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Sammanfattning 
 
I och med att marknaden blir mer och mer global genereras nya sorters problem. Allt 
fler företag väljer att outsourca delar av sin produktion, ofta till låglöneländer där 
arbetsförhållandena kan vara horribla. Detta ställer stora krav på att företag tar ansvar 
för sin verksamhet. Syftet med rapporten är därför att undersöka vilka utmaningar inom 
hållbarheten som outsourcing av produktion medför och hur dessa kan hanteras. 
 
För att analysera ämnet genomförs en litteraturstudie där relevant information inhämtas 
samt en fallstudie bestående av intervjuer hos ett stort industriföretag med komplex 
outsourcing.  
 
Resultatet av fallstudien visar att företaget arbetar mycket förebyggande för att undvika 
hållbarhetsproblem. Det handlar om att analysera risker, genomföra regelbundna 
kontroller och samarbeta med leverantörerna, och om det är möjligt försöka lösa de 
problem som uppstår genom kommunikation eller påtryckningar tillsammans med andra 
partner hos leverantören.  
 
Det är viktigt för företagen som outsourcar att ha klara riktlinjer och strategier för hur 
problem kan förebyggas och hanteras. Det är dock ingen enkel uppgift och många 
gånger finns det inte någon generell lösning. Hanteringen måste oftast anpassas till det 
specifika fallet. Den viktigaste slutsatsen är att ta itu med problemen istället för att 
skicka dem vidare och se lösningen som en investering och ej enbart en kostnad. 
 
 



 
 

Abstract 
 
As the market becomes increasingly more global it generates new kinds of problems. 
More and more companies choose to outsource parts of their production, often to low-
wage countries where working conditions can be unbearable. This sets great demands 
on companies to take responsibility for their activities. The purpose of this report is to 
examine the challenges of sustainability as the outsourcing of production entails and 
how these can be managed. 
 
In order to analyze the subject a literature review is conducted where the relevant 
information is obtained and a case study consisting of interviews with a major industrial 
company with complex outsourcing. 
 
The result of the case study shows that the company is working preventative to avoid 
sustainability problems. This involves analyzing risks, carrying out regular inspections 
and cooperating with suppliers, and if possible, trying to solve the problems by using 
communication or pressure together with other partners at the supplier. 
 
It is important for outsourcing companies to have clear guidelines and strategies on how 
problems can be prevented and managed. However, it is not an easy task and in many 
cases there is no general solution. The management must often be adapted to the 
specific case. The main conclusion is to deal with the problems instead of passing them 
on and to see the solution as an investment and not just a cost. 



 
 

Förord 
 
Rapporten är en kandidatexamensrapport inom industriell ekonomi och organisation 
samt industriell produktion framtagen av två studenter vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, Stockholm. Projektet pågick under vårterminen 2013 och motsvarar 15 hp. 
 
Vi vill tacka företaget som ställt upp med tid för intervjuer samt det material som vi har 
fått skickat till oss.  
 
Vi vill slutligen tacka vår handledare Monica Lindgren för stöd och inspiration. 
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1. Inledning 
Med en ständig globalisering och växande population dyker ofta frågor kring mänskliga 
rättigheter och miljömedvetenhet upp. Många företag väljer att outsourca sin produktion 
till låglöneländer för att minska omkostnader och därmed öka den ekonomiska 
tillväxten. Ett problem som dock måste tacklas är hur detta kan göras för att främja 
hållbarheten.  
 
1.1 Bakgrund 
Problem som kan uppstå vid outsourcing till länder som har dålig kontroll är till 
exempel barnarbete, korruption, miljöförstörelse etc. Det är därför viktigt att företagen 
tar ansvar för att kontrollera att dess leverantörer uppfyller de uppsatta riktlinjer, lagar 
och regler som finns samt de mänskliga rättigheterna.  
 
Det förekommer arbetsmiljöproblem i många produktionsanläggningar världen över 
som får stora följder. Bland annat har tio arbetare begått självmord hos 
elektroniktillverkaren Foxconn på grund av långa arbetsdagar, monotont arbete och låg 
lön, näst intill slavlika förhållanden (Abrahamson, 2010).  
 
På senare år har kraven på att företag bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt ökat. 
Kunder och investerare ställer idag höga krav på att företagen och dess varor ska vara 
miljövänliga och framställda under sunda förhållanden för arbetarna. Kraven på 
företagen resulterar i att hållbar utveckling har blivit en allt större del av företagens 
strategier och ett sätt att konkurrera på. I vissa fall kan det dock vara dyrt att bedriva en 
hållbar verksamhet vilket resulterar i att somliga företag tenderar att inte ta detta i 
hänsyn. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att definiera hållbarhet och outsourcing för att undersöka hur 
dessa kan samverka. Målet är att undersöka hur företag kan tackla utmaningar inom 
hållbarhet vid outsourcing av produktion samt att utreda vad det är som driver företagen 
att satsa på hållbarhetsfrågor. 
 
Frågeställningen lyder: Vilka utmaningar är relaterade till outsourcing av (delar av) 
produktionen och hur kan de tacklas för att främja hållbarheten? 
 
1.3 Avgränsningar 
Hållbar utveckling är ett brett område vilket gör det omöjligt att få med alla aspekter 
inom ämnet. Det innebär att rapporten främst fokuserar på ekologisk- och social 
hållbarhet. Inom outsourcingen fokuseras det främst på för- och nackdelar med 
outsourcing. 

För att erhålla det bästa möjliga resultat bör ett stort antal företag runt om i världen 
intervjuas. På grund av tidsbrist väljs dock bara ett svenskt storföretag att intervjuas. 
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2. Metod 
Arbetet inleds med en litteraturstudie där relevant teori inhämtas. Därpå utförs en 
fallstudie, främst bestående av intervjuer, i vilken en bild av hur företagen arbetar för att 
främja hållbarheten vid outsourcing erhålls. På detta byggs analys och slutsatser där 
teorin kopplas till empirin. 
 
2.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien är att få en djupare teoretisk förståelse kring områdena 
hållbar utveckling och outsourcing. Inom outsourcingen fokuserar teorin framför allt på 
de för- och nackdelar som finns med att outsourca produktion. Genom att till sist väva 
samman de två områdena erhålls en bättre bild av hur dessa kan samverka. 
 
Litteraturstudien baseras främst på elektronisk funnen litteratur, mestadels 
vetenskapliga tidsskrifter och rapporter. Anledningen till att främst elektroniska 
publikationer används istället för böcker är att dem ofta är mer aktuella och att det är 
lättare att finna det som eftersträvas. Vissa publicerade rapporter har hämtats direkt från 
respektive organisation. 
 
2.2 Fallstudie 
För att analysera företagets förhållningssätt till de utmaningar som uppstår vid 
outsourcing genomförs en fallstudie. Fallstudien består dels av att inhämta information 
från företagets årsredovisningar men framför allt genom att intervjua nyckelpersoner 
inom företaget. Syftet med intervjuerna är att få en bild av hur företaget ser på 
problemen som presenteras i teoridelen och hur dessa tacklas.  
 
Företaget som väljs ut är ett stort svenskt industriföretag med produktion världen över 
och har en välutvecklad hållbarhetspolicy. Då det finns många likheter mellan 
outsourcing- och underleverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv kan företag som 
mestadels har underleverantörer också vara aktuella för fallstudien.  
 
Av den orsaken att vissa frågor kan anses känsliga för företaget förblir det därför 
anonymt i rapporten.   
 
 
 



3 
 

3. Litteraturstudie 
I kapitel tre presenteras den bakgrundsinformation kring ämnena hållbar utveckling och 
outsourcing som behövs för att få en förståelse kring problematiken i frågeställningen. 
Teorin är uppdelad i tre olika delar, först presenteras hållbar utveckling vilken följs av 
outsourcing och sedan kopplas dessa samman. 
 
3.1 Hållbar utveckling 
För begreppet hållbar utveckling är det svårt att hitta en klar definition. Genom tiderna 
har dock många försök gjorts för att finna en sådan. På uppdrag av FN definierade 
Brundtlandskommissionen år 1987 begreppet: ”En hållbar utveckling är en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.” och är idag den vanligaste tolkningen av 
begreppet (Lunds Universitet, 2010). 
 
Tre dimensioner som samspelar 
Man brukar tala om olika dimensioner av hållbar utveckling: social hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. För att uppnå en god hållbar utveckling 
bör de tre dimensionerna ömsesidigt stödja varandra (Regeringskansliet, 2012). 
 

 
Figur 1. Illustration av de tre samverkande dimensionerna. 

 
Ekologisk hållbarhet: Den ekologiska dimensionen handlar om att anpassa utnyttjandet 
av människa och miljö till vad de ”klarar av” och långsiktigt investera i dessa resurser 
(Röda korset, 2012). Nedan följer en lista med viktiga ekologiska faktorer som kan 
bidra till en hållbar utveckling (Gillberg, 2003). 
 

• Begränsa utsläpp av restprodukter till luft, mark och vatten till nivåer som natur 
och människor tål 

• Bevara biologisk mångfald  
• Hushålla med ändliga resurser 
• Bevara produktionsförmåga och motståndskraft hos ekosystemen samt övriga 

livsuppehållande system 
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Social hållbarhet: När det talas om social hållbarhet handlar det om att bygga ett stabilt 
och dynamiskt samhälle som tillgodoser de grundläggande mänskliga behoven (Röda 
korset, 2012). För social hållbarhet finns det även här många faktorer som kan 
medverka till hållbar utveckling, nedan punktas några av dessa faktorer upp (Gillberg, 
2003). 
 

• Jämställdhet mellan könen 
• Demokrati/möjlighet att påverka samhällsutveckling 
• Tillgång till fri information 
• Hälsa och livskvalitet 
• Utbildning 
• Makt och inflytande över den egna livssituationen 
• Religions- och yttrandefrihet 

 
Ekonomisk hållbarhet: Den ekonomiska aspekten handlar om att skapa en balanserad 
ekonomisk tillväxt, utan att för den delen äventyra mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt. En ekonomisk tillväxt behöver inte nödvändigtvis stå i relation till ett ökat 
uttag av resurser utan kan i ett hållbart samhälle genom effektivisering av 
resursomsättning ändå ge en god tillväxt (Röda korset, 2012). Det finns många faktorer 
som kan hanteras för att erhålla en ekonomisk hållbarhet, i listan nedan punktas några 
av dessa upp (Gillberg, 2003).  
 

• Resursfördelning mellan länder och människor 
• Möjligheter till arbete och försörjning 
• Internationellt utvecklingssamarbete/bistånd 
• Internationell handel som befordrar hållbar utveckling 
• Hållbara produktions- och konsumtionsmönster 
• Konsumenternas inflytande 
• Näringslivets roll och ansvar 

 
Företagens ansvar 
De flesta stater, organisationer och företag har idag någon typ av handlingsplan för att 
uppnå en hållbar utveckling.  Ett exempel är avtalet Agenda 21 som är FN:s globala 
handlingsplan framtagen 1992 vid FN konferensen UNCED, United Nations 
Conference on Environment and Development även kallad Riokonferensen. Den fick 
fokus på hållbar utveckling att lyftas från lokal nivå till global (Miljö- och 
naturresursdepartementet, 1993). 
 
År 2012 höll FN konferensen Rio+20, en uppföljning av den ursprungliga 
Riokonferensen 92 där utfallet av bland annat Agenda 21 utvärderades.  Under 
konferensen sattes dessutom mål och riktlinjer upp för framtiden. Det har dock riktats 
en del kritik mot framstegen som gjorts, bland annat i rapporten Rio+20: Looking Back 
at 20 Years of Environmental and Resource Economics (Gerlagh & Sterner, 2012). 
“Twenty years on from the Rio ’92 conference, we must face the fact that the global 
conferences on sustainable development and climate change are making little progress, 
and as professionals we must assess our responsibility for this failure. There are 
successes but also major failures.”  
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Det kan alltså konstateras att framsteg gjorts men att det fortfarande finns mycket att 
arbeta på. 
 
Ett annat exempel är ISO-26000 framtaget under ledning av SIS, Swedish Standards 
Institute, och ABNT, Brazilian Association of Technical Standards, som är en 
internationell standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande och företags 
samhällsansvar. Standarden bygger på sju grundprinciper: ansvarsskyldighet, 
transparens, etiskt uppträdande, respekt för intressenterna, respekt för lagen, efterlevnad 
av internationella uppförandenormer och respekt för mänskliga rättigheter (SS-ISO 
26000, 2010). Med ovanstående definition för hållbar utveckling har stater, företag och 
organisationer ett stort ansvar att hantera men med en ständig globalisering kan problem 
uppstå då målen följs olika bra. I många fall kan det krävas stora ekonomiska 
uppoffringar för att efterleva riktlinjerna vilket gör att långt ifrån alla väljer att göra det. 
Dock är det värt att ha i åtanke att oavsett om företagen väljer att följa riktlinjerna för 
hållbar utveckling eller om det är ett resultat av ändrade regler och lagar är det tydligt 
att fler och fler stora kapitalförvaltare väljer att avstå investeringar i företag som inte tar 
sitt ansvar. 
 
3.2 Outsourcing 
För att minska kostnader har många företag valt att fokusera på sin kärnverksamhet och 
därför outsourcat delar av eller hela produktionen. Företag inom de flesta branscher 
outsourcar delar av rörelsen, inte bara inom produktion. Det kan till exempel vara IT-
support eller finansiell outsourcing, i rapporten behandlas dock främst outsourcing av 
produktion.  
 
Outsourcing kan vara ett sätt för företaget att förbättra sin konkurrenskraft tack vare 
många fördelar vilka beskrivs nedan under rubriken Företagens motiv till outsourcing. 
Det tillkommer dock många svårigheter och risker som måste hanteras, till exempel 
förlängda ledtider och kostnader vilket tas upp under rubriken Risker vid outsourcing. 
 
Definition av outsourcing 
Det finns ingen exakt definition av vad outsourcing är. Den vanligaste tolkningen av 
termen outsourcing är när ett företag lägger ut en del av sin verksamhet på en extern 
leverantör. Detta innebär alltså att tidigare interna aktiviteter istället utförs av den 
externa leverantören. Dock kan outsourcing delas upp i tre olika tolkningar. De tre 
tolkningarna beskrivs nedan (Augustson, 1999). 
 
Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter: Denna definition har sitt 
ursprung ur engelskans ”to out-source something” och är som beskrivet ovan den 
vanligaste tolkningen. Det innebär alltså att företaget externaliserar befintliga aktiviteter 
till utomstående part. 
 
Outsourcing som inköp: Vid outsourcing som inköp behöver inte aktiviteten som 
outsourcas tidigare ha varit en del av företagets interna aktivitet utan snarare en aktivitet 
som köps in. Definitionen har tolkats ur engelskans ”to source from without”. 
 
Outsourcing som relation: Den tredje definitionen av outsourcing är en kombination av 
de två första tolkningarna. Det liknar den första definitionen men handlar mer om att det 
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finns ett bra samarbete mellan företaget som outsourcar och det externa företaget. 
Samarbetet sträcker sig långsiktigt i de flesta fallen och definitionen förutsätter att 
företaget som outsourcar tidigare har haft aktiviteten internt. 
 
Det kan alltså konstateras att det finns flera olika tolkningar av begreppet outsourcing, 
men i rapporten fokuseras främst på definition tre. 
 
Företagens motiv till outsourcing 
Outsourcingen har exploderat de senaste årtiondena men är egentligen inget nytt 
fenomen. Redan några år efter andra världskriget bidrog outsourcing med upp till 20 % 
av produktionen för de största amerikanska företagen (Hindle, 2002). 
 
Den främsta anledningen till att företag outsourcar en del av sin verksamhet, eller i stort 
sett hela är att få ner kostnader. Outsourcing sker ofta till låglöneländer då företaget 
drastiskt kan skära ner på lönekostnaden. Det behöver dock inte alltid vara till 
låglöneländer utan outsourcing kan också ske inom samma land.  
 
Nedan följer de vanligaste anledningar och fördelar som gör att företag väljer att 
outsourca delar av alternativt hela produktionen (Sloper, 2004).  
 
Kostnadsminskning: I och med att företag outsourcar produktion kan flera olika 
kostnader minskas. Lönekostnaderna blir nästan alltid lägre eftersom outsourcingen 
oftast sker till låglöneländer. Inköpskostnader av material kan reduceras tack vare att 
produktionen kommer närmare försäljaren och därmed minskar fraktkostnaderna. En 
annan drivare till att outsourca är att kapitalbindningen kan minska eftersom företaget ej 
behöver investera i dyra maskiner och dylikt. 
 
Fokus på kärnverksamheten: Med kärnverksamhet menas enligt Augustson något som 
omfattar ett företags mänskliga, fysiska, organisatoriska och koordinerande resurser. 
Den ska alltså bidra till den upplevda kundnyttan som slutprodukten ger samt stå för 
något unikt som konkurrenter inte lätt ska kunna kopiera.  
 
Om produktionen sker inne i företaget läggs mycket tid och kraft på just detta. Vid 
eventuell outsourcing kan företag fokusera på kärnverksamheten och optimera 
förädlingen. Det kan också gynna produktionspersonalen på företaget eftersom 
kompetensen kan användas mer effektivt. De kan få mer intressanta arbetsuppgifter 
vilket kan komma att ge mer motivation och kan leda till att skapa ett större värde för 
företaget.  
 
Övriga konkurrensfördelar: Outsourcing går egentligen ut på att förbättra företagets 
konkurrensfördelar. De främsta drivarna för detta är som ovan nämnt att minska 
kostnader samt fokusera på kärnverksamheten. Det finns dock fler konkurrensfördelar 
som kan erhållas vid outsourcing. 
 
En viktig konkurrensfördel som ofta är central för kunden är service. I och med att 
produktionen outsourcas kan företaget fokusera på att öka kvalitén eller lägga till nya 
tjänster som ej har funnits tidigare, till exempel bättre kundservice eller arbeta dygnet 
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runt. Andra fördelar som kan erhållas är snabbare leveranstider samt mer tid att fokusera 
på produktutveckling samt att nå nya marknader.  
 
Ytterligare en fördel är att produktionen kan komma närmare marknaden som produkten 
skall säljas på vilket leder till minskade transporttider samt eventuellt minskad 
miljöpåverkan på grund av transporter. 
 
Risker vid outsourcing 
Det finns som tidigare nämnts många fördelar med att outsourca produktion. Vid 
outsourcing är det dock viktigt att betrakta hur helheten av beslutet påverkas. Många 
företag ser endast fördelar med outsourcing och förbiser då de många risker som tas vid 
beslut av att outsourca (Ekmark & Hjalmarsson, 2002). 
 
Nackdelarna är dock många och rubrikerna nedan innefattar de vanligaste nackdelarna 
och riskerna som outsourcing medför (Ekmark & Hjalmarsson, 2002).  
 
Förlorad kontroll och beroende av leverantören: Vid outsourcing övertar en extern 
leverantör kontrollen över den del som företaget har valt att outsourca. Det innebär att 
en del av kontrollen går förlorad vilket kan vara en stor risk för företaget. Hur stor 
denna risk är beror delvis på produktens karaktär men också hur själva outsourcingen är 
utformad. Viktig information om produkten kan läcka ut till konkurrenter vilket är ett 
problem som måste tacklas.  
 
Kvalitén på de producerade varorna varierar beroende på hur bra det kontrakterade 
företaget utför produktionen. Det behöver dock inte alltid leda till att kvalitén försämras, 
utan den kan till och med bli bättre. Kvalitén är ofta en viktig konkurrensfördel vilket 
kan leda till att kunder väljer ett annat företag att köpa produkten ifrån om kvalitén 
sjunker.  
 
Outsourcingen skapar dessutom mer eller mindre ett beroende av leverantören. Det är 
därför viktigt att företaget väljer rätt leverantör så att det inte uppstår en besvärlig 
beroendeställning. Leverantören bör passa det outsourcande företaget både kulturellt 
samt personellt eftersom samarbetet förhoppningsvis leder till ett bra och tillitsfullt 
förhållande. Eftersom företaget eventuellt förlorar en viss kontroll av produktionen kan 
det leda till dåliga arbetsförhållanden för arbetare hos leverantören. Leverantören vill ha 
låga kostnader och i vissa fall kan det drabba personalen. Barnarbete och slavlika 
arbetsförhållanden är exempel på vad som kan ske om företaget tappar kontrollen.  
 
Ökade kostnader: Den främsta anledningen till att företag outsourcar är som tidigare 
nämnt den ekonomiska aspekten. Det finns dock flera fallgropar som kan leda till att 
kostnaderna blir högre än om företaget hade behållit produktionen. 
 
En kostnad som kan bli stor är övervakning av leverantörens prestationer. Vid 
outsourcingen bör företaget övervaka att leverantören håller vad som lovats. Varor 
måste kontrolleras så att dessa håller den utlovade kvalitén. Brister i kvalitén kan leda 
till höga kostnader vid en eventuell återkallning av produkter alternativt en stämning av 
företaget.  
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Byråkratin vid outsourcingen kan bli en oväntat hög kostnad då det förekommer ökade 
antal transaktioner mellan olika enheter inom och utom företaget. Vid outsourcing till 
ett land långt ifrån företaget kan leveranskostnader bli höga, men dessa är oftast relativt 
enkla att ta med i en eventuell förkalkyl. 
 
En kostnad som kan bli dyr är tullavgifter samt valutafluktuationer. Dessa kan leda till 
ökade kostnader baserat på olika länders politik samt ekonomiska situationer (Kumar, 
Nansen & Zampogna, 2010). 
 
3.3 Outsourcing ur ett hållbart perspektiv 
Outsourcing sker som tidigare nämnt ofta på grund av ekonomiska skäl. Det som dock 
inte alltid tas i hänsyn är de hållbara riktlinjerna inom de ekologiska samt sociala 
delarna. Företag outsourcar ofta till låglöneländer där arbetarna inte alltid har lika bra 
arbetsvillkor som i I-länder. Det kan innebära långa arbetsskift, farlig arbetsmiljö samt 
låga löner för det arbete som utförs. Företagen som outsourcar har alltså ett ansvar att se 
till att arbetarnas villkor hos leverantören är i linje med de mänskliga rättigheterna. I 
dagens samhälle sätter kunderna hos ett företag ofta höga krav på att produkterna är 
tillverkade på ett hållbart sätt, både inom social samt ekologisk hållbarhet. Det skapar 
ett tryck på företaget att kontrollera att leverantörerna håller bra arbetsvillkor och 
naturvänlig produktion (Goodpoint, 2012).  
 
Företag som outsourcar har ibland ett samhällsengagemang i områden där leverantörer 
finns. Det kan vara att bygga skolor och därmed bidra till bättre utbildningsmöjligheter, 
det kan även vara projekt i att förbättra livskvalitén för samhället till exempel genom att 
förbättra vattenförsörjningen.  
 
Ett problem för företag som outsourcar är att ha kontroll över hela leverantörskedjan. 
Även om leverantören har bra arbetsförhållanden kan dess underleverantörer brista i 
dessa. Vanliga problem som kan finnas i leverantörskedjan beskrivs i listan nedan 
(Goodpoint, 2012).  
 

• Brott mot arbetsrätt på områdena löner och övertid 
• Bristande affärsetik och korruption 
• Barnarbete eller tvångsarbete 
• Bristande brandsäkerhet och andra arbetsmiljörisker 
• Innehåll av farliga kemikalier i produkten 
• Negativ påverkan på livsmiljön i närsamhället till följd av utsläpp av giftiga 

ämnen till vatten, luft och/eller mark 
 
Hur vanliga ovanstående problem är beror på vilket land som produktionen ligger i. I 
många västländer är dessa problem relativt sällsynta men i fattiga länder kan det dock 
anses tämligen vanligt. För att motverka den här typen av problem finns det enligt teorin 
inte alltid självklara åtgärder att utföra. Det flesta åtgärderna handlar dock oftast om att 
aktivt arbeta på flera fronter för att lösa problemen. I många fall kan det vara svårt för 
företagen att påverka t.ex. barnarbete, tvångsarbete etc. då dessa regleras av staten. I 
flertalet länder finns det ingen klar lag om när ett barn får börja arbeta eller hur lång en 
arbetsdag är. Det är därför viktigt att företagen arbetar aktivt tillsammans med andra 
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företag och stater för att försöka påverka den befintliga lagstiftningen i det land 
problemen förekommer. (International Labour Organization, 2013) 
 
Det är viktigt att förebygga och bekämpa problemen genom att utbilda chefer och 
personal inom organisationen, men också hos leverantören. Det handlar om att ge 
leverantören rätt information och verktyg för att avvärja de problem som kan uppstå. 
Det kan innebära hälsoprogram, miljöprogram, antikorruptionsprogram, utbildning om 
arbetsförhållanden etc. 
 
För att kunna säkerställa att leverantörerna uppfyller de krav och riktlinjer som ställts är 
det viktigt med regelbundna punktinspektioner. Inspektionerna bör genomföras i hela 
verksamheten av oberoende, kvalificerade personer genom intervjuer, undersökningar 
och rådgivning (International Training Centre of ILO, 2010). 
 
De flesta företag som outsourcar ställer stora krav på att leverantörerna uppfyller en viss 
standard i arbetsförhållanden inom produktionen. En studie som har genomförts på 
svenska leksaksproducenter med produktion i Kina visar att producenterna ställer krav i 
linje med dem kinesiska arbetsrättlagarna som existerar. Studien visar att företagen har 
genomfört egna kontroller där alla ställda krav är uppfyllda, dock visar oberoende 
kontroller att så ej är fallet. Studien visar att ingen av de nio undersökta leverantörerna 
uppfyller alla krav inom områden som t.ex. maximal arbetstid per vecka, hälso- och 
säkerhetsutbildning samt pensions- och olycksfallsförsäkring (Egels-Zandén, 2007).  
 
Det kan finnas flera anledningar till att leverantörerna ej uppfyller de satta kraven. I 
studien framkommer det att kontrollanterna kan ha svårigheter i att upptäcka de 
eventuella överträdelser som skett. Undersökningen visar att hos sju av nio undersökta 
leverantörer framkommer det att personalen blivit instruerade och ibland mutade för att 
säga rätt saker till inspektörerna. Andra sätt att dölja överträdelser är att manipulera tid- 
och lönerapporter samt gömma obehörig personal (Egels-Zandén, 2007).  
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4. Empiri 
I kapitlet presenteras de resultat som erhållits vid intervju med det aktuella företaget. 
Underkapitlen delas upp efter vilka områden som berörs. 
 
4.1 Företag X 
Företaget som valdes att utföra en empirisk studie hos är ett stort industriföretag med 
sitt huvudkontor beläget i Stockholm. Företaget är världsledande inom 
hållbarhetsutveckling med ett flertal utmärkelser inom området. De har omkring 15 000 
underleverantörer vilket resulterar i produktions- och serviceanläggningar i ca 90 länder 
världen över. 
 
Personen som intervjuas hos företaget tituleras hållbarhetskoordinator och är insatt i 
företagets hållbarhetsarbete. 
 
Hållbarhetskontroll av outsourcing- och underleverantörer  
Precis som nämns i kapitel 3.2 är processen att välja rätt under- eller 
outsourcingleverantör en komplex uppgift. Det finns många delar av företaget som 
måste granskas och ta i beaktande för att samarbetet skall fungera smärtfritt.  
 
Då företaget väljer nya underleverantörer genomförs en rigorös urvalsprocess. 
Leverantörerna kontrolleras noggrant, att de följer företagets riktlinjer dels när det gäller 
miljöaspekter men också de sociala avseendena. Då urvalsprocessen är färdig måste den 
utvalda leverantören skriva på ett kontrakt om hur dem ska förhålla sig till de hållbara 
aspekterna. 
 
När samarbetet är upprättat är det också viktigt att företaget har organ som kan 
kontrollera att leverantören följer de uppsatta kraven på ett korrekt sätt. Detta 
genomförs genom att spontana kontroller i högriskområden utförs. Företaget har i 
förhand genomfört riskanalyser i samarbete med hjälporganisationer för att kalkylera 
vart risken för bristande hållbarhet är störst. Då leverantören kontrolleras används egna 
kontrollanter från olika delar av företaget, d.v.s. det finns inga specifika personer som 
kan tituleras sig ”kontrollant”, vem som helst inom företaget kan erbjudas att deltaga i 
en kontroll. Under kontrollen används ett protokoll med omkring tio punkter som skall 
granskas. Både chefer och personal hos leverantören intervjuas för att få en bra översikt 
om situationen. Frågorna ställs också på olika sätt för att kontrollera sanningshalten i 
svaren. 
 
Korruption 
Korruption är ett vanligt problem i många delar av världen, vilket bland annat kan 
handla om gåvor och mutor. För att få en uppfattning om hur stor risken för korruption 
är i respektive område finns det korruptionskartor framtagna av oberoende 
organisationer. Företaget använder dessa kartor för att bedöma risken för korruption hos 
sina leverantörer.  
 
Ett problem som företaget har stött på är att i vissa kulturer är gåvor en del av 
affärsrelationen. Den intervjuade personen säger bland annat ”Corruption isn’t always 
black and white” och antyder på att det i många fall kan vara svårt att definiera vad som 
räknas som en muta. Bland annat i Indien är detta ett stort problem och företaget har 
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därför satt upp strikta riktlinjer för vad som räknas som en gåva. De har bestämt att 
endast gåvor i form av pengar är acceptabla och dessa går oavkortat till företagets 
biståndsarbete.  
  
Ett annat sätt som företaget arbetar på för att bekämpa korruption är så kallad ”job 
rotation” vilket innebär att nyckelpersoner roteras inom företaget för att motverka för 
personliga relationer med omgivningen. Den intervjuade personen säger:  
 
”A lot of the corrupt practice is because you and I will be talking to each other for the 
next ten years so we can establish a relation where you’re my pal where I give you a 
little and you give back, but if I’m moving the next week there’s no point”. 
 
Problemhantering 
Då företaget har utbredd verksamhet världen över är risken stor att problem uppstår. 
Problemen kan inkludera barnarbete, korruption, dåliga arbetsmiljöförhållanden, negativ 
miljöpåverkan etc. Det är därför viktigt att kunna hantera dessa problem på ett effektivt 
sätt. 
 
Företaget arbetar aktivt med att främja hållbarheten hos dess underleverantörer. Detta 
genom att kommunicera vikten i att använda resurser på ett smart och miljövänligt sätt. 
En stor del av arbetet går ut på att få leverantörerna medvetna om att negativ 
miljöpåverkan i slutändan inte bara påverkar samhället utan också leverantörens 
fortsatta verksamhet.   
 
En viktig del i att upptäcka problem är att vem som helst hos leverantören kan slå larm, 
anonymt utan påföljd, vid eventuella överträdelser via företagets ”hotline”. Då företaget 
får ett larm är första steget att genom kommunikation med leverantören försöka lösa 
problemet. Det vill säga, de försöker att hjälpa leverantören att lösa problemet och 
därmed behålla affärsrelationen. Om leverantören inte förbättras på angiven tid kan 
företaget välja att säga upp samarbetet. Det stora problemet med att säga upp samarbetet 
är att problemen förmodligen kvarstår, leverantören kan hitta ett nytt företag att 
samarbeta med. Därför ser företaget detta som en sista utväg om ingen förbättring kan 
uppnås.  En svårighet med att genomföra påtryckningar på leverantören är om dem har 
fler samarbetspartner som har större inflytande. En lösning på ovanstående problem kan 
enligt företaget vara att gå samman med leverantörens andra partners och därmed få ett 
större gemensamt inflytande. 
 
En viktig slutsats enligt den intervjuade personen är ”you have to remember the 
difference between a cost and an investment”, det vill säga att se på utgifter för att 
förändra en leverantörs beteende som en investering och inte enbart en kostnad. 
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5. Analys 
 
Hållbar utveckling är ett begrepp som ständigt utvecklas, hjälporganisationer samt FN 
och EU tar ständigt fram nya mål och definitioner. Ett problem som har uppstått med 
implementering av hållbar utveckling är att olika länder har gått skilda vägar på grund 
av ländernas ekonomiska situationer och standarder. Det har lett till att många 
västländer ligger i framkanten medan fattigare länder inte har ekonomin och motivation 
nog för att tillämpa hållbar utveckling. Ett stort problem är att många företag väljer att 
outsourca produktion till låglöneländer eftersom att det främst kan ge ekonomiska 
fördelar som leder till en konkurrensfördel. Vid denna typ av outsourcing finns det ett 
flertal risker som kan uppstå inom hållbarhetsaspekter.  
 
Hållbarhet för företag har blivit allt viktigare på senare tid då privatpersoner har blivit 
bättre på att ställa krav inom hållbarheten. Företagen har börjat inse hur viktig 
hållbarheten är för företagets anseende och de flesta anammar en hållbarhetsstrategi. 
Naturligtvis finns det företag som arbetar aktivt för hållbarheten på grund av etiska skäl 
men en del gör det främst på grund av god publicitet. Företagen bör arbeta aktivt för att 
motverka hållbarhetsproblem såsom barnarbete, korruption, negativ miljöpåverkan etc., 
upptäcker media brister kan det vara förödande för företagets fortsatta överlevnad.  
 
Problem inom hållbarheten existerar i hela världen, dock med olika omfattning. Det är 
därför viktigt för företagen som outsourcar att ha klara riktlinjer och strategier för hur 
dessa problem skall förebyggas och tacklas. Det är dock ingen enkel uppgift, många 
gånger måste lösningen anpassas till det specifika fallet, det finns oftast ingen generell 
lösning. Däremot existerar det hjälpmedel såsom till exempel utbildningar, 
korruptionskartor, kontrollprotokoll etc. 
 
Precis som teorin antyder är viktigt, arbetar företag X mycket med att förebygga de 
eventuella problem som kan uppstå. Det kan handla om att utföra riskanalyser, 
genomföra kontroller innan problemen uppstått samt ge rätt utbildning till personalen. 
Företaget har enormt många underleverantörer och kan omöjligt kontrollera varje 
arbetsplats regelbundet vilket gör problemet svårt att hantera. En del av deras lösning är 
att vem som helst hos underleverantören kan skicka ett alarm då eventuella problem 
eller överträdelser uppstår. Detta kan vara en bra lösning på problemet, dock finns en 
risk i att personalen inte vågar rapportera problemen trots att det är anonymt.  
 
Enligt teorin bör en kontroll/inspektion genomföras av en oberoende, kvalificerad 
person med adekvat utbildning. Företag X tillvägagångssätt vid kontroller skiljer sig 
från ovanstående då i stort sätt vem som helst inom organisationen kan tillfrågas att 
genomföra en kontroll. Företagets tillvägagångssätt kan ha både för- och nackdelar, en 
fördel är att en tilldelad inspektör kan se problemen ur en annan synvinkel än en 
utbildad kontrollant. Den troligtvis största nackdelen är att om inspektören saknar 
relevant utbildning kan denna missa eventuella överträdelser.  
 
Företaget genomför alltså regelbundna kontroller som visar att satta riktlinjer följs. 
Frågan är dock hur stor del av sanningen som framkommer vid dessa kontroller. Zandén 
skriver mycket om problematiken vid kontroll av leverantörer. Eftersom leverantörerna 
eftersträvar låga kostnader men samtidigt ett fortsatt samarbete finns det incitament att 
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dölja de eventuella överträdelser som skett. I kapitel 3.3 framkommer detta tydligt då 
sju av nio undersökta leverantörer manipulerade kontrollerna på ett eller annat sätt. Det 
är med andra ord ingen enkel uppgift att genomföra en 100 % sanningsenlig 
undersökning. En viktig del i att erhålla en hög sanningshalt i en inspektion är att 
övertyga arbetarna att dem i längden vinner på att tala sanning och ge löften om att 
leverantören inte straffar personal som talar sanning. En annan möjlig angreppsvinkel är 
att intervjua personalen på annan plats än arbetsplatsen för att minska eventuella 
påtryckningar från leverantören. Ytterligare en del i att försvåra för leverantören att 
dölja överträdelser är att utföra inspektioner utan att i förväg meddela leverantören.  
 
Företaget som analyseras i rapporten bör alltså fundera över hur bra deras kontroller 
egentligen är. Är det verkligen så bra hos leverantörerna som framkommer i företagets 
rapporter samt empirin som presenteras i kapitel 4.1? Företaget bör anlita oberoende 
expertkontrollanter för att få en annan synvinkel på hur arbetsförhållandena egentligen 
kan vara.  
 
En annan viktig del i företagens arbete med att motverka problemen är att angripa 
problemen istället för att säga upp avtalen. Det är viktigt att företagen agerar på 
ovanstående sätt för att bli av med problemen hos leverantören så att dessa ej 
förekommer igen. Målet är att bli av med problemen helt d.v.s. även om leverantören i 
framtiden har en ny partner. En framtida vision med ovanstående agerande är att alla 
leverantörer inser vikten med att arbeta hållbart och därmed förbättra samhället. Företag 
X tillämpar detta i så stor utsträckning som möjligt och försöker alltid lösa problemen 
istället för att skicka dem vidare till nästa partner.  
 
Många företag har valt att arbeta med olika typer av samhällsengagemang i de områden 
dem verkar. Det kan handla om att ge möjlighet till skola och utbildning, tillgång till 
rent vatten samt medicin etc. I många fall kan det handla om att generera god publicitet 
för företaget, men det hjälper samtidigt till att utveckla och hjälpa samhällen. Företaget 
som intervjuats arbetar aktivt med att ge tillgång till vatten på ett flertal ställen jorden 
runt och har dessutom andra biståndsprojekt.  
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6. Diskussion & Slutsatser 
 
Utifrån teorin samt utförd fallstudie kan det konstateras att hållbarhetsfrågor inom 
outsourcing är ett komplext ämne som står inför många utmaningar. Det finns många 
problem som behöver lösas och det är en lång väg dit. Det är många organisationer som 
arbetar med hållbarhet och sätter upp mål för hur en acceptabel hållbarhet skall erhållas. 
Ett kontinuerligt problem är att världen blir allt mer globaliserad vilket genererar fler 
utmaningar som måste hanteras.   
 
En begränsning med fallstudien är att enbart ett företag har intervjuats, detta på grund 
av ovisat intresse från det 30-tal tillfrågade svenska storföretagen, troligtvis eftersom 
ämnet kan anses känsligt. Fallstudien visar hur ett företag ser på problem samt tacklar 
dessa vilket eventuellt kan ge en orättvis bild av hur det egentligen fungerar. 
Informationen som erhållits från intervjun kan dock anses relevant och riktig då den 
intervjuade personen inte rädes att svara på känsliga frågor samt lämna ut information. 
Den mest korrekta bilden av verkligheten hade erhållits om fler företag intervjuats och 
eventuell divergens eller korrelation i problemhanteringen bekräftats. 
 
Många av problemen som uppstår inom outsourcing av produktion kan vara svåra för 
företagen att hantera utan hjälp från myndigheter. I många länder finns det brister i 
lagstiftning vilket medför att problemen uppstår mer frekvent. Vissa länder saknar 
ekonomiska möjligheter eller resurser för att genomföra de kontroller som krävs för att 
reducera hållbarhetsproblem. Det är alltså viktigt att på både nationell och internationell 
nivå försöka ändra lagar och driva länder till att ta hållbarhetsfrågor på större allvar. 
Som kund är det därför viktigt att tänka på hur varor framställs påverkar hållbarheten 
eftersom detta har en stor genomslagskraft på företagen. Om inte företaget arbetar med 
hållbarhet kommer kunderna att överge företaget och köpa konkurrentens varor istället. 
 
Den största fördelen med att outsourca produktion till låglöneländer är som tidigare 
nämnt kostnadsminskning. Företagen måste dock ställa sig frågan om det är värt 
kostnadsminskningen med avseende på de hållbarhetsproblem som kan uppstå. Det är 
därför viktigt att om outsourcing sker till låglöneländer måste företaget se kostnaden att 
upprätthålla en hållbar outsourcing som en investering och inte en kostnad. En viktig 
slutsats i rapporten är att hållbarhetsproblem måste hanteras och ej skickas vidare. Om 
inte ett företag hanterar problemen kommer dessa sannolikt att kvarstå och i värsta fall 
expandera.    
 
En viktig del i företagens engagemang är biståndsarbetet. I de fall då leverantören 
använder barnarbete och detta åtgärdas kan det få förödande konsekvenser för barnet 
och dess familj då barnet i vissa fall försörjer hela familjen. Med lösning på ett problem 
kan ofta nya problem uppkomma. Det är därför viktigt att hitta en lösning för barnen 
och deras familjer så att de får utbildning samt en möjlighet till försörjning.  
 
Det kan konstateras att företaget som intervjuats arbetar aktivt inom hållbarhetsfrågor 
och följer teorin i många hänseenden. Företaget är en förebild för många andra företag 
och har fått ett flertal utmärkelser för sitt ypperliga hållbarhetsarbete. Trots att företaget 
är världsledande inom detta arbete stöter de fortfarande på nya problem som måste 
lösas. Det är ett kontinuerligt arbete som troligtvis aldrig helt upphör. 
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