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Sammanfattning 
Globalisering och hållbar utveckling är nya företeelser och företag har behövt adoptera 
nya operativa riktlinjer för att inkorporera dessa begrepp. Sedan globaliseringen av 
kapitalismen efter Sovjet Unionens fall har avreglering skett i snabb takt och företag har 
behövt ändra på sina verksamheter för att bevara konkurrenskraftiga. Konsekvenserna 
från avregleringarna påverkar dock miljontals arbetstagare, särskilt i utvecklingsländer, 
och kunderna i till exempelvis västvärlden har omedvetna om problemen. Allteftersom 
kunderna får reda leverantörskedjornas negativa inverkan på samhällen i stort, samtidigt 
som kunder allt mer vill identifiera sig med sina produkter, ökar efterfrågan för socialt, 
miljömässigt och etiskt hållbara produkter.  

Eftersom företag numera ser deras ansvarstagande som ett medel för riskhantering för 
att undvika att skada deras varumärkens rykte, har ansvarsfull tillverkning blivit en 
viktig faktor för att säkerställa långsiktig vinst. Dessvärre kan myndigheter varken 
uppdatera sina regleringar i samma takt teknologin förändras eller verkställa sanktioner 
om företag bryter mot reglerna, ty myndigheterna är nationella och kan inte införa sin 
rättsliga makt på en globaliserad världsmarknad. Därför har företag idag sökt alternativ 
för att verifiera deras arbete mot en hållbar framtid, vilket i många fall har blivit en 
väsentlig del av stora företags långsiktiga operationella riktlinjer.   

Den här rapporten diskuterar anledningarna till varför det uppstår problem i 
globaliserade företags leverantörskedjor samt vilka ansträngningar som företagen 
arbetar med för att ta itu med dessa problem. Syftet med rapporten är att diskutera hur 
företag kan hållbarhetscertifiera sina produkter enligt internationella lagar och 
konventioner samt egna och andra intressenters riktlinjer.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

Abstract 
Globalization and sustainable development are new phenomena and companies have 
had to adopt new operational guidelines in order to incorporate these concepts. Since the 
globalization of capitalism after the fall of the USSR, deregulation has occurred at a 
rapid pace and companies have had to change their operations in order to stay 
competitive. The consequences of deregulation affects millions of workers worldwide, 
particularly in developing countries, and customers in the Western world have been 
unaware of the problems. As customers become more aware of the ills caused by global 
supply chains, and want to identify with their products, then it causes an increase in the 
demand for socially, environmentally and ethically sustainable products. 

 
Since the company now sees its responsibility as a means of risk management to avoid 
damaging their brands' reputation, responsible manufacturing has become an important 
factor in ensuring companies’ long-term profit. Unfortunately, authorities are not able to 
issue new regulations at the same rate as technology develops and at the same time they 
are unable to enforce the regulations they do issue. Therefore, companies are seeking 
new ways to certify their operational practices as sustainable; which in many cases has 
become an essential part of large corporate companies’ long-term operational 
guidelines. 

The thesis paper discusses the reasons why there are problems in the globalized 
corporate supply chains and the efforts companies are making to address these 
problems. Furthermore the report aims to discuss how companies can certify their 
products as sustainable, according to international laws and conventions, as well as their 
own and other stakeholders' guidelines. 
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Förord 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) har visat sig vara mer intressant än vad jag insåg 
från början. Eftersom CSR använder sig av långsiktiga strategier för att uppnå ett 
företags olika ansvarsområden finns det mängder av val som påverkar det slutgiltiga 
resultatet. Därför har jag fått en mycket större respekt för hur företag måste granska alla 
sina val för att se till att de faktiskt bidrar till företags hållbarhetsmål. 

 

Under mitt läsande har jag fått mycket hjälp och inspiration från de jag har intervjuat 
under rapportskrivingen. Därmed vill jag tacka alla mina informanter: Anna Pramborg, 
Niclas Rydell, Stephen Fuller, Joe Mier, Chirag Amin för alla värdefulla och intressanta 
samtal samt material och råd  som de har delat med sig av. Dessutom vill jag tacka min 
handledare Johan Packendorff och Fairtrade Internationals Julia Tengblad för 
information och hjälp med kontakter.  

 

Stockholm den 3 Maj 2013 

 

Daniel Romberg  
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund till smarttelefonen 
Smarttelefon industrin har expanderat enormt det senaste decenniet och efterfrågan 
förutspås fortsätta öka allteftersom företagen kämpar för att introducera nästa miljard 
kunder till marknaden. En smarttelefon erbjuder konsumenten de klassiska funktionerna 
av en telefon men också många andra egenskaper som till exempelvis kamera, dator och 
webbläsare. Mobiltelefoner är kopplade till bättre levnadsstandard överlag eftersom de 
erbjuder dess ägare bättre kommunikationer och nya möjligheter att ta del av marknaden 
på ett mer innovativt sätt. Myndigheter i utvecklingsländer är därför fast beslutna att ta 
del av den ekonomiska tillväxten och tekniska möjligheterna som smarttelefoner 
erbjuder.  

Den snabba utvecklingen av smarttelefon industrin kopplat med marknadens 
konkurrenskraftiga miljö, medför att företag har agerat utan att ta hänsyn till hur deras 
leverantörskedjor påverkat människor och miljö. Brott mot mänskliga rättigheter har 
rapporterats av media de senaste åren. Orättvissa arbetsförhållanden vid gruvdrift, 
militariserade arbetsprocesser vid tillverkningen av komponenter och negativa effekter 
på miljön på grund av sällsynta jordartsmetaller, kemikalier och plaster är en del av de 
mest uppmärksammade problemen. 

Konsumenter, icke-statliga organisationer (NGOs), myndigheter och internationella 
organisationer har kallat för en ökad transparens inom industrin för att motverka de 
negativa konsekvenserna som uppstår på grund av produktionen. Industrin har därför 
skapat samarbeten för att ta fram mer hållbara alternativ. Internationella- och andra 
intresseorganisationer har utvecklat riktlinjer utifrån internationella konventioner och 
lagar som företag ska leva upp till. Allteftersom marknaden har börjat efterfråga mer 
hållbara lösningar har företag börjat ta ett aktivt socialt-, miljömässigt- och etiskt ansvar 
för att förbättra situation i deras leverantörskedjor.  

 

1.2 Hållbar IT 
Corporate Social Responsibility (CSR) och andra begrepp kopplade till hållbarhet 
används allt oftare i moderna företag men CSR är fortfarande ett relativt nytt begrepp 
vars tolkning varierar mellan olika intressenter. Dessutom måste företag ta hänsyn till 
andra förordningar när de opererar på den globaliserade marknaden och därför kan det 
ibland vara svårt för företag att förmedla sin tolkning av till exempel hållbara 
arbetsförhållanden i Kina till kunder i västvärlden som kanske har en annan uppfattning. 
Ett hållbart arbete inbegriper alla nivåer av CSR vars mest accepterade definition 
innefattar allt ifrån företags ekonomiska till filantropiska ansvar. På sistone har EU 
kommissionen och andra internationella organisationer vädjat för multinationella 
företag att inkorporera CSR direkt i sin kärnverksamhet och operativa riktlinjer för att 
öka deras konkurrenskraft på den globala marknaden.  

Allteftersom kunder blir mer medvetna om arbetsförhållanden i företagens fabriker i 
utvecklingsländerna ökar också efterfrågan för mer hållbara produkter. I respons till det 
ökade intresset bland kunder för hållbara produkter har företag på sistone format olika 
partnerskap och samarbeten för att konstruktivt förebygga riskerna hos deras 
leverantörer. Eftersom dåliga arbetsförhållanden och ett allmänt bristande socialt, 



6 
 

miljömässigt och etiska ansvar skadar företagens varumärken finns det numera ett 
ekonomiskt incitament att certifiera sin leverantörskedja med hjälp av godkända 
hållbarhetsmärkningar. TCO Development är ett certifieringsinitiativ som har utformat 
riktlinjer till diverse teknikprodukter. Genom att skapa tydliga riktlinjer och kriterier för 
företag att följa så erbjuder TCO Development företag möjligheten att certifiera sin 
verksamhet med hjälp av internationellt erkända standarder i samarbete med noggrant 
utvalda regleringsorgan.  

 

1.3 Frågeställning 
Syftet med den här rapporten är att undersöka och diskutera teknikföretags möjligheter 
att hållbarhetsmärka sina varumärken och produkter. Därmed har TCO Development 
och Nokia undersökts mer noggrant för att diskutera vilka möjligheter det finns för 
företag i smarttelefon industrin att hållbarhetscertifiera sina varumärken och produkter. 
TCO Development har nyligen presenterat ett utkast för en hållbarhetscertifiering av 
smarttelefoner och Nokia har rankats som världsledande bland teknikföretagen i 
hållbarhetssatsningar. Utifrån utförda intervjuer och analyserad teori har följande 
frågeställning antagits för rapporten: 

Vilka möjligheter och begränsningar finns det för teknikföretag idag att 
hållbarhetscertifiera sina produkter?  
För att förstå problematiken ytterligare bör läsaren tänka på följande ledfrågor vilka 
reflekterar innehållet av texten;  

• Vilka problem identifieras i komplexa leverantörskedjor och vilka lösningar finns det 
till dessa problem? 

• Hur kan teknikföretag gå till väga om de vill anskaffa en hållbarhetscertifiering för en 
produkt? 

• Uppfyller Nokias smarttelefoner kravspecifikationerna stipulerade av TCO 
Development?  
 

1.4 Målsättning/Avgränsning 
Målsättningen av rapporten är att introducera läsaren till de huvudsakliga problemen 
som uppstår i IT-produkters leverantörskedjor, särskilt hur tillverkningen av 
smarttelefoner bidrar till dessa problem. Rapporten ämnar sedan förklara CSR och de 
grundläggande problemen som finns för företag, industri och NGOs när de ska tolka 
och införa CSR i sina operativa riktlinjer. Därefter diskuteras lagstiftning och olika 
rapporteringsalternativ för att klargöra hur regleringsorgan fungerar idag samt vilka 
begränsningar och svårigheter dessa organisationer möter när de vill implementera sina 
riktlinjer. Till sist presenteras TCO Development och Nokia med hjälp av empiriskt 
material med syftet att diskutera skillnaderna mellan deras krav på leverantörer samt 
identifiera begränsningarna till att hållbarhetscertifiera IT-produkter, med hänsyn till det 
tidigare teoretiska materialet.  

Till en början riktar rapporten in sig främst på smarttelefon industrin, eftersom dess 
problem har på sistone regelbundet dykt upp i media utan att diskutera eventuella 
lösningar på detta problem. Frågeställningen ämnar undersöka hur teknikföretag kan 
hållbarhetscertifiera sina produkter; därför har rapporten valt att analysera TCO 
Development som certifieringsorgan och mer specifikt deras utkast för certifiering av 
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smarttelefoner. Därefter har Nokia analyserats som fall studie för att se huruvida deras 
granskningsprocesser som ett världsledande företag i hållbarhet uppfyller 
kravspecifikationerna utifrån TCO Developments certifieringsformat för smarttelefoner.  

 

1.5 Metodik 
Till en början riktade sig rapporten mot att diskutera möjligheterna att hållbarhetsmärka 
smarttelefoner med hjälp av Fairtrade Internationals riktlinjer. Men eftersom de inte 
ville ställa upp på en intervju, på grund av komplexiteten i IT-produkters 
leverantörskedjor gjorde det omöjligt att dem enligt deras kriterier, tillfrågades TCO 
Development som var mer än villiga att ställa upp. Därmed utfördes intervjuer med tre 
anställda på TCO Development, däribland en pressansvarig och två andra som ansvarar 
för utvecklingen av certifieringskriterierna för olika produkter; på så sätt bildades en 
empirisk grund för hur teknikföretag kan ansöka och beviljas hållbarhetscertifieringar 
för sina produkter.  

Utöver TCO Development behövde rapporten information från andra parter, därför 
intervjuades en anställd hos Fairphone; ett holländskt företag som arbetar för att 
producera smarttelefoner som uppfyller de, för tillfället, högsta hållbarhetskraven bland 
smarttelefontillverkare. Fairphone har identifierat fem nyckelområden för tillverkningen 
av en hållbar smarttelefon; anskaffandet av etiska material, ansvarsfull produktion och 
tillverkning, återvinning och helcykelanalys, rapportering och granskning av en 
tredjepart samt tydliga priser. Därför antogs denna struktur för analysen av Nokia.  

Till sist intervjuades även en anställd hos LaborVoices, en amerikansk NGO med målet 
att kartlägga arbetsförhållanden i utvecklingsländerna, för att få ett mer oberoende 
perspektiv på industrins certifieringsarbete. Förutom intervjuer har även teoretiskt 
material, i form av vetenskapliga artiklar och böcker, samlats in under en lång tid för att 
kunna diskutera det empiriska materialet från företags och intresseorganisationers 
hemsidor samt intervjuerna. Intervjuerna har följt en semistrukturerad form vilket 
innebär att den intervjuade får möjlighet att utvidga sina svar på vissa frågor, vilket har 
varit hjälpsamt när vissa detaljer var mer komplicerade än vad de först verkade vara. 
Intervjuerna har skett via internet, det vill säga email och skype, och de intervjuade har 
regelbundet varit tillgängliga för att svara på frågor (se Bilagor).  
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2. Leverantörskedjor och CSR 
2.1 Sociala och miljömässiga problem i smarttelefon industrin 
Den ekonomiska framgången i utvecklingsländer, som till exempelvis Kina och Indien, 
kombinerat med produkternas korta livstid och konsumenternas efterfrågan för nya 
produkter betyder att det globala behovet för smarttelefons når rekordnivåer. 
International Data Corporation (IDC) är en global leverantör av marknadsinformation 
och statistik som hävdar att leverantörer kommer att leverera 918,6 miljoner 
smarttelefoner i 2013, en ökning med 27,2% från 2012. Dessutom förutspås 
försäljningen av smarttelefoner att öka till 1,5 miljarder fram till 2017 (IDC). Statistiken 
pekar alltså på att vi kommer att se en fördubbling i den årliga produktionen av 
smarttelefoner inom fem år vilket försvårar myndigheternas möjligheter att reglera och 
granska den snabbt växande industrin.  

Konfliktmetaller, eller Rare Earth Metals (REM), REMs har möjliggjort tillverkningen 
av mindre elektroniska produkter, såsom smarttelefoner, och ökat effektiviteten i 
hållbara tekniska alternativ som solceller och vindturbiner. Utvecklingen i teknologin 
och den ökade efterfrågan för REMs har dessvärre inneburit en instabil 
marknadsutveckling (Alonso). Därmed har även utnyttjandet av arbetare inblandade i 
småskalig gruvdrift ökat i takt med de stigande priserna(ASM). Till följd av ASM 
orsakas en mängd sociala och miljömässiga problem såsom farliga arbetsvillkor, 
negativa effekter på lokala samhällen och hälsa samt en utbredd illegal gruvdrift som 
finansierar våldsamma organisationer och terrorister (Mier,Fairphone). 

Dessvärre har konkurrensen i teknologibranschen gett upphov till svårigheter att 
framställa tillräckligt med REMs för att tillfredsställa efterfrågan på marknaden samt att 
REM reserver är koncentrerade i vissa länder; Kina, Brasilien, US, Ryssland och 
Demokratiska Republiken av Kongo. Kina producerar i dagsläget 97 % av 
världsmarknadens REMs, men Kina har nyligen gjort ett aktivt val att minska 
exporten(Massari). Nedanför visas den möjliga ökningen av REMs beroende på hur 
teknologin för utvinningen förbättras (Figur 1). Om trenden fortsätter kan ökningen leda 
till utvinningen av upp till 200-500 tusen ton innan 2030(Alonso).  
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Figur 1: Olika scenarier för utvinning av REMs beroende på framtida teknologi.n Source: Alonso 

 

Problemet med REMs är att nuvarande utvinningsmetoder skapar stora mängder 
föroreningar, genom att kemikalier, tunga metaller och radioaktivt material läcker ut i 
grundvattnet. REMs förekommer också i små koncentrationer och effektiviteten av 
utvinningen är ofta låg, men tidigare stängda gruvor förväntas snart tas i bruk igen på 
grund av stigande världsmarknadspriser. Myndigheter och andra intressenter 
förespråkar lagstiftning och forskning i  hållbara alternativ samt mer effektiv 
återvinning är viktiga aspekter för att bekämpa problemen kopplade till utvinningen. 
Till exempelvis har utvinningen i Bantou, Mongoliet haft dramatiska sociala och 
miljömässiga effekter då uppskattningsvis tio miljoner ton hög syrligt och radioaktivt 
avloppsvatten släppts ut direkt i miljön och påverkat lokal befolkningen(Massari)  

Förutom problemen med REMs förekommer det även problem med skadliga plaster och 
kemikalier, samtidigt som ohållbar produktdesign begränsar produkternas livslängd. 
Dessutom rapporterar media allt oftare om orättvissa och militaristiska 
arbetsförhållanden i tillverkningen av smarttelefoner, såsom i Apples fabriker i Kina 
(Fairphone). Västerländsk media började utreda Apples handelskedja i Kina 2006, 
vilket lede till att Apple lyckades påverka sin leverantör, Foxconn som även leverar till 
andra mobiltillverkare, att ändra arbetares rätt att huseras enligt kinesisk lag med endast 
åtta till tolv arbetare per rum, i jämförelse med de tre hundra som var vanligt innan 
rapporterna kom fram till allmänheten. (China Labor Watch). 

Dessvärre fortsatte utnyttjandet av arbetare i Foxconns fabriker; innan 2010 var arbetare 
förväntade att leverera 300 arbetstimmar varje månad, varav 120 övertidstimmar. Men 
rapporteringar om frekventa självmord bland arbetarna tvingade Foxconn att 
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effektivisera sina arbetsprocesser. Därefter fick arbetare endast jobba 80 övertidstimmar 
i månaden, vilket fortarande representerar dubbla mängden tillåtna övertidstimmar 
enligt kinesisk arbetarlag. China Labor Watch har fortsatt att rapportera de militariska 
arbetsmetoderna som appliceras i Apples leverantörfabriker utan respons från Apple 
(China Labor Watch). För att lösa problemen som finns i smarttelefon industrin krävs 
det ett socialt-, miljömässigt och legalt ansvarstagande av företagen som verkar i länder 
där nationella lagar eller otillräckliga granskningar av myndigheterna inte motverkar 
industrins negativa inverkan på människor och miljö.  

LaborVoices är en ny organisation vars mål är att samla information om 
arbetarförhållanden i utvecklingsländer genom att erbjuda arbetare en avgiftsfri 
telefonjour. Arbetare får anmäla händelser på sin arbetsplats anonymt och information, 
såsom arbetstimmar och kompensation för övertidsarbete, används för att kartlägga 
arbetsförhållanden i ett område. Målet är att kunna erbjuda företag information om 
arbetsförhållanden hos leverantörer i ett särskilt område. Därmed kan företag få reda på 
om deras leverantör arbetar i ett högrisk område och därmed kan investeringar 
effektiviseras för att förbättra situationen genom träning och ökad synlighet. Dessutom 
arbetar organisationen aktivt med lokala organisationer för att främja dialogen i 
samhället för arbetares rättigheter.(Chirag, LaborVoices)  
 

2.2 CSR: definition och inverkan på konsumenter och anställda 
CSR används allt vanligare bland företag idag och många har även valt att benämna en 
särskild position som ansvarig för företags CSR arbete. En vanligt förekommande 
definition för CSR är ”ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar 
sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter 
utöver vad lagen kräver”(Löhman & Steinholtz 200, s15). Eftersom definitionerna 
varierar över en stor skala publicerade EU kommissionen i oktober 2011 deras senaste 
tolkning av CSR. Den beskriver CSR som företags ansvar för deras inverkan på 
samhället samt att företag borde ha processer för att integrera sociala, miljömässiga, 
etiska, mänskliga rättigheter och konsumenternas farhågor i sin affärsverksamhet och 
kärnstrategi i nära samband med sina intressenter. Målsättningen enligt EUs policy är 
att företag ska maximera skapandet av det gemensamma värdet för sina ägare och 
aktieägare, deras andra intressenter och samhället i stort. Företag ska därefter fokusera 
på hur de kan identifiera, motverka och minimera deras verksamhets negativa inverkan.  

Den mest accepterade och använda modellen för CSR är troligtvis Carrolls Four-Part 
Model of Corporate Social Responsibility. Modellen delar upp CSR och företags ansvar 
i fyra kategorier; ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt. En pyramid uppdelad i 
fyra nivåer visar hur de olika ansvarsområdena förhåller sig till varandra, ju längre ner i 
pyramiden desto viktigare anses ansvaret vara (Figur 2). Ekonomiskt ansvar lägger 
grunden till varför affärsverksamheter överhuvudtaget finns i samhället. Därefter kräver 
samhället även lagligt ansvar sådan att alla följer samma spelregler. Samhället förväntar 
sig också etiskt ansvar av företagen som anses vara förpliktade att göra det som är 
rättvist oavsett vad lagen kräver i dagsläget. Pyramidens topp huserar företags 
filantropiska ansvar vilket är önskvärt men saknar kriterier, vilket gör den mindre viktig 
än de tre andra kategorierna. (Crane & Matten s49).       
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Figur 2: Carolls Four-Part Model for Corporate Social Responsibility) Source: Google 

Fördelen med Carrolls modell är att den strukturerar olika ansvar in I olika dimensioner 
och visar deras ömsesidiga prioritering. Den största begränsningen är att modellen inte 
löser problemet om vad som sker när en eller flera ansvar står i konflikt med varandra. 
Till exempelvis kan företag behöva avskeda anställda för att säkerställa lönsamhet och 
uppfylla sitt ekonomiska ansvar samtidigt som det står i konflikt med deras etiska 
ansvar att förse samhället med jobb. (Crane & Matten s51)  

 

Analyser bekräftar ett växande intresse bland kunder för mer hållbara produkter, särskilt 
dem kopplade NGO:s.  Kunder idag fäster en viss betydelse på vad deras produkter, 
såsom kaffe, te och bananer, har för ursprung och hur olika aktörer i respektive 
leveranskedja drar nytta från transaktionen (Hilson). Den senaste tidens förflyttning av 
värden medför en större uppskattning av de mjuka värden associerade med CSR. 
Genom denna förflyttning påverkar kunden företag till att arbeta mer effektivt med CSR 
eftersom det numera finns ett ekonomiskt incitament(Löhman & Steinholtz s45). På 
sistone räcker det inte längre med att leverera en funktionell produkt, produkten måste 
också bidra med emotionella faktorer så att kunden vill identifiera sig med produkten 
(Löhman & Steinholtz s47).  

Allteftersom kunder efterfrågar mer immateriella produkter kan man också förstå hur 
dessa värderingar sprider sig när kunder söker arbete. Eftersom anställda bryr sig om 
mer än bara ekonomiska aspekter när de söker en ny arbetsplats. Fysiskt, kreativt och 
intellektuellt utlopp ör också viktigt för anställdas när de väljer mellan olika jobb 
(Löhman & Steinholtz s59). Flera studier finner ett positivt samband mellan ett företags 
etiska klimat och medarbetarnas trivsel. Ett etiskt arbetsklimat leder till att anställda får 
mer förtroende för företaget, som i sin tur medför högre produktivitet, starkare lojalitet 
och en mer positiv inställning till arbetet. På så sätt kan CSR bidra positivt till ett 
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varumärkes rykte som attraherar framtida arbetstagare samtidigt som det generar en 
positiv ekonomisk effekt för ägarna.  

Om en organisation vill stärka sitt varumärke måste dess ledning förstå att 
tillfredställelsen av andra intressenter är nödvändigt för företags långsiktiga ekonomiska 
framgång. För att vara framgångrika behöver ledningen ta hänsyn till dessa intressenter 
redan när de utformar sin strategi för CSR. En stor utmaning är att öka medarbetarnas 
närhet till företagets CSR initiativ, ta dem från omedvetenhet till aktivt deltagande, men 
det är nödvändigt för att anpassa företagets värderingar och riktlinjer till de anställdas 
värderingar och tvärtom. Annars kommer företaget inte kunna agera i enlighet med sina 
kärnvärderingar vilket kan ha en negativ inverkan på varumärkets rykte (Mi Lee).    
 

2.3 Internationell lagstiftning 
CSR kan stärka den ekonomiska positionen bland företag på världsmarknaden genom 
att erbjuda fördelar i form av riskhantering, kostandsbesparing och tillgång till kapital. 
Utöver dessa positiva aspekter kan effektiv långsiktig CSR även förbättra företags 
kundrelationer och personalhantering samt öka dess innovationsförmåga (EU 
Commission 2011). Eftersom nationella regeringar ofta varken klarar av att utveckla 
trovärdiga övervakningssystem för sina regelverk eller har förmågan att verkställa dem i 
en allt mer globaliserad värld innebär det vissa fördelar för självreglering av företag, 
särskilt när de är nära förbundna med andra företag och NGOs(Norman). Därför har 
internationella organisationer såsom United Nations (FN), Organisation for Economic 
Co-Operation and Development (OECD), International Labor Organization (ILO) och 
International Organization for Standardization (ISO) utformat internationella lagar och 
riktlinjer som företag kan hänvisa till när de utvecklar sin CSR strategi (EU 
Commission 2011).  

FN:s Global Compact är ett internationellt initiativ för att främja dialogen och 
samarbetet mellan stater, näringsliv och organisationer. Genom att anpassa sin 
verksamhet och strategi med Global Compacts tio grundläggande principer inom 
områdena för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö- och anti-korruption (se bilaga 1) 
kan företag bidra till att handel, teknik och finans utvecklas på gynnsamt sätt för 
samhällen överallt. Idag är tusentals företag, internationella fackförbund och NGO:s 
engagerade i Global Compact och genom kollektiv handling ämnar de stödja 
ansvarstagande företag så att näringslivet kan vara en del av lösningen till utmaningarna 
som tillkommer vid globalisering. Organisationens mål är att göra de tio principerna till 
norm för företagande i hela världen samt katalysera handlingar som stödjer FN:s 
visioner. (Global Compact 2013) 

En annan organisation vars mål det är att främja dialogen är ILO grundades i tron att 
allmän och varaktig fred endast kunde uppnås om den grundade sig på social rättvisa. 
Därför identifierades olika förbättringsområden som fortfarande är relevanta idag som 
till exempelvis reglering av arbetstiden, tillhandahållanden av en adekvat levnadslön 
och andra områden där anställda oetiska arbetsvillkor. ILO bidrar till FN:s rättsliga 
ramar genom att främja arbetsnormer som syftar till att se till att ekonomisk tillväxt och 
utveckling sker tillsammans med skapandet av anständigt arbete. Utöver det ska ILO:s 
trepartsstruktur säkerställa att dessa normer backas upp av regeringar, arbetsgivare och 
arbetstagare enligt ILO:s åtta kärnkonventioner.(ILO 2013) 
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Till skillnad från FN:s och ILO:s konventioner erbjuder OECD riktlinjer för 
multinationella företag (MNC) från 34 OECD medlemsregeringar samt 10 icke-OECD 
medlemsregeringar. Riktlinjerna är frivilliga och organisationen har således inga 
tvångsmedel, men varje land har skyldigheten att inrätta nationella kontaktpunkter. 
Kontaktpunkternas roll är att främja användandet av riktlinjerna genom att vara ett 
diskussionsforum där företag öppen kan diskutera problem i industrin utan att frukta 
repressalier. I grunden ämnar riktlinjerna förmedla företag att respektera mänskliga 
rättigheter, bidra till en hållbar utveckling, främja konkurrensen och anta andra etiska 
ansvar utöver det som beskrivs av internationella konventioner och lagar. Vissa av dessa 
ansvarsområden inkluderar att utveckla och tillämpa en effektiv självreglerande praxis 
samt utföra riskbaserade undersökningar för att förebygga och lindra MNC:s negativa 
inverkan på de samhällen där de verkar (OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises 2013).  

Allteftersom företag väljer att frivilligt anta mer ansvar vill de även ha möjligheten att 
förmedla sina ansträngningar till allmänheten. Därmed har Global Reporting Initiativ 
(GRI) en vision för att ekonomiskt-, miljö-, och ”social prestanda”- redovisning ska bli 
praxis bland företag. Riktlinjerna som beskrivs av GRI:s Sustainability Reporting 
Framework är tillgängliga för alla och är skapad för frivillig användning av 
organisationer i alla storlekar och alla branscher, rapporterna som utvecklas med denna 
metod kallas för hållbarhetsrapporter. Syftet är alltså att företag ska standardisera sina 
hållbarhetsrapporter och har med hjälp av sina riktlinjer identifierat vissa indikatorer 
som ska inkluderas i rapporten (GRI 2013). En annan organisation som utvecklar 
riktlinjer för ”bästa praxis” och specifikationer för produkter och tjänster är 
International Organisation for Standardization (ISO) vars vision det är att bryta ner 
barriärer till internationell handel och att öka effektiviten bland företag. Eftersom ISO är 
erkänt internationellt som ett världsledande nätverk för standardisering använder sig 
företag allt mer av deras riktlinjer såsom ISO 26000:2010 för socialt ansvar genom 
förhandling med stater, NGOs, industri, kundgrupper och fackföreningar för att skapa 
en internationell konsensus. Till skillnad från andra ISO standarder erbjuder ISO 
26000:2010 endast riktlinjer istället för kriterier vilket gör att den inte kan användas för 
certifiering (ISO 2013).  

 

2.4 Rapportering och informationsdelning i IT-branschen 
En leverantörskedja är ett komplext system av noder sammankopplade med 
informations-, material- och kassaflöden. Företag använder Supply Chain Management 
(SCM) processer för att leverera en slutgiltig produkt från dess ursprungliga delar eller 
råvaror. SCM inkluderar bland annat hantering av tillgång och efterfrågan, inköp av 
råvaror och delar, tillverkning och montering, lager och spårning av inventarier, 
orderläggning och orderhantering, distribution i alla kanaler, och leverans till kund 
(Persson). Genom att vilja kontrollera alla nivåer involverade i tillverkningen av en 
produkt tar därmed ett ansvar för det som sker i leverantörskedjan. Samtidigt fortsätter 
sociala förväntningar för acceptabla priser och standarder att ändras med hjälp av tryck 
från allmänheten, NGOs samt nationella och internationella lagstiftningar (Awaysheh). 
En grön ekonomi är, enligt FNs miljöprogram UNEP, inriktad på förbättrad mänskligt 
välbefinnande och social jämlikhet, vilket i sin tur minskar risker till miljön. Teknologi- 
och kommunikationssektorn har visat engagemang i att skapa en grön ekonomi eftersom 
det skapar framtida möjligheter på marknaden (Zhang).  
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The Supply Chain Council (SCC) är en oberoende ideell organisation som verkar för att 
förbättra SCM bland olika industrier, medlemskap är öppet till alla företag som vill 
applicera och förbättra sina SCM system. SCC har bestämt fem grundläggande problem 
som uppstår i SCM; kundservice, kostnadskontrol, planering och risk uppskattning, 
hantering av relationer med leverantörer och att behålla talang och expertis inom 
företaget(SCC). På grund av variationer i handelskedjorna för olika produkter visas 
nedanför en förenklad modell av handelskedja (Figur 3), såsom den kan se ut i 
mobiltelefon industrin, från leverantör fram till konsumenten.  

 
Figur 3: Förenklad leverantörskedja. Pilarna visar hur olika material kan förflytta sig i en 
leverantörskedja. Source: Persson 

Leverantörskedjan för varje produkt börjar alltså med anskaffning av råmaterial för att 
sedan förädlas till en viss komponent. Enskilda komponenter fortsätter att förädlas fram 
tills en slutgiltig produktionsanläggningar där de placeras i ett färdigvarulager innan de 
till sist distribueras till återförsäljare. Dessa sammankopplade aktiviteter och dess 
tillhörande information utgör en ”chain-of-custody” (CoC) för en enskild produkt. På 
grund av komplexiteten i smarttelefoners CoC, som innefattar tusentals leverantörer, 
finns det vissa risker som inköpare borde ta hänsyn till.   
För det första finns det ingen garanti för att CoC systemtet levererar korrekt 
information. CoC system saknar dessutom standardisering och dålig kommunikation 
mellan olika regleringsorgan försvårar kontrollerna ytterligare. För att lösa problemen 
med CoC måste olika myndigheter och regleringsorgan implementera standardiserade 
system för att förmedla korrekt information som uppfyller förutbestämda kriterier för att 
se till att informationen är konsekvent och kan användas av alla parter. Till sist måste 
olika delar av information vara sammankopplade längs med varje produkts CoC så att 
specifika leverantörskedjor kan analyseras vid rapporterade problem (Yasuda).  
 

2.5 Problem med CSR i leverantörskedjor 
CSR är ett relativt nytt begrepp vars betydelse beror på vem som tolkar begreppet samt 
hur och när man väljer att definiera och analysera dess egenskaper. Studier av CSR:s 
utveckling har visat ett skitftande intresse av media kring de olika områdena av CSR. 
Media rapporterade till exempelvis mest om företags legala ansvar i början av 1980-
talet eftersom reglering var relativt stark då jämfört med idag. Studierna visar dock att 
företag idag fortfarande har problem med de grundläggande ekonomiska och legala 
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ansvaren. För att uppnå högre standarder inom sina leverantörskedjor måste företag 
först uppfylla de grundläggande kraven. Dessvärre försvårar de snabba förändringarna 
på den globala marknaden för företag att omstrukturera och implementera hållbara 
strategier på ett ekonomiskt effektivt sätt. (Lee). 

På grund av dess vaghet kan affärsetik gynnas genom att använda empiriska och 
normativa metoder såsom i ekonomi och juridik när de utformar och motiverar sina 
föreslagna riktlinjer. Till en början skulle samma verktyg och koncept som 
rekommenderas för att reglera stater kunna användas för att rättfärdiga företags 
affärsmetoder, policies och rutiner. På samma sätt kan även språket som används i 
statlig reglering replikeras på ett effektivt sätt. Vissa enskilda företag, partnerskap 
mellan företag och NGOs har adopterat dessa verktyg för att skapa former för 
självreglering och samreglering som i vissa fall erjuder överlägsna lösningar till 
oönskade affärsmetoder som kvarstår i avsaknad av reglering.  

Forskare i affärsetik hänvisar sällan till konkreta och mätbara parametrar för att 
motivera de förordningar som ska uppmuntra företag att följa sina standarder för etiskt 
företagande. Oftast förlitar sig forskarna på principer och värderingar såsom ideal för 
socialt ansvar och andra sociala och miljömässiga ”bottom lines”. Detta försvårar 
jämförelser mellan företag och industrier jämfört med om de använde normativa 
metoder för reglering som är typiskt för statlig reglering. Därför bör självreglering av 
företag med ett mer precist, normativt språk övervägas som ett alternativ eller 
komplement till andra ramverk såsom ”stakeholder theory”, ”corporate citizenship” och 
”corporate social responsibility”. (Norman) 

Språket som identifieras med CSR och hållbarhet behandlar inte varför och när det 
uppstår genuina skyldigheter för företag att anta normer som överträffar regelverket. 
Det förklarar heller inte varför den skyldigheten kan uppfyllas av företag genom att 
frivilligt höja sin verksamhets lägsta nivå, som till exempelvis att betala dubbla 
minimilönen till fabriksarbetare i Indien. Genom att argumentera varför företag borde 
reformera sina verksamheter istället för att endast uppmuntra till ett större frivilligt 
ansvar skulle affärsetik kunna erbjuda bättre ekonomiska incitament. Tillsammans med 
kolleger inom andra normativa områden såsom ekonomi, sociologi och juridik kan 
affärsetiker utveckla mer ekonomiskt grundade argument till varför etik är en väsentlig 
del i en hållbar strategi. Alltså borde regler gällande etiskt företagende utformas enligt 
följande struktur: Man borde inte göra X eftersom det finns tydligt identifierbara 
anledningar till varför X borde vara olagligt, även om det inte än är illegalt; att dra nytta 
från X är utnyttja och exploatera det rådanade marknadssystemet. Företag borde granska 
de negativa inverkningarna av X och om de kraftigt uppväger de positiva fördelarna så 
borde företaget i fråga avstå från att använda sig av X. 

En av de mest kritiska och konkurrenskraftiga dimensionerna av CSR är företags 
inverkan på rättsverket och deras förmåga att höja lägsta nivån. Istället för att verka 
utanför regelverkets gränser bör hållbara företag vädja för en högre lägsta nivå. 
Självreglering anses ofta idag som en vädjan av företag att få vara i fred men samtidigt 
finns det många exempel på hur självreglerande organisationer lyckas upprätthålla 
normer utöver dem som krävs av lagen. Därför borde företag fråga sig själva hur en 
kunnig tillsynsmyndighet skulle granska om det fanns ett problem och om det finns ett 
incitament för enskilda företag, eller alla företag i en bransch, att agera som om deras 
högre standarder var lagen. Därefter borde de utvärdera 
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huruvida ett lagstiftningsinitiativ är efterlyst och vilken form det skulle ta i så 
fall(Norman). 

Överambitiösa och otydliga mål i en verksamhets uppförandekod blandat med låg 
transparens är problem som ofta kopplas till självreglering av företag, särskilt när det 
saknas rättsliga sanktioner då företag brister i sitt ansvar. Dessutom finns det oro för att 
självreglering, särskilt i branschgemensamma organisationer, kan användas för att 
minska konkurrens och införa hinder till inträde på marknaden (Norman). På ett 
liknande sätt diskuteras svårigheterna med partnerskap mellan företag och NGOs. Ett 
samarbete mellan parterna ökar sannolikheten till att NGOs antar en position närmre det 
av företagets grundläggande ekonomiska ansvar. Genom att närma sig företagens 
värderingar underminerar NGOs sin möjlighet att påverka företag genom att vara en 
kritisk tredjepart. Samarbetet kan leda till att NGOs tillfälligt påverkar företags hållning, 
men företag kan bryta mot dessa förordningar när konkurrensen ökar. Dessvärre kan det 
verka negativt för det långsiktiga arbetet mot sociala och etiska problem när både 
företag och NGOs skadar sina varumärkens rykten(Baur).  
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3. TCO Development 
3.1 TCO bakgrund, vision och mål 
I respons till kopplingen av IT-produkter till dåliga arbetsförhållanden vid 
produktionsanläggningar samt en ökning av miljöfarliga ämnen vädjar TCO 
Development (TCO) till inköpare att göra mer hållbara produktval. Enligt deras 
hemsida hävdar TCO att hållbar IT innebär att tillverkning, användning och återvinning 
av IT-produkter sker med hänsyn till miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt ansvar. 
Organisationens mål är att göra det lättare för inköpare att kontrollera hållbarheten av 
sina IT-produkter med stöd av sin certifieringsmodell TCO Certified (TCO 
Development 2013).  

Därmed är en certifieringsmärknings roll att driva på utvecklingen och ska därför helst 
hänvisa till krav utöver det som krävs av regelverket. Det ska vara tuffa men realistiska 
krav eftersom att ställa en mängd krav som ingen klarar att uppfylla blir inte trovärdigt, 
det samma gäller för lagstiftaren. Men ibland finns det skäl att hänvisa till lagkrav och 
det är när lagkraven inte följs och lagstiftaren inte har möjlighet att upprätthålla lagen 
(Anna).  TCO:s vision är att ständigt driva industrin i en hållbar riktning och därför 
kommer vi kontinuerligt att höja ribban för våra krav. Allteftersom utvecklingen i 
industrin tillåter det kommer nya områden inkluderas i kravspecifikationerna. 
Certifieringen representerar vad som i dagsläget är rimligt att kräva av en IT-produkt. 
Smarttelefon industrin är nästa bransch att erbjudas möjligheten att certifiera sina 
produkter med hjälp av TCO:s granskningssystem. Förhoppningen är att åstadkomma 
lika stor påverkan i smarttelefonbranschen som med bildskärmarna, där cirka hälften av 
alla business modeller på marknaden idag är certifierade(Niclas).  

Hållbar utveckling har alltid inspirerat i arbetet men 2009 fattades beslutet att inkludera 
det i de operativa riktlinjerna. Det ledde till att TCO började undersöka hur de skulle 
kunna påverka i en produkts leverantörskedja. Det första steget var att sätta upp ett krav 
på hur man arbetade med socialt ansvar i produktionen. Sedan dess har TCO:s operativa 
riktlinjer från 2009 uppdateras med skärpta krav (Anna). Kraven som specificerades 
2012 omfattade mer specifika detaljer kring produktionen och hänvisade tydligare till en 
gedigen granskning av varumärkets verksamhet. Därmed inkluderades kraven på att 
certifierade företag skulle följa ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention samt 
produktionslandets lagar för hälsa- och säkerhet. Skyldigheten av certifierade företag att 
ta sitt sociala ansvar i produktionen innebor också att de även skulle följa lagarna för 
hälsa- och säkerhet samt den arbetsrättsliga lagstiftningen angående minimilöner och 
social trygghet i tillverkningslandet(TCO Development 2013). Numera ska certifierade 
varumärken ha signerat samtliga kraven enligt TCO Certifieds format och uppfyllt alla 
kravspecifikationer för den produkt som företaget vill certifiera.  

Eftersom TCO Certified idag arbetar med fokus på professionella inköpare och 
upphandlare i privat och offentlig sektor märker IT-företagen sällan sina produkter med 
logotyper på certifieringar och märkningar på sina produkter längre. En vanlig strategi 
för att stärka sitt varumärke i den allt mer globaliserade världen är att undvika ”co-
branding”, men enligt avtalet med företag ska TCO Certifieds logotyp gå att hitta på 
produktens märkplåt, ofta på baksidan eller undersidan av produkten. Dessutom ska det 
stå i produktmanualen samtidigt som företag ofta väljer att inkludera märkningen på 
förpackningen. Konsumenter kan självfallet fråga efter TCO Certified men TCO 
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kommunicerar inte direkt till dem eftersom TCO förväntar sig att inköparna vill 
investera i mer hållbara produkter på grund av signalement från marknaden (Anna).     

 

3.2 TCO certified 
TCO Certified är en ”multi-attribute” certifiering, det vill säga att kraven på produkten 
omfattar många områden som är viktiga för människa och miljö och ska inte ta ut 
varandra. Certifieringens krav ska alltid utgå från ett livcykelperspektiv och en 
certifierad produkt ska uppvisa en högre grad av hållbarhet än andra jämförbara 
produkter. Till en början ska produkter jämföras med kriterierna enligt ISO14024 och 
typ 1 miljömärkningar(Anna). Kravspecifikationerna ska baseras på vetenskapliga 
principer och den miljömärkta produkten ska uppvisa övergripande miljömässiga 
fördelar inom sin produktkategori under hela sin livscykel. Miljökriterierna innefattar 
både produkt- och produktionsutveckling och aspekter som till exempelvis 
energiförbrukning, innehåll av farliga ämnen och förberedelse för återvinning vid 
produktdesign. Därefter ska produkten granskas av en tredjepart som är godkänd av 
TCO enligt de förutbestämda kriterierna.  (TCO Development Smartphone)  

Innan TCO framställer ett utkast till en TCO Certified produkt för de en intressentdialog 
med inköpare, forskare, olika experter och industrin. Utkastet presenteras sedan på deras 
hemsida och TCO välkomnar alla intressenters kommentarer på ändringar som de anses 
nödvändiga i certifieringsutkastet. I den mån att TCO anser kommentarerna korrekta 
och relevanta ändrar de kraven(Niclas). Alla frågor och funderingar som TCO tar emot 
från sina intressenter behandlas med fullständig sekretess och TCO ser till att alltid vara 
tillgänglig för att svara på eventuell kritik angående deras kravspecifikationer (Stephen). 
Efter intressentdialogen avslutats kan den slutgiltiga versionen av certifieringskraven 
publiceras och varumärken kan då påbörja ansökningsprocessen.  

Kraven i TCO Certified uppdateras med 3-4 års mellanrum, så nästa omgång krav 
kommer troligen 2016. Syftet med uppdateringen är att ständigt öka kraven på företagen 
samtidigt som företagen får möjligheten att förbättra sin verksamhet i en realistisk takt. 
Nästa serie kravspecifikationer inom socialt ansvar i produktionen kommer antagligen 
att innefatta en levnadslön, istället för dagslägets minimilön. Andra ändringar kommer 
antagligen efterfråga strängare kemikaliekrav samt krav relaterade till att öka 
produktens livslängd och återvändbarhet(Anna). Målen för de kommande kriterierna är 
alltså att ta större hänsyn till socialt ansvarfull produktion och miljöpåverkan genom 
hela livscykeln, och eftersom efterfrågan på socialt och miljömässigt hållbara produkter 
ökar förväntas företagen att följa(Niclas). 

Mer specifika krav för sociala förhållanden vid tillverkningen av smarttelefoner 
innefattar de vanliga kriterierna såsom uppfyllelsen av ILO:s åtta kärnkonventioner och 
lokala regler. Däröver kräver TCO att varumärket är delaktig i Electronic Industry 
Citizenship Coalition (EICC) och att varumärket presenterar en årlig lista med alla 
granskningar utförda av tredjeparter vid tillverkningsfaciliteter för alla TCO Certified 
produkter. Varumärket måste också inkludera minst en full rapport årligen för en av 
dessa faciliteter. Dessutom ska varumärket antagit standarderna för anständiga 
arbetsförhållanden enligt SA8000, vilket överses och certifieras av Social 
Accountability International(SAI). SA8000 begränsar till exempelvis arbetstimmarna 
för en arbetare till maximalt 60 med 12 timmar övertid enligt skriftligt kontrakt. 
Verifiering av SA8000 kräver en undersökning med tio frågor riktade mot hur 
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varumärket verkställer och arbetar utefter minimikraven samt en underskrift av en 
utvald representant från ledningen. Sist men inte minst ska varumärket godta att en årlig 
granskning av varumärkets tillverkningsfabriker kommer att ske med hjälp av ett 
godkänt granskningsorgan tillsammans med den utvalda representanten från ledningen.  

 

3.3 Rapportering och granskning med TCO Certified 
Alla kraven i TCO Certified testas och granskas av oberoende test- och 
verifieringspartners som är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 samt godkända av TCO. 
ISO har beskrivits tidigare i rapporten som ett världsledande nätverk för standardisering 
och International Electrotechnical Commission (IEC) är på ett liknande sätt ett globalt 
nätverk för standardisering för IT-produkter fast dialogen förs genom intressenter 
representerade av en nationell kommission i varje land. Dessa kommissioner ska värna 
för de tekniska företagens gemensamma intressen i respektive land. TCO Certified:s 
krav är alltså specificerade och svåra att verifiera. Därför använder sig TCO  av 
organisationer med expertis i olika områden för att granska allt från socialt 
ansvarstagande i produktion och miljöhänsyn i hela produktlivscykeln till god ergonomi 
och användarsäkerhet. När testerna och granskningarna är utförda med godkänt resultat 
utfärdar TCO ett certifikat som gäller i två år (Anna).  

Utöver de första testerna utförs även regelbundna stickprovskontroller av varumärken 
för att säkerställa att hållbarhetskraven i TCO Certified uppfylls kontinuerligt. För att en 
certifiering ska vara trovärdig är oberoende granskningar avgörande. Målet är som sagt 
att se till att granskningen sker av en oberoende tredjepart och TCO ser gärna att de 
sätter höga krav på leverantörer att producera högkvalitativa och hållbara produkter. 
Desto mer ett företag vill rikta in sig på en hållbar strategi desto mer måste de också 
känna till om sina produkters certifierings och specifikationer. Därför blir det allt 
viktigare för inköpare som vill uppfylla sina verksamheters hållbarhetsmål att vara 
medvetna om skillnaderna bland olika certifieringars kriterier samt huruvida kriterierna 
är granskade av företaget eller en tredjepart. (Stephen).   

Medvetna inköpare bör också regelbundet kontrollera att deras produkter fortfarande 
uppfyller kraven när de uppdateras av TCO. Alla certifierade produkter kan hittas på 
TCO:s hemsida och certifierade varumärken finns registrerade på hemsidan så länge de 
fortsätter att uppfylla kraven. Varje varumärkes organisation får frivilligt välja vilka 
leverantörsfabriker de vill granska och lämna in som bevis för att varumärkets rutiner 
för leverantörer faktiskt följer de standarder som blivit godkända av TCO. 
Stickprovskontroller är därför effektiva när det gäller att överse och granska 
varumärkens leverantörer eftersom det finns vissa indikatorer, såsom frekventa 
dokumentationer av allvarliga brott mot arbetslagar, som ökar risken för ett varumärke 
råkar ut för en stickprovskontroll. En annan anledning till varför TCO siktar in sig på ett 
visst företag kan vara om det dyker upp omfattande problem vid den första 
kontrollen(Stephen).  

 

När det upptäcks att företag inte uppfyller vissa åtaganden kontaktar TCO dem och ber 
om en förklaring. De uppmanas att korrigera avvikelsen och går det att göra omgående 
så får varumärket behålla sitt certifikat. Men om felet kvarstår och om företaget på 
uppmaningar inte korrigerar sig så dras certifikatet in. Då har företaget ansvar för att 
meddela sina kunder att certifikatet har upphört att gälla. TCO meddelar att varumärkets 

http://tcodevelopment.se/tco-certified/hallbarhetscertifiering/
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certifikat har dragits in i deras databas samt på deras hemsida och ser samtidigt till att 
informera registrerade inköpare och användare att ändringarna har sket. Globalisering 
gör att företagen behöver stärka sitt eget varumärke och marknaden börjar allt mer 
efterfråga hållbara lösningar. Endast ett fåtal varumärken har förlorat sin TCO 
certifiering. Eftersom kunderna antagligen har gjort ett medvetet val att investera i ett 
hållbart när de har frågat efter en TCO certifiering så kan det göra stor skada till 
varumärkets rykte om kunderna får reda på att situationen i varumärkets 
leverantörskedja har förvärrats. Därmed finns det alltså ett starkt incitament för att 
investera i en hållbar strategi för att minska riskerna av oförutsebara kostnader som kan 
ske på grund av skada till varumärkets trovärdighet(Anna).   
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4. Nokia 
4.1 Bakgrund 
Nokia är ett globalt företag som har utvecklats sedan 1865 och vars framgång och 
anpassningsförmåga i olika branscher är ett kvitto på företags innovativa strategi. 
Investeringen i mobiler skede först 1979 och redan 1998 var Nokia världens ledande 
producent av mobiltelefoner. Därefter dominerade Nokia mobiltelefonmarknaden i över 
ett decennium medans de samtidigt lyckades bli rankade av Dow Jones Index som 
världens ledande teknikföretag i hållbarhet. Skiftet mot smarttelefoner och stark 
konkurrens från iPhone och Androidenheter försvagade till sist Nokias 
marknadsledande position För att stärka sitt varumärke ytterligare och återta sin position 
har Nokia sedan 2011 inlett ett samarbete med Microsoft för att utveckla ett bättre 
operativsystem för sina smarttelefoner. Strategin är alltså att inkorporera det nya 
Windows 7 operativ systemet för att rivalisera iOS och Android plattformarna som idag 
dominerar marknaden(Nokia).  

Nokias president och CEO, Stephen Elop, som tidigare varit ansvarig för Microsofts 
affärsdivison är en del av Nokias transformation mot ett mer konkurrenskraftigt företag. 
Den nya ledningen och operationella strukturen har som mål att påskynda 
beslutsfattandet och förbättra tiden till marknaden. Visionen är förbättrade resultat och 
ett tydligare ansvartagande som ett världsledande teknikföretag, samtidigt siktar Nokia 
på att introducera nästa miljard konsumenter till möjligheterna som smarttelefonerna 
erbjuder(Nokia).  

 

4.2 Sourcing ethical raw materials 
Leverantörskedjan för en Nokia smarttelefon innefattar oftast fyra till åtta steg, från det 
att metallerna utvinns från gruvan fram tills det sista steget i kedjan då en färdig produkt 
kan distribueras till återförsäljarna. Eftersom Nokia:s leverantörskedja omfattar allt ifrån 
utvinningen av material ända fram till den färdiga produkten har Nokia utformat 
riktlinjer som de förväntar sig att sina leverantörer följer. Riktlinjerna som Nokia 
förväntar sina leverantörer att följa beskrivs i Nokia Supplier Requirements (NSR). 
Kraven är baserade på internationella standarder såsom ISO14001, SA 8000, 
OHSAS18001 samt ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s konventioner för barn- och 
mänskliga rättigheter (Nokia).  

Anskaffningen och förädlingen av råmaterial sker via Conflict-Free Smelter(CFS) 
programmet som lanserades 2010 av Global e-Sustainability Initiative (GeSI) i 
samarbete med Electronics Industry Citizenship Coaliton (EICC). Samarbetet ämnar 
öka teknikföretagens ansvartagande genom att erbjuda sina medlemmar med tillgång till 
bästa praxis för social och miljömässig hållbarhet. CFS är ett frivilligt program där en 
tredjepart granskar och certifierar smältare som kan bevisa med en CoC analys att 
materialet har utvunnits under rättvisa former. Målet är att erbjuda IT företag 
möjligheten att anskaffa konflikt fria material i enlighet med deras 
uppförandekoder(Mier Fairphone). Hittills innefattar CFS programmet smältare som 
utvinner tenn, tantan, tungsten och guld vilket är i respons till US Dodd-Frank Wall 
Street Reform från 2010 där handeln med konflikt metaller förbjöds. Undersökningar 
utförs globalt men de flesta godkända smältarna är registrerade i Kina, Malaysia, 
Ryssland, USA och Indonesien. Potentiella leverantörer av dessa material registreras på 



22 
 

CFS:s hemsida och är tillgängliga för intressenter men EICC och GeSI kräver inte att 
dess medlemmar publicerar en lista på deras utvalda leverantörer. (EICC) 

 
4.3 Ansvarsfull produktion och tillverkning av produkter 
Nokia förlitar sig på ett hundratal direkta leverantörer som tillverkar hårdvara, enskilda 
komponenter och delar samt ytterligare hundratals programvara leverantörer. För att 
Nokia ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet krävs också tusentals indirekta 
leverantörer. Leverantörerna erbjuder färdiga komponenter, produkter och tjänster som 
Nokia identifierat att leverantörerna har bättre kapacitet att tillverka på ett mer 
konkurrenskraftigt sätt(Nokia).  

Teknik företag har problem att möta fluktuationer i kundernas efterfrågan som kräver 
snabb kommunikation från kund till leverantör samtidigt som det är svårt för 
teknikföretag att förmedla effekterna av ändringar i produktionen utan att de förlorar 
kunder till konkurrenterna(EICC). Anställda kan därför ofta möta långa arbetstider och 
övertid för många anledningar som påverkas av förändrade utbud och efterfrågan 
på elektroniska produkter. Analyser har identifierat olika anledningar till varför 
leverantörer ofta begär anställda att arbeta övertid. Dessa anledningar inkluderar i 
många fall inköp praxis och produktionsplanering, slappa verkställighet 
av arbetsrättsliga lagar och makroekonomiska påfrestningar. Därför finns det ett stort 
potential till att kartlägga problematiken i produktionen för att minska den negativa 
inverkan som uppstår på grund av ineffektiv planering och design. (Chirag, 
LaborVoices).  

Därför har potentiella ”touch points” identifierats där arbetstiden kan påverkas. Dessa 
indikatorer kan användas för att förutsäga sannolikheten för olika brott mot 
arbetsrättsliga lagar som till exempelvis om anställda arbetar fler timmar än vad är 
tillåtet enligt lagen eller om anställda har rätten till lediga dagar. Därför har olika 
indikatorer pekats ut som grundläggande anledningar till brott mot arbetsrättsliga lagar 
vilket i sin tur kan jämföras med indikatorer för liknande trender i andra delar av 
teknikindustrin. Den här informationen finns sedan tillgänglig för medlemmar i EICC 
samt med verksamhets ledningen som designerad målgrupp. Utomstående intressenter 
hänvisas till företags hållbarhetsrapporter och andra offentliggjorda 
kommunikationsmedel för att garantera jämna villkor på marknaden(EICC).  

Arbetsvillkoren på alla Nokias fabriker granskas vartannat år av en tredjepart och varje 
fabrik ska kontinuerligt utföra självutvärderingar av deras sociala förhållanden. 
Självutvärderingen tar cirka två dagar och sker enligt EICCs riktlinjer för socialt ansvar 
(Figur 4) med hjälp av internt tränade social- och hållbarhetsinspektörer. Bristerna och 
effekterna av dessa identifieras vid undersökningen och bearbetas sedan kontinuerligt av 
fabriksledningen med målet att förbättra hälsan, säkerheten och trivseln bland 
arbetarna(Nokia). Studier har visat att de största kostnaderna för tillverkning i 
utvecklingsländer tillkommer vid rekryteringen och träningen av nya arbetare. I vissa 
fall i Kina kan anskaffandet av ny arbetskraft utgöra 60-70 % av arbetskostnaderna. 
Eftersom de flesta leverantörer opererar med små marginaler kan kvarhållandet av 
arbetskraft genom implementeringen av mer socialt acceptabla arbetsförhållanden även 
vara ett starkt ekonomiskt incitament. (Chirag, LaborVoices)    
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Figur 4: Nokias standard modell för förbättring av arbetsförhållanden. Source: Nokia 

 

4.4 Återvinning och helcykelanalys 
Myndigheter och företag saknar effektiva sätt att hantera deras elektroniska avfall. Om 
Nokia ska lyckas med att introducera nästa miljard kunder till smarttelefon marknaden 
så måste de också hitta nya innovativa sätt att hantera och återanvända elektroniskt 
avfall. Eftersom metallerna i smarttelefoner har ett högt ekonomiskt värde finns det 
incitament till varför företag borde investera i återvinningsstationer och samarbeten med 
organisationer som ser till att återvinna avfallet på ett kostnadseffektivt sätt.   (Closing 
the Loop).  

För att förenkla och effektivisera återvinningsprocessen har Nokia framställt ekoprofiler 
för varje produkt med hjälp av en livscykelanalys (LCA). Beräkningarna i produkternas 
LCA uppgifter är baserade på en produktlivslängd på tre år, vilket överensstämmer med 
ISO 14040 och ISO 14044. Ekoprofilerna informerar om produktens material, energi 
förbrukning, miljöeffekter och återvinningsmöjligheter. Nokias senaste Lumia och Asha 
modeller demonstrerar resultatet av en hållbar och innovativ strategi. Lumia 820 
modellen LCA uppgifter hävdar att den återvinningsbar till 100 % som material och 
energi. Dessutom består modellen av cirka 60 % återvunnet material och pakteringen av 
produkten uppfyller liknande krav (Nokia Eco Profile Lumia 820).  

Nokia har omkring 6000 återvinningsstationer i nästan 100 länder runtomkring i 
världen. För att underlätta återvinningen av mobiltelefonerna finns tydlig information 
med adresser, telefonnummer och vägbeskrivningar till enskilda stationer är publicerade 
för varje land. Ytterligare information angående hur konsumenter ska återvinna en 
Nokia telefon finns också inkluderat i varje produkts användarmanual. Hittills har 
Nokia lyckats samla ihop 661 ton elektroniskt avfall, vilket är en ökning med 60 % från 
det föregående året (Greenpeace 2012) 
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4.5 Rapportering och granskning 
Öppen kommunikation och transparens är nödvändiga faktorer för att demonstrera 
företags vilja till att förbättra sina leverantörskedjor. Därmed har Nokia frivilligt deltagit 
som medlem i samarbetet med GeSI och EICC för att motverka de negativa 
konsekvenserna av handeln med konfliktmetaller. (Nokia Sustainability Report 2011). 
Anskaffandet av en långsiktig modell för hur företag ska arbeta mot mer hållbara 
relationer med leverantörer är därför en väsentlig del i förbättringen av 
leverantörskedjorna. Modellen nedanför hänvisar till den övergripande metoden som 
EICC använder sig av för att analysera och certifiera sina medlemmar (Figur 4). Syftet 
med modellen är att betona företagens ansvar i att förbättra arbetsplatserna för de 
anställda samtidigt som den erbjuder belöningssystem för ständig förbättring (EICC).  

 

 
Figur 5: EICC uppförandekod, hur företag kan förbättra sina relationer med leverantörer på långsikt 
Source: EICC, 2013. 

En grundläggande undersökning av företagets leverantörer utförs för att identifiera vart 
risken är som störst. Riskerna som identifieras prioriteras sedan enligt hur stor risk den 
granskade leverantörens verksamhet utgör i jämförelse med EICC standarder samt hur 
stor risken är att brister i leverantörens verksamhet påverkar kundrelationer. Genom 
självutvärdering och utbildning startar ett företag sin resa mot ständiga förbättringar 
med hjälp av riskindikatorer som till exempelvis farliga ämnen eller inhyrda arbetare 
samt riskparametrar för att bestämma sannolikheten eller svårighetsgraden involverad 
med att förbättra situationen. Även de mest erfarna företagen hittar förbättringar som 
kan göras och fas tre är ett långsiktigt arbete där företag fortsätter med självgranskning. 
Utöver självgranskning kan en Validated Audit Process (VAP) utföras med hjälp av ett 
certifierat granskningsorgan, vilket ökar transparansen i verksamheten och ökar 
synligheten även för kunderna. VAP används allt oftare vid granskningen av de 
leverantörer som tillverkar komponenter till flera företag. (EICC) 

Rapporteringen av socialt ansvar i frågor som till exempelvis anställdas arbetstimmar, 
eller andra leverantörrelaterade problem, är till en början endast tillgängligt för 
verksamhetens ledning. Eftersom enskilda incidenter kan skada varumärkets 
associationer till innovation och hållbarhet finns det en risk att företags långsiktiga 
motivation att behålla en hållbar strategi påverkas negativt. Därför är industrin noggrann 
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med att undanhålla information från intressenter som kan ha en negativ inverkan på 
företags varumärken. Deras mål är att investera i projekt som är hållbara och 
förebyggande med hjälp av träning av leverantörer och förmedling av mer hållbara 
standarder. På det viset kan företag undvika en reaktiv respons, som att byta leverantör, 
vilket inte leder till en förbättring. (LaborVoices) 

Utformningen av leverantör och miljöstandarder i NSR och NRP uppvisar en viss grad 
av aktivt deltagande för ett hållbart ansvarstagande. Men Nokia saknar fortfarande en 
tredjepart för rapportering av deras sociala ansvarstagande. På ett liknande sätt har 
Nokia uppvisat ett bristande engagemang genom att undvika utsäganden angående 
behovet av revision från en tredjepart. Deras motivation när det gäller att upprätthålla 
vissa internationella kontrakt, såsom PPA, kan också ifrågasättas eftersom samarbetet 
saknar resultat. Däremot har Nokia på sistone visat ett tydligare engagemang genom att 
aktivt kontakta NGOs för att samla ytterligare information om bristerna i 
leverantörskedjorna (Greenpeace 2012). 
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5. Analys 
Till en början borde reformer implementeras för att effektivisera och standardisera 
rapporteringen för MNCs årliga hållbarhetsrapporter. Norman diskuterade svårigheterna 
för företag att rationalisera och förmedla sina hållbarhetsinvesteringar när affärsetiker 
endast föreslår kriterier och riktlinjer baserade på subjektiva begrepp och värderingar.  
Avsaknandet av alternativ vid en krock mellan olika ansvarsområden i Carrolls modell 
för CSR identifierades av Crane & Matten som en allvarlig begränsning. Även EU 
kommissionens policy för CSR baserades i stort sätt på Carrolls modell och erbjöd 
endast några få förklarande meningar utöver den vanliga definitionen, såsom 
uppmaningar till MNCs att ha processer för att integrera CSR i sin affärsverksamhet och 
kärnstrategi. Enligt Norman borde företag och regleringsorgan därför fortsätta adoptera 
det normativa språket som rekommenderas för reglering av stater och myndigheter.  

Standardisering av språket och tydligare förordningar för till exempelvis vilken 
information som är nödvändig i en CoC analys skulle öka förtroendet för 
regleringsorgan i samhället. Det skulle också motverka den dåliga kommunikationen 
bland olika regleringsorgan som Yasuda diskuterade eftersom de åtminstone skulle ha 
en gemensam grund att arbeta utifrån. På så sätt skulle CoC analyser öka sin 
trovärdighet och den mer användbar information skulle kunna identifiera liknande 
problem i en produkts leverantörskedja vid felrapportering.   

LaborVoices är ett exempel på en organisation som skulle kunna använda sig av mer 
pålitlig och standardiserad information i leverantörskedjor för att kartlägga risker 
kopplade till arbetsförhållanden genom att jämföra till exempelvis kraftiga ökningar i 
arbetstimmar med beställningar av en ny smarttelefon modell.  Genom att utnyttja 
informationen på ett konstruktivt sätt skulle företag kunna utforma sina CSR strategier 
för att ta hänsyn till dessa konsekvenser vid till exempel marknadsföringen av de mest 
eftertraktade produkterna. På så sätt skulle en viss negativ social inverkan kunna 
undanvikas, eller åtminstone minimeras.  

På sistone har kunder dessutom visat ett större intresse för hållbara produkter och 
Löhman & Steinholtz hävdar att kunderna idag även vill identifiera sig med sina 
produkter. Därför blir produkter som har tillverkats enligt metoder som överensstämmer 
med kundens egna värderingar mer konkurrenskraftiga jämfört med mindre hållbara 
alternativ. Kundernas ökade medvetenhet genom bättre information från NGOs och 
andra intressent organisationer korrelerar med efterfrågan på marknaden för mer 
hållbara produkter, och trenden förväntas fortsätta enligt TCO. Allteftersom kunderna 
blir mer medvetna om MNC:s tillverkningsmetoder behöver MNC:s stärka sina 
varumärken CSR arbete för att framstå som mer mänskliga organisationer. På så sätt 
kan MNC:s minimera riskerna kopplade till sociala-, miljömässiga och legala problem; 
därmed ökar de också sin långsiktiga ekonomiska konkurrenskraft vilket uppfyller 
MNC:s grundläggande ansvar.  

Mi Lee understryker vikten av företag att uppfylla deras grundläggande ekonomiska och 
legala ansvar innan de kan uppfylla ytterligare ansvar inom Carrolls etiska och 
filantropiska ansvarsområden. Däremot har avsaknaden av verkande lagar och 
konventioner, både nationellt och internationellt, tillåtit en tillväxt av självreglerande 
företag. Genom självreglering kan företag som Nokia uppfylla deras krav och på så sätt 
minska riskerna hos sina leverantörer. Tillsammans med andra företag och NGO:s kan 
enskilda företag dessutom applicera internationellt godkända standarder, utformade av 
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institutioner som till exempelvis ISO och IEC, med goda resultat. Däremot ifrågasätter 
Norman dessa företags möjligheter och motivation att förbättra sina industrier 
långsiktigt och hävdar att till exempel samarbeten mellan företag och NGO:s kan leda 
till en långsammare utveckling av hållbara alternativ; eftersom NGO:s värderingar då 
ändrar sig för att överensstämma mer med företagens egna värderingar, kan de till slut 
riskera att förlora sin position som oberoende kritiska granskare av företagens 
verksamheter.  

Internationella organisationer och regleringsorgan borde därför ta ett större ansvar enligt 
Norman; han diskuterar även företags möjlighet att påverka lagstiftningen som den mest 
konkurrenskraftiga dimensionen av CSR. Eftersom en högre lägsta nivå tillåter företag 
som redan arbetar utanför normerna att bli mer konkurrenskraftigt jämfört med mindre 
hållbara företag. Däremot måste lagstiftning för etiskt ansvar styrkas med hjälp av 
standardisering för att undvika misstolkningar samt motiveras med argument för 
ekonomisk framgång eller effektiv riskhantering. Annars kommer de internationella 
lagarna och konventionerna att fortsätta behandlas endast som riktlinjer företag kan 
anta, och avkasta, frivilligt.  

TCO har dock lagt märke till företags vilja att certifiera sina varumärken och produkter 
som hållbara alternativ samt hur anledningarna för hållbara investeringar allt mer 
grundar sig i att uppfylla företags långsiktiga hållbarhetsmål och långsiktiga 
konkurrenskraft. Därför accepterar företag allt oftare granskningar av oberoende 
regleringsorgan för att verifiera och legitimisera sina investeringar i hållbar utveckling. 
Tidigare har TCO endast granskat produkters miljöaspekter men nya samarbeten som 
EICC och GeSI erbjuder företag nya möjligheter för reglering. Numera kan företag 
utföra regelbundna självundersökningar som sedan kan verifieras av en tredjepart i form 
av en allmänt godkänt regleringsorgan.   

Nokia kan därför, som ett världsledande företag i hållbarhet, utföra de nödvändiga 
kontrollerna av sina egna fabriker, samt leverera ett socialt-, miljömässigt och legalt 
ansvar enligt GRI:s och TCO:s kriterier. Men detta behov för administrativt arbete kan 
även skapa barriärer för mindre företag som inte har resurserna att investera i sådana 
omfattande undersökningar; särskilt när regleringen sker i samarbete med andra ledande 
teknikföretag genom organisationer som EICC. Fairphone är dock ett exempel på ett 
litet företag som nyligen har skapat nischade smarttelefoner som uppfyller samma krav 
som Nokias mobiler och har blivit konkurrenskraftigt genom en hållbar strategi. 
Dessvärre är även Fairphone beroende av investeringar av andra företag i dagsläget men 
allteftersom kunderna begär mer hållbara lösningar kan företag som Fairphone vara en 
verkande kraft mot en högre lägsta nivå för framtida lagstiftningar och företag.  

Till en början måste reformer för att förbättra och effektivisera företags ansvarstagande 
genom att myndigheter och andra internationella regleringsorgan utformar tydligare 
normer och mål. kan regeringar och stater utföra mandat för rapportering av företags 
interna regelverk planer, offentliggöra prestanda och studera inverkan av privat 
självreglering samt ge NGO vakthundar fler rättigheter och skyldigheter att granska 
privata företag (Norman).  
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6. Slutsats 
För det första måste företag och regleringsorgan av IT produkter anta mer normativt 
språk för att standardisera industrins tolkningar av CSR. Genom att identifiera de 
viktigaste aspekterna av CSR och sedan formulera dem med hjälp av ett standardiserat 
språk kan företag implementera CSR på ett praktiskt och konstruktivt sätt. Regleringar 
borde motiveras med legala och etiska argument för varför ett företag kan känna på 
hållbar utveckling ekonomiskt. Eftersom kunder allt mer söker efter hållbara alternativ 
bör företagen utveckla mer hållbara alternativ för att garantera en fortsatt efterfrågan av 
deras produkter.  

Självreglering har hittills visat sig mer effektivt än statlig reglering på den globaliserade 
marknaden, och internationella organisationer utför för det mesta lagar och 
konventioner som alla medlemmar accepterar; därför leder lagstiftningen ofta till en 
relativt låg lägsta nivå i jämförelse till de hållbarhetskrav som informerade kunder allt 
mer efterfrågar. TCO Development har tagit initiativet att erbjuda teknikföretag 
alternativ till lagstiftning för att certifiera deras varumärkes och produkters sociala och 
miljömässiga ansvarstagande. I den globaliserade världen har varumärken inte råd att 
förlora lojala kunder till konkurrenterna på grund av ett dåligt rykte. Därför kan 
kontinuerliga uppdateringar av TCO:s krav sätta tryck på företag att förbättra sitt 
hållbarhetsarbete. Uppdateringarna utformas av experter i sina respektive områden för 
att kraven ska vara baserade på informerade val, vilket även tar hänsyn till flera 
intressenters möjligheter att faktiskt uppfylla kraven.  

Dessutom kräver TCO Development att företag regelbundet använder sig av en 
tredjepart som regleringsorgan. På så sätt kan företag legitimisera sina verksamheter till 
en viss gräns utan lagstiftning vilket underlättar företags konkurrenskraft på en 
teknikmarknad där statliga och internationella regleringar inte har förmågan att 
uppdatera kraven tillräckligt snabbt. Däremot skulle myndigheter kunna utföra mandat 
för att stärka NGO:s rättigheter att reglera och granska företag.  Eftersom 
regleringsorgan idag endast granskar det sista tillverkningsstadiet för en certifierad 
produkt finns det utrymme för förbättringar, särskilt när tekniska produkter som 
smarttelefoner oftast innefattar minst fyra stadier fram tills monteringen av den färdiga 
produkten.  

På det viset skulle kunder och företag i industrin få bättre tillgång till information 
genom ökad transparens, vilket skulle ha en positiv inverkan på industrin och samhället 
i stort. Eftersom kunder fortsätter att efterfråga mer hållbara produkter kommer 
företagen till sist att adoptera mer socialt, miljömässigt och etiskt ansvarsfulla 
tillverkningsmetoder genom hela sin leverantörskedja; men det är viktigt för kunder att 
förstå att arbetet kräver en långsiktig strategi för att hjälpa leverantörer att bättre förstå 
och implementera hållbara metoder.  
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7. Diskussion 
Rapporten baseras till stor del på information som samlades från företagen, industrin 
och andra intressenter i samarbete med industrin. Därför kan materialets trovärdighet 
ifrågasättas eftersom det material som finns på ett företags hemsida är partiskt och 
undviker ofta de ämnen som kan skada företagets rykte. Däremot verkar de flesta 
intressenterna i teknikbranschen vara ense om CSR orsaker problem på grund av dess 
vaga definition. Även LaborVoices, som är en oberoende organisation, styrker 
teknikbranschens, och andra industriers, behov för tydligare normer för CSR.  

Till en början var syftet med rapporten att fokusera endast på företags sociala ansvar 
dock visade det sig att det sociala och miljömässiga ansvaret led av liknande problem; 
detta medförde att kontexten och referenserna i rapporten blev mer allmängiltiga för 
företags övergripande ansvar i samhället. Problemen med att samla in konkret och 
användbar data för att analysera företags sociala ansvarstagande försvårades ytterligare 
på grund av att företag relativt nyligen inkorporerade sociala förväntningar i deras 
operativa riktlinjer, jämfört med till exempel förordingar gällande deras miljömässiga 
ansvar. Dessutom var intervjuerna utförda genom via internet, både med email och 
Skype, vilket kan ha haft en negativ påverkan på den intervjuades svar; särskilt med 
tanke på att intervjuerna var semistrukturerade så kan det ha begränsat svaren genom att 
föras över internet.  

Därför granskades företags sociala ansvar med liknande medel som för det 
miljömässiga ansvaret, vilket kan ha haft en negativ inverkan på rapportens kvalitativa 
argument; ty det finns skillnader mellan hur företag granskar socialt och miljömässigt 
ansvar. Socialt ansvar kräver ofta mer öppna frågor till arbetare och riskerna analyseras 
mer kvalitativt än för ett företags miljömässiga ansvar. Detta gör det också mer 
svåranalyserat för en utomstående analys, särskilt med den tidsbegränsningen som fanns 
för rapporten.  

I framtiden kommer antagligen nya system och datainsamlingsprojekt som LaborVoices 
att ändra riskhanteringsmetoderna. Kartläggningen av till exempelvis riskförändringar 
vid stora beställningar, vilket kräver snabba omställningar i fabrikerna, kommer att 
förbättra företagens insyn i leverantörernas verksamhet. Så som det ser ut idag kan 
företag endast bekosta granskningen av vissa fabriker med hjälp av industrin, men fler 
granskningsmetoder kommer att utveckla företagens möjligheter till att påverka 
leverantörerna.  

Allteftersom företag lyckas verifiera hållbara tillverkningsmetoder, med hjälp av 
alternativa metoder till självgranskning, förbättras även transparensen i 
leverantörskedjorna; eftersom risken för tjänstefel minskar när leverantörer undviker att 
bryta mot deras kunders standarder och riktlinjer. Då företag redan idag börjar närma 
sig hållbara tillverkningsmetoder kommer framtida studier att rikta in sig på tidigare 
stadier i leverantörskedjan, då leverantörerna sätter krav på sina leverantörer och 
underleverantörer och så vidare.  

Företag kan däremot använda sig av den här rapporten som en inblick i hur företag 
borde strukturera sina hållbarhetssatsningar. Genom att anta sin långsiktiga ekonomiska 
tillväxt är beroende på kontinuerligt hållbara investeringar kommer företag kunna 
motivera anledningarna till dessa investeringar på ett mer konstruktivt sätt. Dessutom 
väcker rapporten vikten av företags förebyggande och konstruktiva arbete med 
leverantörer istället för att bryta kontakterna utan att förbättra situationen för varken sig 
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själv eller arbetarna.  Detta har vissa ekonomiska fördelar, genom att minska 
kostnaderna för nyrekryteringar och träningen av arbetare, som skulle kunna analyseras 
i större utsträckning av företagen, eller forskare inom ekonomi och sociologi.  
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9. Bilagor 
9.1 Intervju frågor till TCO 

TCO: Anna Pramborg, Pressansvarig 

• Har TCO en handlingsplan för att utöka insynen i handelskedjorna, förbi det sista 
tillverkning stadiet, med syftet att öka ett företags sociala ansvar? 

 

• Enligt Nokia når en smarttelefon det sista stadiet efter 4-8 olika nivåer i handelskedjan, 
från utvinningen av material till den slutgiltiga produkten; därför undrar jag hur TCO 
ämnar att öka sin insyn i de tidigare stadierna för att se till att företag granskar att sina 
leverantörer cokså uppfyller deras eller TCOs miljömässiga och sociala kriterier? 

• Enligt er hemsida uppdaterar ni era krav ungefär vart tredje år, om till exempelvis ILO 
eller FN uppdaterar eller lägger fram nya konventioner angående arbetares rättigheter, 
tar det fortfarande TCO ungefär samma tid att implementera de nya reglerna i sina 
kravkriterier? Hur skulle processen kunna påskyndas? 

 

• Det nämns i produktkriterierna att ett företag behöver ange en kontaktperson till TCO 
för att svara på CSR frågor; Kontaktas den personen regelbundet eller endast vid 
särskilda omständigheter? 

 

• Hur ska enskilda konsumenter veta huruvida en produkt är certifierad av TCO när de 
handlar i, till exempel, en vanlig elektronikaffär; finns det en logotyp för TCO såsom 
det finns för Fairtrade certifierade produkter? 
 
 
TCO: NICLAS RYDELL, Director, Product Certification 

• Vilka intressentar har ni samarbetat med för att få fram kriterierna, och i vilken mån har 
ni tagit hänsyn till respektives egenintressen? Tex industrin, NGOs,  
 

• Enligt din egen uppfattning; vilka har varit de viktigaste aspekterna (kriterierna) för 
TCO när det gäller att certifiera en smarttelefon? 
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• Vad finns det för begränsningar i eran certifikation som ni gärna skulle se en förbättring 
på i framtiden? 

• Hur hoppas ni att utvecklingen av smartphones kommer att påverkas av eran 
certifikation, vilka är det viktigaste aspekterna för företag att förbättra så snart som 
möjligt?  

• Enligt ert utkast för smartphone certifikation nämner ni att företag behöver en "certified 
environmental management system" som bevis på att de arbetar systematiskt mot 
ständig förbättring av deras produkt samt att systemet kräver "external independent 
reviews"; Hur har TCO granskat företags engagemang angående detta? Vilka 
intressenter utför dessa obeoroende undersökningarna? Tex vem väljer vilka som ska 
undersöka företaget?  

• Finns det en lista med certifierade företag? Eller är det endast varje enskild produkt som 
certifieras?  

• Hur hoppas företag att känna på att samverka med er och att ta hänsyn till era kriterier? 
Hur viktigt anser företag CSR och arbetet mot mer hållbara alternativ?  

• Vilka är era förhoppningar när det gäller påverkan av er certifieringar? Hur stor 
påverkan på industrin hoppas ni åstadkomma? Till exempel i jämförelse med tidigare 
certifieringar. 

 
TCO: STEPHEN FULLER, Criteria Development Manager 
Special area: Visual ergonomics, socially responsible manufacturing 

 

• Behöver ni en anledning, såsom en rapport om misskötsel i sociala och arbetarfrågor, 
för att ni ska begära en stickprovskontroll hos en av era medlemmar? 

• Känner du till om det finns några andra certifieringsorganisationer som också 
producerar riktlinjer för hur företag ska förehålla sig till sociala krav i smarttelefon 
industrin?  

 

 

• Upplever ni att det finns konkurrens bland olika certifieringsorganisationer för sociala 
och miljömässiga frågor när det gäller IT produkter? Hur ser ni på utvecklingen i 
certifieringsbranschen, kommer det att uppstå fler sådana organisationer nu när företag 
vill identifiera sig själva som hållbara?  

 

• Använder ni något medel för att bli kontaktade direkt av arbetare i tillverkningsfabriken 
utifall det skulle ske övertramp av era krav bland arbetarna i fabriken? Labor Voices är 
ett exempel på en organisation som arbetar för att öka kontakten mellan fabriksarbetarna 
och företagsledningen.  

 
 



34 
 

9.2 Intervju frågor till Fairphone 

Fairphone: John Mier, Community Manager. 

• To what extent do you believe that you have created a fairtrade smartphone? The 
fairtrade criteria includes; payment of a premium and a gauaranteed price to miners? 

• How can newly certified materials such as tin and tantalum be incorporated in your 
supply chain? 

• What efforts will be made to further improve the fairness in the industry, and of your 
phone specifically?  

• What will be the retail price for a fairphone?  
• What methods do you use to improve your supply chain?  
• How do you think that consumers will react to the availability of a fairphone?  
• Most importantly, I am interested in how you plan to recycle the smartphones, how will 

you source the materials from the recycled phones and how much more will this method 
cost?  

• Nokia has designed a phone that can be broken into all its constituent parts to simplify 
recycling, how does your phone compare? 

• Is Fairphone audited by a third party? If yes, how has Fairphone choosen this partner; If 
no, does Fairphone see this as a viable alternative for the future?  

• How does Fairphone aim to cooperate with other industry stakeholders in the future to 
counter the main issues that you discussed earlier, such as changing the public's view 
and redefining and solidifying the "fairtrade" term?  

• You identified one of the main areas to work on as providing "clear deals", what does 
this imply? Does it mean to provide a complete analysis of your costs or simply to 
explain to consumers how you plan to invest your profits?  

 
9.3 Intervju frågor till LaborVoices 

• How do workers come in contact with LaborVoices, and how quickly can management recieve 
information about what problems in their supply chain? 
 

• With which stakeholders does LaborVoices usually contact, or get contacted by, in order to offer 
workers a chance to influence their management? I have focused on Fairphone in my paper and 
wondered if other companies also has contacted LaborVoices voluntarily? 
 

• According to your website's walkthrough; Labor voices compiles the information it recieves from 
workers into "useful intelligence", what sort of information does this imply and how does Labor 
Voices use this information? 
 

• How has Labor Voices developed and implemented its metrics to improve working conditions 
and retrain management? In particular, how does LaborVoices pressure management to change 
in the early stages of a supply chain? For example subcontractors in the mobile phone industry 
that do not comply with the stated ethical and social standards of large mobile phone producers 
such as Nokia or Apple. 
 

• To what extent does LaborVoices inform management? For example in the mobile phone 
industr; if there are problems with a contractor, for example a factory owned by Foxconn, who 
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does LaborVoices contact with this information? 
 

• What limitations and difficulties has LaborVoices identified as being most problematic in 
estabilishing a good line of communication with workers and management? How does 
management usually respond to your information? 
 

• What possibilites does LaborVoices see in the future to gain support and increase its prevalence 
amongst workers in the mobile phone industry? 
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