppliers to 

certain that they are taking their responsibility and trying to contribute to sustainable 

development. One conclusion of the study is that the codes don’t directly contribute to 

sustainable development itself. The codes are a first step to how companies should work with 

sustainability in their supply chain. Sustainable development is first achieved when the company 

makes an audit. Without the audits the codes would just be paperwork. Another conclusion is 

that when negotiating with the suppliers focus should also be on point out that the audits are very 

important. They should not be associated as negative but as a way of improving their work. It is 

something that the suppliers themselves should work with and the companies should therefore 

try to help the suppliers with some kind of support of how to start this action.  

 



 

 

Förord 
 
Denna rapport skrevs under vårterminen 2013 vid Kungliga Tekniska högskolan. Rapporten 

skrevs av Sandra Reljanovic och William Ängeby på civilingenjörsprogrammet maskinteknik. 

Kandidatsarbetet skrevs inom industriell produktion. Frågeställningen för detta arbete togs från 

det givna ämnesområdet globalisering och hållbar utveckling.  

 

Vi vill tacka samtliga representanter från Electrolux och Atlas Copco som har gjort det möjligt 

att besvara vår frågeställning. Vi vill även tacka dem för deras engagemang och vilja att hjälpa 

oss.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Anders Hansson som har varit ett bra stöd samt för 

den handledning som vi har fått under projektets gång.  

 

Stockholm, Maj 2013. 
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1.  Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

Outsourcing innebär inte bara lägre produktionskostnader och en ökad ekonomisk vinning för 

företag. Det kan tillkomma risker såsom att leverantörerna använder sig utav barnarbete, dålig 

arbetsmiljö och giftiga utsläpp som kan skada miljön och företags varumärken (Young och 

Kielkiewicz-Young 2001). Företags ökade intresse för att outsourca och den globalisering som 

det har lett till har gjort att de har blivit mer medvetna om deras sociala, miljömässiga och 

ekonomiska ansvar för hela produktionskedjan (Pedersen och Andersen 2006). Företag 

uppmanas att inte bara ta ansvar för sin egen produktion utan även för hur deras leverantörer 

förhåller sig till dessa frågor (Xu och Wang 2008). För att uppnå en genuin hållbar utveckling 

måste hela produktionskedjan vara hållbar (Xu och Wang 2008).  

 

I respons till både tryck från konsumenter, media och företagets egen organisation kring frågan 

har företag försökt implementera deras Corporate social responsibility, CSR, åsikter i 

produktionskedjan. Detta görs genom uppförandekoder som även kallas Codes of conduct 

(Pedersen och Andersen 2006). Uppförandekoder är skrivna dokument som ska hjälpa företag att 

stärka deras sociala, ekonomiska och miljömässiga uppträdanden.  Eftersom de inte enbart bör 

ansvara för sin egen produktion krävs det även av deras leverantörer att de förhåller sig på ett 

hållbart sätt, detta kan uppförandekoder bidra till(Pedersen och Andersen 2006). 

 

Vid kontraktskrivningen med leverantörer ombeds de att skriva på att de skall implementera och 

följa företagens uppförandekod. Företagen vill att leverantörerna överensstämmer med dem 

gällande frågor som till exempel arbetsmiljö, miljöfrågor och fundamentala sociala rättigheter 

(Sobczak 2003).  Internationella organisationer såsom ILO, International Labour Organization, 

och OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, har sedan lång tid 

tillbaka försökt få företag att använda sig utav deras uppföranderegler som de har skrivit. Många 

företag baserar därför nu sina uppförandekoder på deras regler (Sobczak 2003). Det är viktigt att 

koderna är tydliga och välformulerade så att leverantörerna förstår företagets normer och värden 

(Kaptein 2004). För att effektivt implementera koder är det viktigt att företag följer upp att 

koderna följs. Detta görs ofta i form av kontroll av leverantörernas produktion. 

 
1.2 Syfte 

 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur två svenska globala företag använder sig utav 

uppförandekoder i upphandlingar med leverantörer, för att säkerställa en hållbar 

produktionskedja. I rapporten undersöks även vad som ingår i uppförandekoderna, vad som kan 

krävas av leverantörerna för att uppnå hållbarhet och hur införandet av koderna följs upp. 

 

Frågeställningen lyder som sådan:  

 

 Hur kan företag använda uppförandekoder, vid upphandling med leverantörer vid 

outsourcing, för att främja hållbarhet i hela försörjningskedjan?  
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1.3  Avgränsningar 
 

Rapporten avgränsas till att endast undersöka hur företagen bidrar till hållbar utveckling genom 

uppförandekoder. Det vill säga hur arbetssättet hos leverantören kan påverkas, rapporten går 

alltså inte in på hur produkterna som tillverkas bidrar till hållbarhet. Undersökningen har även 

begränsats till att endast undersöka två stora globala företag som använder sig utav ett stort 

globalt leverantörsnätverk. Fokus ligger på första leverantören och inte leverantörernas 

leverantörer då dessa ofta är väldigt många. Leverantörernas perspektiv undersöks inte i empirin. 

 
2.  Metod 
 

För att kunna besvara studiens frågeställning har teoretiskt material analyserats och jämförts med 

empiriskt insamlat material.  

 

Empirin består utav en kvalitativ undersökning med fyra semi-strukturerade intervjuer. Detta 

alternativ valdes då det ger den intervjuade möjlighet att utveckla sina egna åsikter och idéer i 

förhållande till frågorna. En annan fördel med intervjuerna är att de ger en viss informationsdjup 

och detaljerad data. Nackdelen med den valda metoden är att det kan bli svårt för de intervjuade 

att vara objektiva (Denscombe 2000). För att få en fullständig dokumentation av 

representanternas synpunkter spelades de in under intervjun. 

 

Electrolux och Atlas Copco valdes att intervjuas då de är två etablerade globala svenska företag 

som båda arbetar aktivt med uppförandekoder och hållbar utveckling. En komparativ fallstudie 

valdes för att få en större inblick i hur två olika företag från olika verksamhetsområden arbetar 

med uppförandekoder och hur de skiljer sig. Då rapporten är begränsad till att endast undersöka 

två stora företag inom liknande tekniska branscher kan analysen skilja sig från hur småföretag 

och företag från andra industrier ser på frågan.  

 

Electrolux är ett världsledande företag av hushållsprodukter och professionell utrustning inom 

samma område. Representanterna från företaget har länge arbetat med hållbar utveckling där Bo 

Kylin är vice VD för företaget. Cecilia Nord är direktör för ansvarfulla inköp och arbetar aktivt 

med uppförandekoderna.  

 

Atlas Copco har en världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och 

luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. 

Mala Chakraborti är hållbarhetskoordinator på företaget och arbetar både med hållbar utveckling 

och med uppförandekoder. Anna Sjörén arbetar med sociala, etiska och miljöfrågor i 

leveranskedjan och stödjer företagets inköpsorganisation i att kommunicera deras 

uppförandekoder.  

 

3.  Teori  
 
3.1  Hållbar utveckling 
 
Hållbar utveckling är ett begrepp som har blivit allt mer vanligt och uppmärksammat i dagens 

samhälle. En av de mest förekommande definitionerna på begreppet är ”En hållbar utveckling 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Giddings, Hopwood och O’Brien 2002). 

 

Hållbar utveckling innefattar tre aspekter: en miljö, en social och en ekonomisk del. De tre 

aspekterna brukar presenteras i form utav tre integrerade ringar, se Figur 1. För att uppnå 

hållbarhet bör alla tre områdena tas hänsyn till (Giddings, Hopwood och O’Brien 2002). 
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Figur 1. De tre dimensionerna inom hållbar utveckling  

  

Hållbar utveckling för företag innebär ofta ur det ekonomiska perspektivet att reducera 

kostnader, skapa arbetsmöjligheter, attrahera kunder och kunna hantera ekonomiska risker och 

konkurrens. Miljömässiga perspektivet innebär att företag ska minimera skadliga utsläpp, öka 

återvinningsgraden och vara sparsam med energi och tillgångar. För att företag ska uppnå social 

hållbarhet ska de förbättra arbetsmiljö och arbetsförhållanden samt producera socialt ansvarsfulla 

produkter och tjänster (Xu och Wang 2008). Hållbarhetsfrågor varierar beroende på företag och 

om de är globala eller inte. Problem som oftast uppstår gällande hållbarhetsfrågor och 

globalisering i företags försörjningskedjor kan ses i Tabell 1 (Young och Kielkiewicz-Young 

2001). 

 

 
 

Tabell 1. Hållbarhetsproblem i försörjningskedjor (Young and Kielkiewicz-Young 2001) 
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3.2  Outsourcing 
 

Outsourcing är ett relativt nytt begrepp och definitionen är ganska utspridd i både teori och bland 

företag. I denna rapport innebär outsourcing alla verksamheter och inköp som görs från externa 

leverantörer runt om i världen istället för egen tillverkning. Outsourcing är därför en stor 

bidragande faktor till globalisering. Drivkraften till outsourcing är ofta att reducera sina 

verksamhetskostnader eller att komma närmre marknaden för bättre flexibilitet (Kavaleff 2006). 

 

Då outsourcing innebär att företag flyttar en aktivitet bort från sitt eget område innebär det också 

att de förlorar en del av kontrollen de hade innan. Outsourcing sker ofta till utvecklingsländer 

och risker med barnarbete, orimliga arbetsvillkor, dåliga löner och så vidare kan uppstå (Fair 

Trade Center 2013). Detta går i hand med icke-hållbart agerande som sett i Tabell 1. 

 

Vid outsourcing handlade det förut enbart om att pressa priser medan det nu ligger större fokus 

på att företag ska förhandla med sina leverantörer på ett hållbart sätt. Att förhandla på ett hållbart 

sätt innebär att huvudföretagen, som köpare av outsourcingtjänster, måste ha klara mål och 

strategier inom bland annat hållbarhet innan de ingår i sammarbete med leverantören. De bör 

även identifiera vad det finns för hållbarhetsproblem i försörjningskedjan och ha strategier för att 

kunna lösa dessa problem (Young och Kielkiewicz-Young 2001). En genuin hållbarhet är ett 

resultat av en hållbar distributionskedja (Xu och Wang 2008). När distributionskedjor blir mer 

globala blir de även svårare att hantera och kontrollera (Xu och Wang 2008). 

 
3.3  Uppförandekoder 
 

I och med problemen som kan uppstå vid outsourcing har företag försökt påverka hur arbetet 

utförs hos leverantörer, många företag använder sig av uppförandekoder för detta. Företags titlar 

på uppförandekoderna kan skilja sig mycket åt. Vissa företag väljer att refererar till koderna som 

Code of conduct eller uppförandekoder men det finns som sagt en stor variation i hur företagen 

väljer att kalla dem (Kaptein 2004).   

 

En uppförandekod är ett dokument med företagets ståndpunkter inom CSR (Pedersen och 

Andersen 2006). CSR står för Corporate social responsibility och handlar om vad företag tar för 

sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar inom samhället (Foot och Hook 2011). Ofta ingår 

riktlinjer om arbetstider, löner, arbetsmiljö, hantering av avfall och så vidare i koderna. Koderna 

ses ofta som komplement till lagarna, i de verkande länderna, och går i många fall utanför 

lagarnas ramar (Sobczak 2006). För att stärka koderna ytterligare refererar företag ofta till 

organisationer som ILO och OECD eller standarder så som ISO 14001(Lin 2008). Det 

förekommer även att företagen vill att deras leverantörer ska sätta upp egna uppförandekoder 

som bygger på dessa organisationer (Boyd et al. 2007).  

 

För att implementeringen av koderna ska ske så effektivt som möjligt i produktionskedjan bör 

företag först undersöka vad det finns för problem och dess orsak. Det är viktigt att kommunicera 

i hela kedjan för att få förståelse för hur företagen kan gå till väga och vilka krav som kan ställas 

i koderna.  Ofta görs inte detta utan många arbetar utifrån en ”top-down-approach”. Detta 

innebär att huvudföretaget i kedjan bestämmer reglerna utan att ta mycket hänsyn till vad resten 

av kedjan har att säga (Pedersen och Andersen 2006). För att koderna ska kunna implementeras 

av leverantörerna måste företagen även ha viss förståelse för deras kultur (Boyd et al. 2007). 

 

För att ytterligare bidra till en effektiv implementering kan företaget bidra med resurser som 

behövs för att leverantören ska kunna uppnå målen. Leverantören kan få förmåner, så som 

förlängda kontrakt, om de följer koderna och företagen kan försöka övertyga leverantörerna om 

att hela kedjan kan vinna på införandet av koder (Pedersen och Andersen 2006). Vid 
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upphandling med leverantörerna ligger stor fokus på att få dem att inse värdet av införandet av 

uppförandekoder och att om de följer dem kommer de att värderas högt av företaget. Genom att 

få leverantörer att följa koderna vinner företaget på mer än bara låga kostnader vid outsourcing, 

de får även en hållbarare kedja (Boyd et al. 2007). 

 

Ofta presenteras koderna för leverantörerna genom dokument som de måste skriva på för att få 

ingå i kedjan. I vissa fall räcker det med ett muntligt avtal där företaget klargör att de har en 

uppförandekod och att den bör följas (Sobczak 2003).  För att få så bra upphandling som möjligt 

med leverantörerna är det viktigt att företaget klart och tydligt vet vad de står för inom hållbarhet 

och vem det är som ska följa koderna (till exempel hela kedjan eller bara första leverantören). 

Leverantören måste förstå vilka konsekvenser som följer om de bryter mot koderna (Boyd et al. 

2007). Har företagen dessa kriterier klart för sig blir det lättare för dem att veta vilka leverantörer 

som stämmer in på deras profil. Om företag vid upphandling märker att leverantörerna inte har 

samma hållbara motiv och syn på hållbarhet som dem så finns det ingen anledning att ingå i en 

affärsrelation (Boyd et al. 2007). 

 

Uppförandekoder stärker även företagets varumärke då de visar att företaget arbetar aktivt med 

hållbar utveckling och CSR (Erwin 2011). Uppförandekoder har olika verkan på hållbar 

utveckling och CSR-arbete beroende på kodernas utformning och vad de innefattar. Vilket 

verksamhetsområde som företagen som har skrivit koderna verkar i påverkar också dess effekt. 

Det har dock visat sig att koderna har en positiv effekt på hållbar utveckling generellt, oberoende 

av kontenta (Erwin 2011). Sobczak (2003) menar att koderna kan förbättra till exempel 

arbetsförhållanden hos leverantörer. 

 

Implementeringen av koderna vid upphandling med leverantörer är en lång process som kräver 

bra kommunikation. Inte ens de mest välformulerade och hållbara koderna kommer ha någon 

effekt på leverantören om de inte är väl kommunicerade och accepterade (Erwin 2011). För att 

koderna ska vara så effektiva som möjligt måste företagen utföra en uppföljning. 

 

3.4  Uppföljning 
 

Då det inte räcker för företag att nämna uppförandekoderna för deras leverantörer, vid 

upphandlingar för att uppnå hållbar utveckling, måste även någon typ av uppföljning av 

efterlevnad göras (Sobczak 2003). Dessa uppföljningar innebär att företagen utför kontroller av 

leverantörernas fabriker. En anledning till att företagen utför kontroller är för att om leverantören 

inte följer uppförandekoderna blir konsekvenserna tydligare vid en uppföljning än vad som sägs 

vid upphandlingen (Sobczak 2003). En annan anledning till varför företag återuppföljer koderna 

är bland annat för att verkligen påvisa att de arbetar med CSR och påvisar ansvar i hela 

försörjningskedjan (Boyd et al. 2007). 

 

Kontrollerna kan utföras utav interna kontrollanter från det egna företaget eller av externa 

revisionsföretag. En typisk kontroll går till så att en inspektion, baserad på uppförandekoderna, 

utförs i leverantörens fabriker. De intervjuar även i vissa fall arbetarna. Kontrollanterna går även 

igenom dokument med frågor kring hur mycket löner som har betalats ut, hur mycket varje 

arbetare har arbetat och hur mycket utsläpp som har skett. Sammanställning av informationen 

analyseras och en utvärdering görs. Utvärderingen går ofta direkt till företaget utan att 

allmänheten kan ta del utav den. Detta innebär att om en leverantör har brutit mot koden så finns 

det fortfarande tid att rätta till problemet utan att skada varumärket (Lin 2008). Stor kritik har 

riktats mot uppföljningarna och hur de utförs baserat på hur ofta kontrollerna utförs samt om 

dess bredd och djup är tillräcklig (Boyd et al. 2007). Det är även svårt att utföra kontroller 

utanför en kontrollerad miljö (Lund- Thomsen 2008). Vid kontrollerna har leverantörerna lite att 
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säga om vad som skall kontrolleras och hur de skall utföras. Arbetarna på fabrikerna kan då 

tycka att faktorer som är viktiga för dem glöms.  

 

Genom kontrollerna får företagen dock endast en begränsad insikt om hur det egentligen ser ut 

hos leverantörerna. Ofta sker kontrollerna på bestämd tid, då har leverantörerna möjlighet till att 

förbereda sig (Lund- Thomsen 2008). Även under oanmälda kontroller kan det vara svårt att få 

hela bilden. Det har hänt att leverantörer använder sig utav två bokföringsböcker innehållande 

löner, arbetstimmar och övertid. Den ena boken innehåller den riktiga informationen och den 

andra är uppgjord för att användas vid kontroll (Lund- Thomsen 2008). 

 

Boyd et al. (2007) anser även att om företagen blir väldigt kontrollerande kan uppföljningarna 

skada deras affärsrelation med leverantörerna istället för att bidra till överensstämmelse över 

koderna. Vissa företag vill utföra fler kontroller, ett argument för detta är för att jämna ut och 

minska informationsskillnaderna och gapen mellan de två parterna. Fler kontroller kan leda till 

att leverantörerna tror att företaget ser dem som opålitliga. Detta kan leda till en skadad 

affärsrelation och att leverantörerna senare inte kommer att nå överstämmelse med företaget 

angående koderna (Boyd et al. 2007). Det ultimata enligt Boyd et al. (2007) hade varit om 

företagen kunde utföra få kontroller och samtidigt uppnå hög överstämmelse med leverantörerna 

om koderna. Om företagen lyckas skapa en bra affärsrelation där de tror på sina leverantörer är 

sannolikheten högre att detta sker och att de kommer att arbeta mot samma mål. Leverantörerna 

kommer då även bli mer ansvarstagande och hålla sig till avtalen som togs vid upphandlingen 

om koderna (Boyd et al. 2007). Det är därför viktigt att företagen vid upphandling med 

leverantörerna förklarar innebörden av koderna och hur viktiga leverantörerna är för dem (Boyd 

et al. 2007). 

 

I vissa fall när företag utför sina kontroller av uppförandekoderna har det visat sig att 

leverantörerna inte alls följer koderna. Det kan då hända att företag, i panik, säger upp 

kontrakten med leverantörerna för att inte skada sina varumärken. Detta kan bidra till större 

konsekvenser för arbetarna hos leverantörerna som till exempel ännu sämre arbetsförhållanden. 

Som en lösning borde företag som arbetar med globalisering och outsourcing istället försöka 

skapa långsiktiga relationer med sina leverantörer för att agera hållbart. Utöver att införa koderna 

borde de även hjälpa dem med resurser så att de ska kunna uppfylla kraven (Lund- Thomsen 

2008). 

 
4. Empiri 
 
4.1  Hållbar utveckling enligt Electrolux 
 
Hållbar utveckling för Electrolux innebär att de fortsätter att utvecklas och växa som företag utan 

att använda resurser från framtida generationer, även om det är en populistisk sammanfattning 

påpekar Nord. Hon ”sticker inte under stolen med” att hållbar utveckling bidrar till tillväxt i 

deras affärer, det får inte finnas någon motsats mellan affärer och hållbarhet. Den hållbara 

utvecklingen måste även gå hand i hand med Electrolux mål att ge fler människor tillgång till 

deras produkter samtidigt som de är kostnadseffektiva. 

 

Kylin påpekar även att hållbar utveckling innefattar både uppförandemönster och fokus på att 

producera hållbara produkter, så som lågenergi- och miljöeffektiva produkter. Electrolux arbetar 

med en lista, kallad ”Restricted materials list” där de klargör för vilka material som får och inte 

får användas i deras produkter. Motiven bakom Electrolux arbete med hållbar utveckling är dels 

för att de tror på denna utveckling och dels för att det ger bra försäljning då världen går åt det 

hållet, det är en trend som de såg tidigt och som de vill stå för. På så sätt menar Kylin att 

Electrolux blir ett miljöriktigt varumärkesalternativ. I Electrolux sustainabilitystrategi inbegriper 



7 

 

de sina leverantörer då de tycker att de måste ansvara för hela sin försörjningskedja för att kunna 

stå för dessa frågor.  

 

4.2  Hållbar utveckling enligt Atlas Copco 
 

 Hållbar utveckling är något som är väldigt viktigt för Atlas Copco och det är något som ”flyter i 

deras ådror” påpekar Chakraborti. De uppnår detta genom att företaget utvecklar produkter som 

ska vara länge och vara hållbara och att de använder sitt kapital, mänskliga- och naturresurser 

ansvarsfullt. På så sätt håller sig företaget även kvar på marknaden länge. Sjörén förtydligar att 

det handlar om ansvarstagande, värdeskapande och ett långsiktigt arbete. Atlas Copco försöker 

begränsa användandet av giftiga föroreningar genom användandet av en lista, kallad ”Prohibited 

and restricted list”. 

 

I frågan gällande ansvar för hela försörjningskedjan menar Sjörén att det är Atlas Copco som 

hålls ansvariga då det är deras produkter som finns tillgängliga på marknaden och i samhället. 

Det spelar ingen roll ifall problem eller skandaler uppstår längst bak i försörjningskedjan, i 

media kommer skulden läggas på Atlas Copco. Båda representanterna anser att det är en enorm 

och komplex uppgift att ta ansvar för leverantörerna eftersom det innebär att de går in och säger 

hur någon annan ska utföra sitt arbete i sin fabrik. Chakraborti argumenterar starkt för att det inte 

räcker med att Atlas Copco tycker att hållbar utveckling är en bra idé utan att alla i 

försörjningskedjan måste arbeta mot samma mål. I en perfekt värld skulle alla ta hand om sina 

egna operationer och problem skulle då undvikas i hela försörjningskedjan men det är väldigt 

långt bort, därför måste Atlas Copco ta åt sig uppgiften och lösa den på bästa sätt. 

 

4.3  Outsourcing enligt Electrolux 
 

Outsourcing enligt Electrolux är inköp utav färdiga produkter eller legotillverkning av deras 

produkter, alltså att produkterna produceras enligt deras specifikationer, standarder och approach 

men att andra tillverkar dem. Andelen tillverkning i lågkostnadsländer svarar mot ca 60 % av 

den globala produktionen. Electrolux har sysslat med outsourcing de senaste 30 åren men det har 

skett en radikal ökning de senaste 10 åren, denna ökning går i hand med globalisering, 

tillverkningsstrukturen och i vilka länder olika produkter kan tillverkas. Kylin påpekar att deras 

ambition är att i framtiden kunna sälja fler varor än vad de kan producera just nu, detta ska de 

uppnå genom att involvera fler globala leverantörer för att få större tillgång till ett 

produktsortiment som deras egna fabriker inte kan tillverka. 

I takt med att företaget expanderar till nya regioner och marknader uppstår utmaningar och risker 

för dem i deras försörjningskedjor. De vanligast förekommande problemen är de generella så 

som kulturskillnader, logistik, kvalitet och kontraktsituationen. Nord tycker att stor fokus borde 

ligga på målsättning redan från starten och att de har en strategi för hur de ska verka i dessa 

länder. De bör ha klara kontraktsgränser vilket innebär att leverantörerna ska ha klart för sig vad 

som krävs av dem i kontraktet. Nord tycker att det är en läroprocess för båda parter. 

Båda representanter hävdar att barnarbete kan förekomma, hos leverantörer, men det är inte lika 

påtagligt som i till exempel textil- eller fruktindustrin eftersom att deras arbete kräver en viss 

kompetens, av arbetarna, och mognadsgrad hos leverantören. 
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4.4  Outsourcing enligt Atlas Copco 
 
Atlas Copco verkar globalt på så sätt att de producerar i 170 länder och de distribuerar deras 

produkter från hela världen. Deras sätt att verka globalt med leverantörer beror väldig mycket på 

situation och flexibilitet enligt Sjörén. Om de till exempel inte själva kan leverera en viss order 

och volym tar de även hjälp av leverantörer och i många fall är det deras design men att 

leverantörerna tillverkar produkterna åt dem. Det beror även på vad det är för produkt de 

behöver tillverka. Chakraborti ser det därför som globala operationer. 75 % av det material och 

de komponenter som används i Atlas Copcos produkter köps in från globala leverantörer. Atlas 

Copco har verkat globalt väldigt länge och påbörjade sitt globala samarbete redan på 1800-talet.  

Problem som kan uppstå när företag verkar globalt, enligt Chakraborti, beror ofta på land och 

industri. Sjörén anser att det inte förekommer lika stora skandaler hos Atlas Copco som i till 

exempel klädindustrin, de lyckas komma ifrån dessa problem då deras inköp är av väldigt hög 

kvalitet. Det krävs en viss teknik, kunskap och erfarenhet för att kunna utföra arbetet. De skulle 

ha svårt för att se till exempel en tio-åring utföra arbetet. Problem kan dock uppstå då 

leverantören kanske har fler kunder från olika branscher. 

4.5  Uppförandekoder enligt Electrolux  
 

I början av 2000-talet infördes uppförandekoder på Electrolux, dessa koder kallas för ”Electrolux 

workplace standard”. Kylin påpekar att deras uppförandekoder infördes då Electrolux ville ta 

något företagsansvar samtidigt som det är marknadsmässigt smart och även smart i media. 

Uppförandekoderna måste även finnas då Electrolux investerare kräver att de bedriver ett arbete 

kring dessa frågor. Nord anser att uppförandekoderna stärker och skyddar varumärket eftersom 

att de jobbar med konsumentvaror och det går mot att koderna är ett hygienkrav för företaget. En 

annan fördel med uppförandekoder är riskminimering eftersom att Electrolux är beroende av sina 

leverantörer. Deras kommersiella löften till sina kunder påverkas av leverantörernas handlingar. 

Uppförandekoderna infördes även i och med globaliseringen, speciellt till lågkostnadsländer, då 

företaget måste ta ansvar för hela försörjningskedjan. Implementeringen av koden avser dock 

endast första leverantören och inte leverantörens egen kedja då det skulle vara svårt att 

kontrollera dem. Kylin tycker i efterhand att uppförandekoderna inte är en så stor sak. De är en 

rutin och ett sätt att sköta sig strukturerat på för att kunna driva sina leverantörer på rätt sätt. 

Electrolux uppförandekod inleds med att de klargör att de engagerar sig för att vara en 

ansvarsfull arbetsgivare och för att bidra med lösningar för att förbättra människors liv världen 

om. De strävar efter ständiga förbättringar inom hållbar utveckling, även hos deras leverantörer. 

De punkter som leverantörerna ska överensstämma med är noll tolerans mot barnarbete, 

tvångsarbete, diskriminering, trakasserier och övergrepp. De ska även följa deras synpunkter 

angående arbetsmiljö, arbetstid, lön och miljö. Nord påpekar att det är svårt att kräva av 

leverantören att bli så bra som möjligt utöver de krav som ställs på leverantören. 

När Electrolux skriver sina uppförandekoder har leverantörerna ingen direkt påverkan på 

utformningen, det är företagets revisorer som meddelar vad de tycker borde ingå i koderna för att 

de ska passa leverantören. Nord påpekar att det hade varit bra att involvera leverantörerna och 

arbetarna men att det kan vara problematiskt att få konkreta svar som inte innefattar till exempel 

högre lön. Koderna baseras på olika internationella organisationer, så som ILO och FN. 

Punkterna i koderna finns ofta redan i de verkande ländernas lagstiftningar men det finns ofta en 

stor okunskap om dessa hos leverantörerna och de varken kontrolleras eller efterföljs. Då måste 

Electrolux gå in och ge stöd. Uppförandekoderna är därför, påpekar Nord, egentligen inte en 

konstruerad produkt då de till största del består utav redan befintliga regler. Eftersom att 

landslagarna skiljer sig gällande till exempel ålder och arbetstid så försöker Electrolux få 
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koderna att baseras på någon legal grund som passar alla länder gällande dessa frågor. 

Leverantören får till exempel inte dela ut löner under den legala minimumlönen. Uppstår en 

skillnad mellan lagen och Electrolux uppförandekod så ber Electrolux leverantören att följa den 

striktaste av dem. Eftersom att koderna ofta är övergripande så är frihetsgraden i tolkningen stor, 

därför måste företaget konkretisera dem och ha konkreta regler över vad Electrolux egentligen 

kräver av sina leverantörer. Talar de inte om det blir uppförandekoderna endast en 

pappersprodukt som leverantören inte förstår. 

Uppförandekoderna ingår som en bilaga till kontraktet vid upphandling med leverantören. 

Leverantören måste även ta del av koderna digitalt när de registrerar sig som leverantör. Det är 

ett krav att uppförandekoderna ska sättas upp på väggen, eller annan plats där de syns, i fabriken 

för att alla ska kunna ta del av dem. Uppförandekoderna ska även översättas till lämpligt språk. 

Problem som kan uppstå med uppförandekoderna är att en fabrik kan ha till exempel 50 kunder 

med olika koder som inte överensstämmer, då blir det svårt för leverantören att förhålla sig till 

alla. En lösning till detta, enligt Nord, skulle kunna vara att alla företag använder sig av en 

standardiserad kod. Electrolux anser dock att de hade haft svårt för detta då det kanske skulle 

innebära en risk för att de måste sänka sin ambitionsnivå. 

Electrolux tycker att uppförandekoderna är en hygiennivå som måste klaras av så själva 

upphandlingen ses inte som en lärandesituation utan är mer kravinriktad. Leverantören ska förstå 

varför de ska arbeta med dessa hållbarhetsfrågor annars blir det ingen affär. Ser Electrolux, vid 

upphandlingen, att leverantören har rätt inställning till frågorna och potential till utveckling men 

inte riktigt uppfyller kraven så kan de skriva kontrakt ändå. Då kan Electrolux hjälpa 

leverantören med kunskap om hur de själva arbetar med frågorna, företaget håller även 

seminarier för leverantörerna där de förklarar hur de kan gå tillväga för att uppnå målen. De 

hjälper inte leverantörerna med resurser såsom nya effektiva maskiner som kan bidra till att 

hållbar utveckling nås snabbare. 

Uppförandekoder kan bidra till hållbar utveckling, vid upphandling med leverantörer, enligt 

Nord, då koderna är det enda sättet som används just nu. Hon har svårt att se hur de skulle kunna 

ta ansvar och påverka försörjningskedjan på något annat sätt. Samtidigt måste de para koderna 

aktivt med konkreta regler och göra uppföljningar. Det räcker inte med ett kontrakt, Electrolux 

måste revidera sina verksamheter eftersom att det är först då de visar leverantörerna att de 

faktiskt menar allvar.  

 

4.6  Uppförandekoder enligt Atlas Copco  
 

Atlas Copco införde uppförandekoder år 2010 och de kallas för ”Business code of practice”. 

Företget har arbetat med principerna väldigt länge men valde att införa uppförandekoder då de är 

ett bra sätt att hantera information på. Atlas Copco har svårt att säga om uppförandekoderna 

stärker varumärket men de anser ändå att koderna har en viss påverkan. Det underlättar även vid 

förhandlingen då företaget kan ge leverantören ett dokument med vad som gäller. Det spelar 

ingen roll vilket land leverantören verkar i eller vilken leverantör det är, i och med koden vet alla 

vad som förväntas och lovas av företaget, det är även så de inleder deras uppförandekod. 

Chakraborti menar att uppförandekoderna blir en referenspunkt som de kan utgå ifrån. Hon 

påpekar ytterligare att företaget arbetar betydligt bättre när de har en formell kod med 

vägledning och policys. Atlas Copco uppmanar sina leverantörer att föra koden vidare i 

leverantörens egen kedja. 

I Atlas Copcos uppförandekod förklarar de att de i deras ekonomiska framgång även måste ta 

hänsyn till de ekonomiska, miljörelaterade och sociala effekterna av deras verksamhet. I 

uppförandekoden ingår även grundläggande punkter så som att det inte under några 

omständigheter får förekomma till exempel tvångs- eller barnarbete. Löner under den legala 

minimilönen får heller inte förekomma. Båda representanterna förklarar sedan att deras 
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uppförandekod kan uppfattas som väldigt grund. Därför har de utformat en kriterielista, kallad 

”10 criteria letter”, som går djupare in på dessa frågor. De sju första punkterna som leverantören 

måste överrensstämma med är sociala och etiska frågor så som mänskliga rättigheter, inget 

tvångsarbete, inget barnarbete, ingen diskriminering, arbetsmiljö, integritet och rätt till kollektiva 

avtal. De tre sista punkterna innefattar miljöuppförande så som miljöansvar, miljövänlig 

teknologi och att leverantören ska följa Atlas Copcos lista med förbjudna kemikalier.  

När de utformade sin uppförandekod närvarade inte leverantörerna. Anledningen till detta, enligt 

Chakraborti, är för att koderna ska bygga på företagets värderingar och principer. Samtidigt så 

bör företaget föra en dialog, med leverantören, om hur de ska arbeta med dessa frågor och hur 

leverantörerna ska nå målen. Atlas Copcos uppförandekoder baseras på kända internationella 

ramverk, så som ILO och OECD. Anledningen till att uppförandekoderna baseras på dessa 

organisationer är för att organisationerna har bättre och mer detaljerad information om globala 

utmaningar och problem. Uppförandekoderna håller sig till leverantörernas landslagar men i 

många fall går koderna längre och då kan det uppstå vissa problem. Det är inte bara utanför EU 

som problem kan uppstå utan även inom EU. 

Uppförandekoderna är som ett tillägg i upphandlingen, med leverantörerna, där de redan 

förhandlar om pris, kvalitet och volym. Koderna kommer som en bilaga till kontraktet och måste 

godkännas av leverantören för att det ska bli en affär. Sjörén påpekar att det är viktigt att inte 

bara få en snabb underskrift vid upphandlingen utan att leverantören verkligen måste förstå 

koderna innan de skriver under. Uppförandekoderna finns även tillgängliga på Atlas Copcos 

hemsida. Koderna är översatta till 26 språk så att alla ska kunna förstå. Sjörén har delad åsikt om 

att eventuellt införa en standardkod, hon anser att det hade underlättat för leverantören men 

samtidigt vill Atlas Copco jobba med hållbarhetsfrågor på sitt eget sätt. För att effektivisera 

implementeringen av uppförandekoderna hjälper Atlas Copco leverantörerna genom att 

kommunicera kraven på andra sätt än bara genom ett dokument, till exempel genom 

visualisering. De förser även leverantörerna med till exempel ett verktyg, kallat ”Safety cross”, 

som leverantören kan börja arbeta med direkt. Verktyget är till för att leverantörerna ska få igång 

ett eget förbättringsarbete och utvärdera sina egna fabriker. Med verktyget kan leverantörerna 

utvärdera till exempel frågor såsom olyckor. 

 

Om Atlas Copco, vid upphandlingen med en leverantör, inser att leverantören inte kan uppfylla 

målen men har potential och vilja att införa förändring kan kontraktet skrivas. Leverantören får 

då en viss tid på sig att förändras. Har leverantören haft betydliga problem, som barnarbete, ser 

de ingen anledning till att ingå i en affärsrelation.  

 

De anser att koderna i sig inte minimerar risker men att de sätter upp en bra ram som företaget 

kan arbeta vidare på med handlingar och uppföljningar som minimerar risker. På så sätt kan de 

utforma riskmanagementstrategier och handlingsplaner. Hur mycket företaget kan påverka 

hållbarhetsfrågor beror på hur speciell kund företaget är och hur mycket företaget investerar i 

leverantören. Atlas Copco tycker att uppförandekoderna är ett första och väldigt viktigt steg mot 

hållbarhet i hela försörjningskedjan.  

 

4.7  Uppföljning enligt Electrolux 
 
Electrolux anser att för att säkerställa att uppförandekoderna efterföljs så krävs någon form av 

uppföljning. En uppföljning är en fysisk kontroll i leverantörens fabrik där leverantören 

utvärderas efter punkterna i uppförandekoden. Anledningen till att Electrolux utför dessa 

kontroller är för att de tror att koderna förblir en pappersprodukt om de inte ser till att 

leverantörerna faktiskt följer dem. De anser även att uppföljningarna åstadkommer förbättringar. 

Electrolux använder sig både utav interna och externa kontrollanter. De interna kontrollanterna 

utbildas av Electrolux, de anser att företaget genom att använda interna kontrollanter kan få 
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väldigt bra kunskap och historik om leverantören. Det blir även ett mer aktivt arbete med 

leverantören genom interna kontrollanter, använder de sig utav en extern kontrollant blir det ofta 

att de endast får en rapport skickad till sig. Med interna kontrollanter anser Electrolux även att de 

kan sätta större tryck på leverantören om ett problem skulle uppdagas. Externa kontrollanter 

används ofta när det finns språkbarriärer eller när företaget inte har någon lokalkännedom om 

lagstiftningarna. Electrolux anser att de externa kontrollanterna kanske ser problem som de 

själva kanske inte hade lagt märke till. 

Electrolux har ungefär 4 000 leverantörer men de kan inte besöka alla. Därför gör de en 

riskbaserad approach där de identifierar riskländer (se Figur 2), analyserar riskindex och hur 

mycket företaget har investerat i leverantören. Därefter besöker företaget de leverantörerna med 

högst riskvärde, som kan ses av de länder med röd markering enligt Figur 2. 

 

 

Figur 2. Electrolux riskindexkarta 2013 

 

Uppföljningarna görs vartannat år och kontrollanterna kommer föranmälda. Nord anser att de 

kanske borde göra oanmälda uppföljningar för att knäcka vissa frågor men att det är mer 

effektivt att komma föranmäld. 

Vid uppföljningarna graderas de olika punkterna i uppförandekoden efter hur allvarliga de är. Ett 

”minor concern” innebär att leverantören kan fortsätta arbeta men ska ha gjort en förbättring till 

nästa uppföljning. Ett ”major concern” är problem som Electrolux ser väldigt kritiskt på, som till 

exempel barnarbete, och de släpper inte leverantören förrän problemet är åtgärdat. Electrolux ser 

inte allt svart på vitt och utesluter inte leverantören direkt om ett problem hittas, de försöker 

istället hjälpa leverantören att förbättras och ge tillbaka till de samhällena som de verkar i. 

Konsekvenserna för arbetarna kan bli stora om företaget väljer att lämna leverantören. De kan 

inte heller bara lämna leverantören då de har investerat i produkterna och har kommersiella 

löften till sina egna kunder. Många företag svartlistar sina leverantörer om de inte följer 

uppförandekoderna, detta har lett till att många leverantörer gör vad som helst för att klara 

uppföljningarna då mycket står på spel. Det bidrar till att leverantörerna får fel uppfattning av 

uppföljningarna och kan även komma att lura Electrolux och andra företag i framtiden. Nord 

menar då att det är viktigt att lösa problemet och inte bara gå därifrån. Det yttersta målet är att 
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leverantörerna ska hitta sin egen drivkraft och att Electrolux kontroller ska tillföra leverantören 

så pass stor förståelse för de här frågorna att de kan ha ett eget pågående förbättringsarbete. 

Kylin har märkt, vid sammarbete med lågkostnadsländer, att det är svårt att få det som faktiskt 

skrivs i kontraktet om företaget inte kontrollerar, hjälper och stödjer leverantören under vägen. I 

till exempel västländska länder behöver företagen sällan göra kontroller då kontraktet ofta ändå 

uppfylls men då är även priset högre. 

På Electrolux tycker de inte att uppföljningarna skadar affärsrelationen med leverantören då 

uppföljningarna ingår i spelets regler och leverantörerna är med på det. Kylin anser att många 

leverantörer har en positiv inställning till uppföljning och uppförandekoder då deras arbete kan 

leda till att företaget investerar mer tid, pengar och kunskap i dem. Därmed höjs leverantörens 

värde på marknaden. 

Electrolux försöker bygga långsiktiga affärsrelationer som bygger på ömsesidig vinning och 

respekt, uppföljningen handlar inte om att visa någon maktposition mot leverantörerna utan ska 

ses som en kunskapsöverföring. 

 

4.8  Uppföljning enligt Atlas Copco 
 

Atlas Copco anser att det inte räcker med att slänga över massa krav på leverantören utan de 

måste arbeta aktivt med leverantören genom uppföljningar. För att få leverantörerna att verkligen 

förstå vad uppförandekoderna innebär krävs det en bra dialog och kommunikation med dem. 

Atlas Copco har arbetat med uppföljningar länge men gör det nu i större utsträckning och med 

större fokus på hållbar utveckling. Vid uppföljningarna utgår företaget från deras ”10 criteria 

letter” då den är mer detaljerad än deras uppförandekod. 

Atlas Copco använder sig främst utav interna kontrollanter vid uppföljningarna. Externa företag 

anlitas när språkproblem kan uppstå eller när de själva inte har full koll på lagarna. De tycker 

inte att det ena är bättre än det andra men fördelar med de externa kontrollanterna är deras 

objektiva och breda perspektiv. Använder de sig av interna kontrollanter anser de att det är 

lättare att bygga långsiktiga relationer och skapa en personlig dialog med leverantören. 

Atlas Copco har tusentals leverantörer men för att kunna handskas och arbeta med 

hållbarhetsfrågor på ett effektivt sätt har de delat upp deras leverantörer och definierat vilka av 

dem som är så kallade signifikanta leverantörer. En signifikant leverantör är en leverantör som 

Atlas Copco är beroende utav och har en långsiktig relation med. De har ungefär 10 000 

signifikanta leverantörer för tillfället. De gör inte uppföljningar hos alla deras leverantörer 

årligen, de besöker däremot deras 50-60 största leverantörer några gånger per år. De har även 

leverantörshanteringsmöte med dem fyra gånger varje år. 

Atlas Copco utför både föranmälda och oanmälda besök men föredrar föranmälda kontroller för 

tillfället. Även om uppföljningen sker föranmäld och leverantören hinner förbereda sig så hittar 

de problem. Leverantören kan inte gömma de största problemen och hittar de inget problem så 

var det aldrig något problem från början. Det som leverantören kan förbereda är falska dokument 

gällande övertid och arbetstid och sådant är väldigt svårt att kontrollera. 

Ingen av representanterna har varit med om barnarbete vid en kontroll men om det skulle uppstå 

så ser de väldigt allvarligt på frågan. I fall en sådan situation skulle uppstå lämnar Atlas Copco 

inte leverantören utan det första steget är att omedelbart lägga upp en handlingsplan, en avbruten 

relation hade inneburit att problemet bara blir ersatt. Sjörén påpekar att om de upptäcker att 

leverantören inte följer uppförandekoderna är det viktigt att försöka lösa problemet så gott det 

går och att de ger dem en tidsram för utveckling och förbättring. Ser företaget att leverantören 

inte kan utvecklas på det sättet de vill bör de kanske se över om företaget ska byta leverantör.  
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Atlas Copco anser inte att deras affärsrelationer skadas utav uppföljningarna då de utför 

kontrollerna på sådant sätt att de inte ska uppfattas som negativa utan som en hjälp. Båda 

representanterna påpekar att uppföljningarna är ett stöd för utveckling och inte något polisarbete. 

Det är viktigt för företaget att hålla kvar sina leverantörer och att skapa långa och ärliga 

relationer med dem då de är beroende av leverantörerna. Det framgår även vid 

kontraktskrivningen att uppföljningarna kommer att utföras och ska därför inte vara ett 

överraskande moment då leverantörerna själva har accepterat dem. 

Atlas Copco anser inte att det är viktigare att kontrollera leverantörer i lågkostnadsländer än 

leverantörer i högkostnadsländer utan att hållbar utveckling är ett globalt problem. Chakraborti 

anser att företag bör arbeta utifrån olika risker och inte genom landsindelning beroende på 

ekonomi. Med risker menar hon till exempel korruption, miljöproblem och risker mot de 

mänskliga rättigheterna. Den stora pressen på leverantörer i lågkostnadsländer har bidragit till att 

de ibland jobbar mer aktivt med dessa frågor än leverantörer i högkostnadsländer. 

 

4.9  Det ultimata tillvägagångsättet för att implementera uppförandekoderna för att 
få leverantörerna till att främja hållbar utveckling enligt Electrolux 

 

Nord anser att det ultimata tillvägagångssättet är att vara väldigt ordentlig från början vid 

upphandlingen. Då de inte omförhandlar kontrakt är det viktigt att leverantören är väl medveten 

om vad de ger sig in på. 

Electrolux anser även att de också bör utveckla en djup affärsrelation där de är ordentliga med 

sina uppföljningar och förbättringsarbeten och inte lämnar saker och ting hängande i luften. Om 

inget förbättringsarbete utförs hos leverantören ska de vara klara med vilka konsekvenser som 

kommer att följa. Det krävs ett tätt sammarbete mellan parterna då det handlar om 

kunskapsöverföring. 

Kylin påpekar att uppförandekoderna bara är en del av hållbar utveckling. Men det bästa 

tillvägagångssättet är med en blandning utav ekonomiska incitament, det vill säga leverantörerna 

får inte offerter om de inte uppfyller kraven, och att hjälpa dem i att främja hållbarhet. 

  

4.10 Det ultimata tillvägagångsättet för att implementera uppförandekoderna för 
att få leverantörerna till att främja hållbar utveckling enligt Atlas Copco 

 
Atlas Copco anser att det ultimata tillvägagångssättet är att fortsätta med deras arbete som de har 

gjort. Detta innebär regelbundna möten, handlingsplaner, kontinuerliga uppföljningar, att ha en 

dialog med leverantören och att arbeta utifrån deras ”10 criteria list”. De tycker att företag ska 

arbeta i ett steg i taget och att Atlas Copco har kommit långt på det sättet. De kan dock inte 

arbeta på detta sätt med alla deras leverantörer då resurserna inte räcker till, därför försöker de 

reducera antalet leverantörer för att göra försörjningskedjan mer hanterbar.  

De tycker att det de hade kunnat göra bättre var att börja med uppförandekoder tidigare, de hade 

redan många leverantörer när de införde koderna. De menar att det är bättre att införa koderna 

vid upphandlingen än efteråt. 

För att uppförandekoderna verkligen ska bidra till hållbar utveckling räcker det inte med att ha 

ett dokument utan de måste föra en dialog, med leverantören, och ha uppföljningar för att göra 

skillnad. Med det här tillvägagångsättet har Sjörén upplevt att de kan främja hållbar utveckling 

samtidigt som det i många situationer har känts som att de faktiskt gör skillnad. 
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5.  Analys 
 

Detta avsnitt syftar till att analysera teorin i förhållande till empirin och slutsatsen kring 

frågeställningen kommer att grundas på denna analys. Båda företagen håller med Giddings, 

Hopwood och O’Brien (2002) definition av hållbar utveckling. De håller även med Xu och 

Wang (2008), att för att uppnå hållbar utveckling måste hela försörjningskedjan vara hållbar då 

det är företagens produkter som finns på marknaden. Därför måste företagen ta på sig ansvar för 

hela deras kedja. Young och Kielkiewicz-Young (2001) anser att olika hållbarhetsproblem kan 

uppstå beroende på var leverantören finns och vad det handlar om för industri, detta håller 

företagen med om. Båda företagen anser att deras produkter kräver hög kompetens av arbetarna 

och att det då är väldigt ovanligt med barnarbete. Undersökningen visar att om leverantören har 

fler kunder innebär detta att företagen fortfarande kan utsättas för risker oavsett vilken 

kompetens just deras produkter kräver. 

 

Fair Trade Center (2013) anser att outsourcing till utvecklingsländer innebär en större risk för 

problem hos leverantören. Electrolux håller med i detta då de anser att leverantörer i dessa länder 

har svårt att fullfölja kontrakten utan stöd och hjälp längs vägen. Atlas Copco tycker däremot att 

leverantörer i lågkostnadsländer ibland ligger steget före eftersom att de har haft så stor press på 

sig under en längre tid. Båda företagen, precis som teorin, tycker att det är viktigt att ha klara mål 

innan de ingår i ett sammarbete med en leverantör. Det är svårt att kräva av leverantören att de 

ska bli så bra som möjligt då det inte ingår i koderna.  

 

Företagen uttrycker motivet bakom införandet av uppförandekoder på lite olika sätt. Electrolux 

började med att de anser att det är ett smart drag, affärsmässigt, eftersom att de är så globala 

samtidigt som uppförandekoderna stärker deras ansvar. Atlas Copco började med koderna för att 

få en bra referenspunkt så att alla kan behandlas lika och att alla ska veta vad som förväntas. 

Medan teorin påpekar att uppförandekoder är ett sätt för företag att uttrycka sina åsikter inom de 

olika ansvarsområdena så visar undersökningen att de är mer än så. En slutsats som kan dras från 

denna analys är att uppförandekoderna stärker företagen och deras varumärke på marknaden. 

 

Undersökningen visar att det som ingår i företagens uppförandekoder har med hållbar utveckling 

att göra då de tar upp alla aspekter inom de tre ringarna som illustrerar hållbar utveckling (se 

Figur 1). Det kan tyckas att den ekonomiska aspekten glöms bort i koderna men det är något som 

företagen förhandlar om i samband med upphandlingen ändå. Teorin säger att uppförandekoder 

är en del av hållbar utveckling när det kommer till att ha ansvar för hela försörjningskedjan. 

Företagen bekräftar detta genom att påstå att uppförandekoder kan ses som ett första steg mot 

hållbarhet. 

 

Både i teorin och i empirin uttrycks det att uppförandekoderna i många fall är starkare än lagarna 

i leverantörens land. Electrolux påpekar också att det som ingår i koderna oftast är redan 

befintliga landsregler bara att leverantören har en okunskap om dem. Då uppförandekoderna inte 

är flexibla, enligt företagen, måste de baseras på någon minimumgrund för att passa alla. 

Företagen har en ”top-down-approach”, uppförandekoderna skrivs utan att leverantören 

involveras. Företagen påpekar att anledningen är för att det är deras strategier inom hållbar 

utveckling som ska komma fram. Teorin däremot anser att det är viktigt att kommunicera med 

försörjningskedjan när koderna skrivs för att koderna ska kunna implementeras på bästa sätt. 

Undersökningen har bidragit med förståelse bakom motiven för företagens åsikter angående 

detta men för att uppförandekoderna ska bli så effektiva som möjligt borde företagen försöka 

involvera leverantören. 

 

Boyd et al. (2007) anser att företagen, vid upphandlingen, borde övertyga leverantörerna om att 

de kommer bli högt värderade om de följer deras uppförandekoder. Företagen instämmer inte 
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med detta då de båda anser att uppförandekoderna är ett krav för att få bli leverantör till dem. 

Har leverantören inte samma mål som företagen borde de kanske inte sammarbeta påpekar både 

teorin och empirin. Teorin påpekar även att företagen klart och tydligt ska uttrycka vilka 

konsekvenser som följer om leverantören bryter mot koderna. Electrolux påpekar att detta är 

viktigt och Atlas Copco tycker att det är viktigt att företaget har en handlingsplan att arbeta med 

för dessa situationer. Pedersen och Andersen (2006) tycker att det är viktigt att företag förser 

leverantören med resurser om de vill att implementeringen av uppförandekoderna ska vara 

effektiv. Electrolux håller seminarier för att bidra med kunskap om hur de kan arbeta med dessa 

frågor. Atlas Copco försöker också hjälpa sina leverantörer med att förstå innebörden av koderna 

samt att de ger verktyg för att leverantören själv ska kunna utvärdera sina fabriker. 

Implementeringen kanske hade varit ännu effektivare om företagen investerade mer i resurser än 

bara kunskapsöverföring och förståelse. Det kan ses som en dyr investering men kan bli lönsamt 

och hållbart i längden. 

 

Erwin (2011) menar att inte ens de mest välformulerade och hållbara koderna kommer ha någon 

effekt på leverantören om de inte är väl kommunicerade och accepterade. För att koderna ska 

vara så effektiva som möjligt måste företagen utföra en uppföljning. Båda företagen håller med 

teorin i denna fråga och Electrolux påpekar tydligt att koderna bara förblir en pappersprodukt om 

de inte reviderar sina verksamheter. Atlas Copco menar att de måste arbeta aktivt med sina 

leverantörer för att skapa så stor förståelse för dem så möjligt, detta genom uppföljning. 

 

Sobczak (2003) och de båda företagen påpekar att konsekvenserna blir tydligare vid 

uppföljningen än vad som sägs vid själva upphandlingen. Samtidigt talas det, i teorin, om kritik 

mot uppföljningarna då deras djup och bredd inte anses vara tillräcklig för att göra rätt 

bedömning. Atlas Copco menar att även om de kommer föranmälda så hittar de problem, hittar 

de inget problem så var det aldrig något problem. Fusk som kan förekomma hos leverantören är 

falska dokumentationer om arbetstider, lön och så vidare. Electrolux anser att de hittar problem 

vid uppföljningarna även om de oftast kommer föranmälda. De tycker att de, för att knäcka vissa 

problem, kanske borde utföra oanmälda uppföljningar. Teorin anser att företagen borde utföra så 

få uppföljningar som möjligt för att inte skada affärsrelationen. Teorin anser även att det ultimata 

sättet att implementera koderna på är att ha så få uppföljningar som möjligt och att de båda 

parterna litar på varandra. De båda företagen anser att de kan fortsätta som de gör nu. Båda 

företagen påpekar att uppföljningarna inte förstör för dem då uppföljningarna är något som 

leverantören har accepterat och att de utförs på ett sätt som ska bidra till utveckling och 

kunskapsöverföring. 

 

Båda företagen har en strategi för hur uppföljningen ska ske och hur de ska handskas med de 

problem som uppstår. Lund-Thomsen (2008) påpekar att företag, om de hittar problem, inte ska 

lämna leverantören direkt utan hjälpa dem att nå målen. Lämnar företaget leverantören direkt 

kan konsekvenserna för till exempel arbetarna bli ännu värre. Båda företagen arbetar med att i 

första hand hjälpa leverantören och lägga upp en handlingsplan om problem hittas. Under 

uppföljningen graderas olika problem på olika sätt men de värsta situationerna ser företagen 

väldigt allvarligt på. Electrolux ser problem i att, som företag, svartlista leverantörer då det 

kommer leda till att leverantörerna får en negativ inställning till uppföljningarna och gör allt för 

att bara klara kontrollen, till exempel fuska. Detta skulle då innebära att Electrolux och andra 

företag kanske kommer att straffas för andra företags sätt att hantera problem vid 

uppföljningarna. 
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6.  Slutsats 
 

Studiens mål var att besvara frågeställningen ” Hur kan företag använda uppförandekoder, vid 

upphandling med leverantörer vid outsourcing, för att främja hållbarhet i hela 

försörjningskedjan? ” med hjälp av teori och empiri. Studien har lett till insikt och en slutsats om 

att uppförandekoder, innehållande frågor kring hållbar utveckling, används som ett första steg 

som företag kan bygga vidare på för att uppnå en hållbar försörjningskedja. Studien belyser även 

att uppförandekoder endast är effektiva och användbara om en uppföljning av verksamheten 

utförs. Koderna är ett sätt för företag att säkerställa att deras kedja arbetar med frågor kring 

hållbar utveckling och att de tar sitt ansvar samtidigt som det stärker deras varumärke. I 

dagsläget finns det inget annat bättre tillvägagångssätt för att få leverantörerna att arbeta mot 

samma mål. Hållbar utveckling är ett globalt problem och koderna är användbara i alla länder 

som företag outsourcar till. 

 

Undersökningen har även visat att för att uppförandekoderna ska vara användbara måste de 

skrivas utifrån en legal minimumgrund som ska passa alla leverantörer. Det kanske hade varit 

bättre att, ur ett hållbarhetsperspektiv, se över att istället använda sig av analyser som grundar sig 

på hur mycket till exempel en arbetare kräver i lön för att klara att försörja sig och sin familj i 

förhållande till var personen bor och utifrån det skapa en individuell kod för varje leverantör. 

Problematiken för företagen som har intervjuats skulle kunna vara att det är svårt att hitta 

resurser för detta då de är väldigt globala och har många leverantörer. Båda företagen menar att 

uppförandekoder ofta är väldigt generella och att det finns en stor frihetsgrad i tolkningen av 

dem. Skulle företag göra koderna mer leverantörsspecifika skulle detta kunna lösas. Det skulle i 

sin tur även kunna leda till en djupare dialog och en bättre affärsrelation mellan parterna. Det 

skulle även kunna leda till att leverantörerna hade varit mer mottagliga när det gäller 

uppförandekoder och företagen hade då kunnat reducera antalet seminarier och uppföljningar. 

Att involvera leverantörerna och att gå ifrån ”top-down approachen” behöver inte heller betyda 

att företaget förlorar kontrollen över deras strategier, i slutändan är det ändå företagen som 

skriver koderna. Problem som kan uppstå med uppförandekoder är om leverantören har fler 

kunder vilket innebär flera koder, det kan då vara svårt för leverantören att förhålla sig till alla. 

Om företag istället leverantörsspecificerade sina uppförandekoder skulle koderna bli mer lika 

och därför lättare för leverantören att följa. Det skulle också kunna ge en garanti och större 

sannolikhet att leverantören faktiskt kommer att följa företagets kod. Detta hade även inneburit 

att företagen inte hade behövt fundera kring frågan att införa standardkoder och sänka sin 

ambitionsnivå. Som nämnt tidigare blir det svårt för stora företag att kontrollera deras 

leverantörer eftersom de har väldigt många. Detta är kanske därför mer tillämpbart i mindre 

företag som använder sig av hundratals leverantörer istället för tusentals som stora globala 

företag. 

 

Hittar företagen problem vid en uppföljning är det viktigt att det finns någon typ av 

handlingsplan gällande hur de ska handskas med problemen. Försörjningskedjan blir inte hållbar 

bara för att företaget gör en uppföljning. När problem uppstår är det viktigt att, som företag, gå 

in och visa stöd och att hjälpa leverantören. Att lämna en leverantör kan leda till att företagets 

försörjningskedja blir mer hållbar men det lämnar fortfarande problem i samhället. Problemet 

med att många företag svartlistar sina leverantörer vid problem är att det kan leda till negativ 

inställning hos leverantörerna. Detta kan i sin tur leda till att fokus, hos leverantören, kommer att 

ligga på fusk och att göra allt för att klara kontrollen. En slutsats som kan dras är att fokus vid 

själva upphandlingen därför inte enbart borde ligga på vad koderna innebär. Företagen måste 

även få leverantören att förstå att uppföljningen inte bara handlar om att godkännas utan att 

uppföljningarna handlar om att utvecklas och att bli bättre på det de gör, det vill säga att 

uppföljningarna är ett förbättringsarbete. Uppföljningarna borde vara lika självklara som 

kvalitetskontroller för leverantörerna. För att företagen ska få en hållbar försörjningskedja är en 
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ytterligare slutsats att de även borde förse leverantörerna med verktyg som kan lägga grund för 

ett eget förbättringsarbete hos leverantörerna, eftersom det är i detta steg som hållbar utveckling 

uppnås. En viktig faktor för att nå hållbar utveckling vid upphandlingen är att båda parter har 

samma drivkraft och syn på frågan men det är svårt att kräva av leverantören. 

 

Det som hade kunnat göras annorlunda i denna undersökning hade kunnat vara att undersöka två 

företag där ett av dem inte är lika tekniskt lagda som det andra. Detta skulle då leda till större 

förståelse om hur koder används vid upphandlingar. För att öka tillförlitligheten skulle 

intervjuerna kunnat ha utförts på företagens anställda som inte arbetar aktivt med koderna men 

som själva har godkänt dem för att se om de själva kan leva upp till dem. Detta för att se vad de 

anser om företagets koder och för att ta reda på vad de tror att leverantörerna tycker om dem.  

 

En intressant fortsatt forskning hade varit att titta mer på hur uppförandekoder uppfattas ur 

leverantörernas perspektiv. Vad de anser om koderna och om att någon annan kommer och säger 

till dem hur de ska jobba och vad de har att säga om hållbar utveckling. Vidare forskning skulle 

även kunna undersöka hur leverantörerna för företagens koder vidare i sina kedjor och om de har 

egna uppförandekoder. Avslutningsvis hade det också varit intressant att kolla hur ett mindre 

företag arbetar med uppförandekoder för att säkerställa hållbar utveckling i hela 

försörjningskedjan och om det skiljer sig från hur stora globala företag arbetar. 
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