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Sammanfattning 

 

Titel: Uppförandekod för leverantörer – Utformning, implementering och uppföljning 

 

Datum: 2015-05-29 

 

Författare: Kristin Pettersson 

 

Nivå: Magister 

 

Handledare: Göran Stöth 

 

Examinator: Charlotta Torke  

 

Problem och Syfte: Fallföretaget är ett svenskt statligt ägt bolag som nyligen har genomfört 

stora omstruktureringar i inköpsverksamheten för att effektivisera arbetssätt, reducera kostnader, 

och se till att alla processer i inköpsverksamheten präglas av en långsiktig hållbarhet. Under 

omstruktureringsprocessen har inköpsfunktionen granskats och en del brister har upptäckts som 

bör åtgärdas. En av de bristerna rör arbetet med att implementera, kontrollera och följa upp 

efterlevnaden av företagets uppförandekod för leverantörer. Ett behov av att aktualisera koden 

och se över dess design, omfattning och innehåll har också upptäckts.  

 

Syftet är att undersöka vilka brister den nuvarande uppförandekoden för leverantörer har. 

Studien syftar även till att identifiera svårigheter med implementering samt kontroll och 

uppföljning av efterlevnad av uppförandekoden. Vidare avser studien att finna arbetssätt för att 

effektivisera implementering och uppföljning av koden samt att föreslå riktlinjer att tänka på vid 

revidering av den. Avsikten är att göra en förstudie till fallföretagets fortsatta arbete med 

revidering och implementering av en ny uppförandekod för leverantörer som planeras vara klart 

innan årsskiftet 2015/2016.  

 

Metod: Rapporten är baserad på en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Studiens primärdata 

består av tre personliga intervjuer. Två av respondenterna har valts ut via ett så kallat strategiskt 

urval där kriterierna var att respondenterna arbetar i nära anknytning till uppförandekoder samt 

att personerna arbetar inom olika områden. En av intervjuerna har genomförts med en 

ostrukturerad intervjuteknik och de andra två har genomförts med en semi-strukturerad 

intervjuteknik. Teori har inhämtats från böcker, akademiska rapporter och internet.  

 

Slutsats: Studien har visat på en mängd brister vad gäller arbetet med den nuvarande 

uppförandekoden. Bland annat att koden är formulerad allt för abstrakt och otydlig för att kunna 

kontrolleras. Den är dessutom riktad till fel målgrupp. Utöver de brister som framkommit har 

studien visat på ett antal framgångsfaktorer i arbetet med uppförandekoder. En av de avgörande 

faktorerna för att lyckas med arbetet är stöd från ledningen. Det måste bli prioriterat i den dagliga 

verksamheten och både tid och resurser måste avsättas till implementering och uppföljning av 

dess efterlevnad.  
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Abstract 

 

Title: Code of Conduct for Suppliers –Design, Implementation and Monitoring 

 

Date: 2015-05-29 

 

Author: Kristin Pettersson 

 

Level: Master 

 

Tutor: Göran Stöth 

 

Examiner: Charlotta Torke  

 

Problem and purpose: The researched company has recently started a reorganization process in 

the purchasing department to streamline processes, reduce costs, and to ensure that all processes 

are characterized by a long-term sustainability. During the reorganization process, the purchasing 

function has been reviewed and some deficiencies have been identified. One of the deficiencies 

concerns the work to implement, monitor and follow up on compliance with the supplier code of 

conduct. A need to update the code of conduct and update its design, scope and content have 

also been discovered. 

 

The study examines the deficiencies of the code of conduct, and also aims to identify difficulties 

with the implementation and monitoring process. Furthermore, the study aims to find ways of 

working to streamline the implementation and monitoring of the code of conduct. This study is a 

pre study for the company's continued work with revision and implementation of a new code of 

conduct for suppliers. The new code of conduct is scheduled to be finalized before the end of 

2015.  

 

Method: A qualitative method is used with an abductive approach. The empirical data is based 

on three personal interviews. Two of the respondents have been selected through a so-called 

strategic selection in which the criteria were that they work in close connection with codes of 

conduct, but in different areas. One of the interviews have been conducted through an 

unstructured interview technique while the other two had a semi-structured interview technique. 

Theory has been obtained from books, academic reports and internet. 

 

Conclusion: The study has revealed a variety of weaknesses in the work of the current Code of 

Conduct. The code is too abstract and vague to be verified. It is also directed to the wrong target 

group. In addition to the weaknesses revealed, the study has identified a number of success 

factors needed in the work with codes of conduct. One of these factors for the success is 

management support. It must become a priority in the daily activities and both time and 

resources must be dedicated to the implementation and monitoring of its compliance. 
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Ett stort tack vill jag rikta till min handledare på fallföretaget och till min handledare på KTH 

Göran Stöth. Ni har varit ett stort stöd och gett mig feedback och goda råd under arbetsprocessens 

gång. Jag vill även tacka respondenterna för att ni tagit er tid att delta i studien.  

 

Kristin Pettersson 

2015-05-29 
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Definitioner och begreppsförklaring 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag- Gemensamma rekommendationer från 

OECD-ländernas regeringar om bland annat mänskliga rättigheter, information, arbetsrätt, 

miljöskydd, bekämpande av mutor, konsumentskydd och konkurrens. Riktlinjerna återspeglar 

god praxis för alla företag (Regeringskansliet 2013). 

 

FN:s Global Compacts 10 principer- Principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga 

frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, 

Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Global Compact är idag världens 

största frivilliga initiativ undertecknat av fler än 10 000 samarbetspartners från 130 länder 

(Regeringskansliet, 2013). 

 

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter- En rekommendation i 

form av vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter vilka antogs enhälligt av FN:s 

råd för mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, 2013). 

 

CSR- "Företagens ansvar för deras påverkan på samhället" (Europeiska Kommissionen, 2015).  

 

Hållbar utveckling och hållbarhet- "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov" (FN, 2012).  

 

Uppförandekod (Code of Conduct)- En uppförandekod är riktlinjer för hur ett företag eller en 

organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt sätt. 

Riktlinjerna kan gälla hur underleverantörer ska bedriva sin produktion. En uppförandekod bör 

bygga på internationella konventioner (CSR-guiden, 2015) 

 

International Labour Organization- Ett FN-organ som behandlar arbetsmarknadsfrågor, 

socialt skydd och arbetsmöjligheter för alla. 185 av de 193 FN:s medlemsstater är medlemmar i 

ILO (ilo.org, 2015). 

 

 

Begreppsanvändning  
I rapporten används begreppen ”företag” och ”organisation” synonymt för omväxlingsskull. Som 

benämning på uppförandekod används även ”kod” och ”Code of Conduct” av samma anledning.  
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1. Inledning 
 

Inledningsvis presenteras bakgrund och motiv till studien följt av en redogörelse för studiens syfte, mål och 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund  
På senare tid har företag insett att lönsamma affärer går hand i hand med att ta till vara på 

människan och världen vi lever i. Lönsamma affärer handlar om att kunna tillfredsställa kunders 

behov och leva upp till deras förväntningar. Om kunderna förväntar sig social- och miljömässig 

hänsyn från företag blir det en nödvändighet för att kunna behålla sina kunder, göra vinst och 

därmed kunna uppvisa ett ekonomiskt ansvar gentemot sina ägare (Grankvist, 2009). Det är inte 

enbart kunder som ställer allt högre krav på företag utan även andra intressenter såsom 

investerare, anställda och intresseorganisationer förväntar sig att företagen kan ta ansvar för sin 

omgivning (Borglund et al, 2012).  Genom ett gott och pålitligt handlande kan företag skapa 

förtroende från omgivningen och därigenom en organisatorisk legitimitet (Grankvist, 2009).  

 

De sociala, etiska och miljömässiga aspekterna har blivit allt viktigare ur affärsstrategiska 

perspektiv och många företag ser en integrering av dessa aspekter som en självklar del i den 

långsiktiga affärsstrategin (Louche et al, 2010). Corporate Social Responsibility (CSR) är ett 

omdiskuterat begrepp med många skilda definitioner som i stort kan översättas som företagets 

sociala ansvar. Frågor som rör CSR kan bland annat vara miljöhantering, arbetsförhållanden, 

mänskliga rättigheter och jämställdhet (Borglund et al, 2012). Det är viktigt att det enskilda 

företaget anpassar sitt CSR-arbete efter hur verksamheten bedrivs och utformar det i linje med 

företagets värderingar och övriga policys. Här uppstår det ofta problem då de nedskrivna 

värderingarna och policys i företaget sällan är tillräckligt förstådda bland de anställda. Företagets 

värderingar finns ofta att tillgå på internwebben och fina ledord pryder inte sällan väggar i 

företagslokalen men utan förståelse för vad de innebär i det dagliga arbetet blir det enbart tomma 

ord. Företagets värderingar måste kunna fungera som vägledning i det dagliga arbetet och 

internaliseras med de anställdas värderingar. Uppförandekoder kan sägas vara ett företags 

konkretiserade och nedskrivna värderingar. Dessa uppförandekoder beskriver hur företag ska 

bedriva sin verksamhet och anger exempelvis en lägsta accepterad nivå för hur arbetsvillkoren ska 

se ut hos deras leverantörer. Det är tydligt att det finns ett stort behov av att lyckas implementera, 

kontrollera och följa upp efterlevnaden av dessa koder bland externa parter som utför uppdrag i 

organisationens namn såsom leverantörer och samarbetspartners (Grankvist, 2009). 

 

Fallföretaget är ett svenskt statligt ägt bolag som nyligen har genomfört stora omstruktureringar i 

inköpsverksamheten för att effektivisera arbetssätt, reducera kostnader, och se till att alla 

processer i inköpsverksamheten präglas av en långsiktig hållbarhet. Under 

omstruktureringsprocessen har inköpsfunktionen granskats och en del brister har upptäckts som 

bör åtgärdas. En av de bristerna rör arbetet med att implementera, kontrollera och följa upp 

efterlevnaden av företagets uppförandekod för leverantörer. Ett behov av att aktualisera koden 

och se över dess design, omfattning och innehåll har också upptäckts.  
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Enligt Regeringskansliet ska statligt ägda bolag ha en genomtänkt och förankrad policy och 

strategi för att arbeta med miljöfrågor och socialt ansvar. Företagen förväntas bedriva ett 

proaktivt hållbarhetsarbete såväl i det egna företaget som i samarbete med kunder, affärspartners 

och leverantörer. Regeringen uppmuntrar företag att tillämpa OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag, FN:s Global Compacts 10 principer och FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter. Dock bör understrykas att CSR är och ska vara företagsägt och 

drivet av företagen själva. Detta innebär att det är upp till det enskilda företaget att utforma sitt 

hållbarhetsarbete så länge som lagar och EU-direktiv följs (Regeringen, 2014).  

 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka brister den nuvarande uppförandekoden för leverantörer har. 

Studien syftar även till att identifiera svårigheter med implementering och uppföljning av 

efterlevnad av uppförandekoden. Vidare avser studien att finna arbetssätt för att effektivisera 

implementering och uppföljning av koden samt att föreslå riktlinjer att tänka på vid revidering av 

den. Avsikten är att göra en förstudie till fallföretagets fortsatta arbete med revidering och 

implementering av en ny uppförandekod för leverantörer som planeras vara klart innan årsskiftet 

2015/2016. När verkliga problem och rotorsaker är identifierade kan förbättringsarbetet börja i 

rätt riktning. 
 

1.3 Mål 
Huvudmålen med examensarbetet är att; 

 

- Presentera en nulägesbeskrivning över brister vad gäller fallföretagets uppförandekod för 
leverantörer och föreslå riktlinjer för att revidera den. 

 
- Föreslå åtgärder för att effektivisera implementering, kontroll och uppföljning av 

uppförandekodens efterlevnad bland leverantörer.  

 

1.4 Avgränsningar 
Studien fokuserar på företagets arbete med uppförandekoden utifrån ett inköpsperspektiv. 

Studien behandlar därför endast uppförandekoden för leverantörer. 
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2. Metodval 
Nedan presenteras och motiveras valda metoder för studiens genomförande. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
forskningskvalitet och metodkritik.  

 

2.1 Val av forskningsmetod 
Inom forskning kan två skilda metoder användas; kvantitativ- och kvalitativ metod. Det som 

avgör vilken av metoderna som är mest lämplig är vilken typ av fråga som studien syftar ge svar 

på (Bryman, 2008). I den kvantitativa metoden betonas kvantifierbar data från olika typer av 

enkäter och observationer där forskaren vill finna ”orsak och verkan”-samband mellan olika 

variabler. I den kvalitativa metoden betonas istället ord och forskaren vill förstå innebörd, 

mening och avsikt och uttrycka det på ett deskriptivt sätt. Vanliga frågor där kvalitativ metod 

används är vad- & hur-frågor och i denna metod tillåts ett mer tolkande synsätt än i den 

kvantitativa metoden (Bryman, 2008). Denna studie baseras på en kvalitativ metod då den syftar 

till att finna svar på hur fallföretaget bör arbeta framgångsrikt med sin uppförandekod. 

 

2.2 Val av ansats 
Patel och Davidsson (2003) beskriver tre skilda sätt att se på relationen mellan teori och empiri 

nämligen deduktion, induktion och abduktion. Vid en deduktiv ansats är existerande teori 

utgångspunkt och utifrån den samlas relevant information från verkligheten in. Här appliceras 

och prövas alltså en teori eller hypotes på ett verkligt problem. Till skillnad från den deduktiva 

ansatsen innebär en induktiv ansats att ett empiriskt problem studeras och utifrån det kan en teori 

genereras (Wilson, 2010). Abduktion är en blandning av deduktion och induktion och innebär att 

de båda ansatserna används växelvis. Med en abduktiv ansats reduceras risken att forskaren låser 

sig i ett av tillvägagångssätten och arbetet blir mer flexibelt (Patel och Davidson, 2003). Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) innebär den abduktiva ansatsen att nya mönster lättare upptäcks 

och att arbetet blir mer fritt.  

 

I denna undersökning tillämpas en abduktiv ansats då författaren vill få en djup förståelse för 

huvudämnet genom att studera teori- och empiri parallellt. Genom att vidga teoristudien vid 

behov under arbetsprocessen är förhoppningen att kunna utveckla en mer nyanserad analys och 

minska risken för att låsa sig i en allt för begränsad teoretisk referensram. Genom att bearbeta 

teori och empiri växelvis ökar chansen att intressanta aspekter och infallsvinklar 

uppmärksammas. Initialt domineras dock studien av den induktiva ansatsen med avsikt att få en 

så tydlig, objektiv bild av problemområdet som möjligt för att kunna göra en kartläggning av 

nuläget utan teoretiska ramar.  

 

2.3 Insamling av primärdata 
Primärdata är information som är inhämtad för den aktuella studien genom i första hand 

intervjuer, frågeformulär eller observationer (Wilson, 2010). I kvalitativa studier är intervjuer och 

observationer vanligast förekommande medan frågeformulär är vanligare i kvantitativa studier. 

Intervjuer kan genomföras personligen, över telefon eller via diverse internetbaserade 

kommunikationskanaler såsom bland annat email och Skype. Vidare kan de utföras med 
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individuella respondenter och kollektivt i så kallade fokusgrupper eller Workshops. En 

fokusgrupp består av en panel, vanligtvis 8-10 personer som leds av en programledare som driver 

och styr samtalsämnena. Fokusgrupper är tids- och kostnadseffektiva eftersom mycket 

information kan erhållas på en relativt kort tid. Det är även en effektiv insamlingsmetod i projekt 

där syftet är att utbyta idéer, känslor, upplevelser och attityder inför ett specifikt ämne (Schindler 

& Cooper, 2011). 

 

Det är viktigt att tillvägagångssättet planeras och utformas efter studiens syfte och mål för att 

lyckas erhålla relevant och tillräckligt omfattande information. Vidare bör även intervjutekniken 

anpassas efter önskad typ av information. Intervjuaren kan välja mellan att ställa frågor på ett 

strukturerat, semi-strukturerat eller ostrukturerat sätt. Den strukturerade tekniken innebär att 

samtliga respondenter svarar på samma frågor, med exakt samma formulering och ordval och 

samma inbördes ordning där respondentens svarsalternativ ofta är förutbestämda av forskaren. 

Denna intervjuteknik används främst i kvantitativa studier. Den semi-strukturerade tekniken 

innebär att intervjuaren ställer frågor efter ett ”manus” men tillåts avvika från inbördes ordning 

och innehåll en aning om intressanta ämnen dyker upp under intervjun. Den ostrukturerade 

intervjutekniken tillåter respondenten att tala fritt om valda ämnen och intervjun blir mer likt ett 

vardagligt samtal (Cooper & Schindler, 2011).   

Som nämnts ovan är syftet med denna studie att undersöka vilka brister fallföretagets nuvarande 

uppförandekod för leverantörer har vad gäller utformning, innehåll och design. Studien syftar 

även till att identifiera svårigheter med implementering och uppföljning av fallföretagets 

uppförandekod samt undersöka vad som orsakar dessa svårigheter. Vidare avser studien att finna 

arbetssätt för att effektivisera implementering, kontroll och uppföljning av koden samt riktlinjer 

för att aktualisera den. För att undersöka brister och upplevda svårigheter har tre intervjuer face to 

face genomförts. En av dem har genomförts med en ostrukturerad intervjuteknik och de andra två 

har genomförts med en semi-strukturerad intervjuteknik. Dessa intervjuer tillsammans med 

skriftlig interndata (sekundärdata) ligger till grund för nulägesbeskrivningen. Empiri har även 

inhämtats från en konferens där KPMG och advokatfirman Delphi tillsammans med studenter 

från Uppsala och Stockholm presenterade sin studie Codes of Conduct in the Swedish Business Sector. 

 

2.4 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata är information som någon annan än forskaren själv samlat och omfattar en rad 

olika källor såsom publicerade case, akademiska tidskrifter, statligt tryckta dokument, rapporter, 

avhandlingar etc (Wilson, 2010).  

 

Som komplement till primärdata studeras även sekundärdata i form av interna dokument över 

uppföljningssystem, allmänna inköpsvillkor, arbetsrutiner och företagets nuvarande 

uppförandekod för leverantörer. Utöver den interna informationen inhämtas och bearbetas även 

externdata såsom bland annat OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global 

Compacts 10 principer.  

 

2.5 Kriterier vid urval av källor 
Enligt Wilson (2010) är första steget vid urval att identifiera urvalsmålgrupp för studien. Bryman 
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(2008) talar om ett målinriktat urval och menar att det måste finnas en överensstämmelse mellan 

undersökningsfrågor och urval. I detta fall är den primära målgruppen inköpsavdelningen på 

fallföretaget men för att erhålla en så djup förståelse i ämnet som möjligt består studien även av 

empiri från två externa parter. Som ett första steg i empiriundersökningen hölls en intervju med 

en konsult för att få ta del av hennes expertiskunskap och långa erfarenhet av arbete med 

uppförandekoder. Syftet med denna inledande intervju var att få tips och vägledning till det 

fortsatta arbetet. En ostrukturerad intervjuteknik användes i syfte att låta konsulten styra 

innehållet i samtalet så mycket som möjligt. 

 

Som ett andra steg i empiriundersökningen deltog jag på en Konferens där KPMG och 

advokatfirman Delphi tillsammans med studenter från Uppsala och Stockholms universitet 

presenterade sin studie; Codes of Conduct in the Swedish Business Sector som genomförs vartannat år. 

På konferensen deltog även en diskussionspanel med representanter från bland annat Telia 

Sonera, NCC och KPMG.  

 

På fallföretagets inköpsavdelning har två respondenter valts ut via ett så kallat strategiskt urval 

(Bryman och Bell, 2005). Viktiga kriterier vid urvalet var att respondenterna arbetar i nära 

anknytning till företagets uppförandekod för leverantörer samt att personerna arbetar inom olika 

områden på inköpsavdelningen i syfte att få en mer nyanserad bild av problemet än om enbart 

personer från samma område hade intervjuats. Respondent X arbetar som upphandlingsrådgivare 

på fallföretaget och har god erfarenhet av den juridiska delen av uppförandekoders utformning 

och dess konsekvenser. Hon har tidigare varit departementssekreterare på Finansdepartementet 

och upphandlingsjurist vid Kammarkollegiet. Respondent Y är inköpsgruppchef på fallföretaget 

och är för närvarande ansvarig för leverantörsuppföljningssystemet. Han har tidigare arbetat 

inom såväl inköp som marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Intentionen var till en 

början att intervjua fyra personer från inköpsavdelningen men då två av dessa hade fullt upp med 

sina ordinarie arbetsuppgifter hade de inte möjlighet att delta i en intervju. Urvalet kan därför 

även sägas vara ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman och Bell (2005) innebär att tid och 

tillgänglighet styr valet av respondenter. I tabellen nedan sammanställs respondenterna samt vald 

undersökningsform och intervjuteknik. 

 

 

 

EMPIRI Namn Datum Undersökningsform Intervjuteknik 

EMPIRI FRÅN EXTERNA PARTER     

CoC Konsult Z 2015-04-

14 
Personlig intervju 
 

Ostrukturerad 

CoC Konferens: 

-Codes of Conduct in the Swedish Business 

Sector 

 2015-04-

24 
Åhörare  

EMPIRI FRÅN INTERNA PARTER     

Upphandlingsrådgivare  X 2015-05-

07 
Personlig intervju 
 

Semistrukturerad 

Gruppchef på inköpsavdelningen Y 2015-05-

12 
Personlig intervju 
 

Semistrukturerad 
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2.6 Kvalitetskriterier 
Bryman (2008) föreslår två kriterier att utgå ifrån vid bedömningen av forskningskvalitet, 

nämligen tillförlitlighet och äkthet. Inom ramen för begreppet tillförlitlighet finns fyra delkriterier;  

Överförbarhet handlar om hur pass överförbara resultaten är till andra situationer utöver själva 

studieobjektet. Genom ett djupt och ”fylligt” empirimaterial kan en bedömning göras hur pass 

överförbart resultatet är till en annan miljö. Jag har strävat efter att samla in empiri från olika håll 

för att få olika infallsvinklar på svaren. Dock hade det varit önskvärt att genomföra ytterligare 

intervjuer och workshops för att diskutera innehåll i uppförandekoden. Det skulle även vara en 

del i arbetet med att förankra uppförandekoden för leverantörer internt på inköpsavdelningen.  

Trovärdighet handlar enligt Bryman (2008) om att forskaren bör försäkra sig om att hen inte har 

misstolkat intervjuobjektens svar. Ett sätt att skapa trovärdighet är att låta respondenterna 

validera det sammanställda intervjumaterialet. På det viset reduceras risken att forskaren 

utelämnat något viktigt, formulerat sig missvisande eller misstolkat respondenten. 

Respondenterna har i denna studie fått möjligheten att läsa igenom intervjumaterialet och rätta till 

eventuella feltolkningar eller lägga till relevant information, vilket styrker trovärdigheten i 

empirin.  

Pålitlighet kan enligt Bryman (2008) skapas genom att tillvägagångssätt beskrivs noggrant. Genom 

att presentera alla steg i studien kan kvaliteten bedömas utifrån valda metoder och motiv till 

dessa. Jag har strävat efter att redogöra för forskningsprocessen noggrant samt presentera och 

motivera valda metoder. 

Det sista delkriteriet är Möjlighet att styrka och konfirmera och handlar om att forskaren agerar i god 

tro eftersom att det inte är möjligt att uppnå ren objektivitet inom kvalitativa studier. Trots det 

bör forskaren sträva efter att undvika att personliga värderingar eller förförståelse påverkar 

undersökningen (Bryman 2008). Genom att vara medveten om detta och sträva efter att vara så 

objektiv som möjligt anser jag att varken min förförståelse eller mina värderingar har haft 

avgörande påverkan på resultatet.    

Att skapa äkthet i forskningen handlar om att skapa en så autentisk bild som möjligt av det som 

studeras.  För att uppnå en hög äkthet bör respondenternas åsikter presenteras på ett så rättvist 

sätt som möjligt utan missvisande formuleringar (ibid). Det är alltså även här viktigt att 

respondenterna får möjlighet att revidera, lägga till eller ta bort eventuella feltolkningar för att 

informationen ska anses vara äkta.   

2.7 Metod-och källkritik  
Intentionen var att empirin skulle bestå av fem intervjuer vilket dessvärre inte gick att genomföra 

på grund av respondenternas tidsbrist. Det hade självklart bidragit till ett rikare empirimaterial 

med fler infallsvinklar och synpunkter men trots det anser jag att den erhållna empirin är 

tillräcklig för att uppfylla syftet och uppnå målen med studien. Från de tre genomförda 

intervjuerna tillsammans med konferensen Codes of Conduct in the Swedish Business Sector erhölls 

relevant information för studien.  
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Genom hela studien har ett källkritiskt förhållningssätt eftersträvats. I och med att arbetet med 

CSR och uppförandekoder är ett område under ständig förändring har författarens intention varit 

att använda så ny litteratur som möjligt. 
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3. Teoretisk referensram 
Teoriavsnittet inleds med en kort beskrivning av CSR och begreppet hållbarhet i syfte att ge läsaren en förståelse 
för vad som ligger bakom arbetet med uppförandekoder. Därefter ges en djupare redogörelse för uppförandekoder i 
tre faser; utformning, förankring samt kontroll och uppföljning. 
 

3.1 CSR & Hållbarhet  
Det finns en mängd definitioner och varianter på begreppet Corporate Social Responsibilty (CSR) 

men en allmänt känd och accepterad definition är ”företags frivilliga samhällsansvar uppdelat i tre 

områden; ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande” (Grankvist, 2009). 

 

 

 

 
Figur 1. Sustainability and Corporate Social Responsibility, Walimemon, 2011. 

 

Det miljömässiga ansvaret innebär att bedriva verksamhet på ett miljömedvetet sätt för att 

minimera negativ miljöpåverkan. Det sociala ansvaret handlar om att vara en god 

samhällsmedborgare och uppfylla omgivningens förväntningar. Det ekonomiska ansvaret handlar 

om att bedriva verksamhet på ett affärsmässigt sätt med högsta möjliga lönsamhet och 

därmed ansvara inför ägare och investerare. Ett optimalt CSR-arbete illustreras av triangeln i 

mitten av modellen där hänsyn tas till samtliga tre aspekter. Den stora utmaningen ligger i att 

kunna integrera och balansera dessa aspekter då de ofta utgör målkonflikter (ibid).  

 

Som ett tillägg till dessa tre områden finns en etisk dimension som är den avgörande faktorn 

när det gäller beslut och handlingar i det vardagliga arbetet inom respektive område. Etiken 

spelar en stor roll och hjälper till att prioritera när det finns flera olika handlingsalternativ. För 

att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet bör samtliga områden samspela där hänsyn tas till 

människor, samhälle och miljön samtidigt som företaget uppfyller sitt ekonomiska syfte; att 

tjäna pengar. För att lyckas med CSR krävs ledningsstöd och arbetet bör integreras i hela 

företaget (Grankvist, 2009).  
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Utöver CSR används även begreppen Corporate Citizenship, Enviromental and Social Governance, 

Sustainability, Triple Bottom Line m.fl av företag för att beskriva samma sak; hållbart 

företagande. Hållbart företagande har sin utgångspunkt i de tre ovannämnda områdena; miljö, 

ekonomi samt sociala frågor och har liksom CSR många definitioner men en av de mest 

kända kommer från Brundtlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" 1987  

 

 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (FN, 2012).  

 

Definitionen är abstrakt och det kan vara svårt att greppa innebörden i praktiken. Det är därför 

viktigt att varje företag anpassar sitt hållbarhetsarbete efter typ av verksamhet och konkretiserar 

det i egna policys och riktlinjer genom bland annat att upprätta uppförandekoder (Grankvist, 

2009).  

 

3.2 Uppförandekoder  
Uppförandekoder är inget nytt begrepp utan diskuterades redan på tidiga 1920-talet då de första 

läroböckerna i ämnet publicerades. Det är dock inte förrän under de senaste decennierna, efter 

stora företagsskandaler uppdagats, som företag uppmärksammat behovet av att anta 

uppförandekoder. Idag används de av flertalet företag runt om i världen (Kaptein & Schwarts, 

2008).  

 

Det finns en mängd skilda benämningar på dessa samt en stor variation vad gäller utformning, 

omfattning och innehåll. Gemensamt för företags uppförandekoder är att det är nedskrivna regler 

som ska fungera som riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet 

på ett socialt, etiskt och/eller miljömässigt sätt. Riktlinjerna gäller både anställda och externa 

parter som gör affärer med företaget i fråga (CSR-guiden, 2015). Kaptein & Schwartz (2008) ger 

följande definition;  

 

”A distinct and formal document containing a set of prescriptions developed by and for a company 

to guide present and future behaviour on multiple issues of at least its managers and employees 

toward one another, the company, external stakeholders and/or society in general”.    

 

Enligt Borglund et al (2012) kan uppförandekoder ses som en översättning av företagets etiska 

värderingar. Uppförandekoden ska på ett tydligt sätt definiera ett företags värderingar och deras 

förväntningar på anställda men även på externa aktörer såsom leverantörer och andra 

samarbetspartners (Amechi et al, 2008). Syftet med uppförandekoder är bland annat att kunna 

kommunicera ett företags värderingar och hållbarhetsarbete både internt i organisationen och till 

externa parter och ge dem vägledning i det dagliga arbetet (Grankvist, 2009).  

 

 3.2.1 Utformning 
Forskning tyder på att företag står inför flera svårigheter i processen med att utforma 

uppförandekoder när det gäller att välja design, omfattning och innehåll (Sims 1991). Vid 

utformningen och val av design av koden är det viktigt att ta hänsyn till målgrupp. Den vanligaste 
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målgruppen för uppförandekoder är de anställda men även externa målgrupper såsom kunder 

och leverantörer har ökat i betydelse bland företag. Många företag har en särskilt utformad kod 

för den interna organisationen och en som är specifikt utformad för leverantörer och/eller 

kunder. Ofta är uppförandekoden för leverantörer mer koncis och konkret för att underlätta 

förståelse och undvika risken för feltolkningar (KPMG, 2015). 

Att anta uppförandekoder är ett frivillig åtagande och de kan antingen utformas individuellt av 

företaget eller tillsammans med andra företag i liknande branscher. Ett minimikrav för 

uppförandekodens innehåll är att den ska grunda sig på internationella konventioner och 

internationella och nationella lagar. De allra flesta bygger på principerna i FN: s Global Compact, 

OECD:s riktlinjer, de åtta grundläggande ILO-konventionerna, och FN:s vägledande principer 

för företag och mänskliga rättigheter (CSR-guiden, 2015).  

 

Vidare bör koden grunda sig på företagets övergripande värderingar och hållbarhetsstrategi och 

ha starkt stöd från ledningen (Grankvist, 2009). Det är även viktig att den anpassas efter bransch 

och uppdateras i takt med omvärldsförändringar (CSR Kompassen, 2015). För att anpassa 

innehåll till typ av verksamhet kan en riskanalys genomföras. Initialt bör en intern analys över 

sociala och miljömässiga risker som förknippas med verksamheten göras för att få en klar bild 

över kritiska områden som kräver särskild uppmärksamhet. En sådan analys ger insikt om vad 

som bör prioriteras i CSR-arbetet och inkluderas i uppförandekoden (CSR Kompassen, 2015).  
 

Dessutom bör en riskanalys över leverantörer och underleverantörer göras för att kunna 

identifiera kritiska leverantörer och eventuella risker som finns i leverantörskedjan. En 

inkluderande analys rekommenderas för att företaget åtminstone ska ha kännedom om risker som 

existerar i kedjan. När riskerna är kartlagda kan en prioritering ske med hänsyn till resurser, 

ambition och risknivå. En systematisk riskbedömning av leverantörer kan ske genom 

segmentering efter parametrar såsom; affärsmässig betydelse och risken för att leverantören inte följer 

grundläggande regler och principer. Affärsmässig betydelse har leverantörer som står för en stor andel av 

de totala inköpen, leverantörer som är få på marknaden eller leverantörer som bär företagets 

logotyp på kläder, fordon eller produkter. Vid bedömning av risken för att leverantören inte följer 

grundläggande regler och principer bör ett antal faktorer beaktas; 

 

 Geografisk placering- Befinner sig leverantören i ett land där respekten för arbetsmiljö, 

miljölagstiftning och de mänskliga rättigheterna är låg? 

 Bransch- Verkar leverantören i en bransch som kännetecknas av låga löner? 

 Typ av produkter och tjänster- Hanterar leverantören farliga ämnen eller knappa 

naturresurser? 

 Tillfällig personal- Anlitar leverantören säsongsarbetare och/eller migrantarbetare? 

 Antal underleverantörer-Har leverantören många underleverantörer? Det är viktigt att 

bedöma riskerna i hela leverantörskedjan i den utsträckning det är möjligt (CSR 

kompassen, 2015). 

 

Dessa faktorer tillsammans med leverantörens affärsmässiga betydelse är avgörande i arbetet 

med att utforma, förankra och följa upp efterlevnad av koden. När riskanalysen är gjord och 
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grundläggande krav är kända kan utformningen av koden börja. Innehållet i koden bör 

diskuteras internt och med externa parter för att erhålla synpunkter och feedback utifrån. 

Företag bör sträva efter att skapa liknande koder inom samma branscher eller en gemensam för 

att underlätta för leverantörer. Innan den kommuniceras till leverantörer som bilaga i kontraktet 

bör den förankras internt (CSR kompassen, 2015).  

 

3.2.2 Förankring 
Det räcker inte med att utforma en uppförandekod enligt konstens alla regler för att uppnå 

önskad efterlevnad. Enligt Oehmen et al (2010) är förankring av koden är den viktigaste delen av 

processen. Koden måste implementeras i det dagliga arbetet vilket Sims (1991) hävdar är en 

mycket komplicerad uppgift.  

 

Det gäller att skapa förståelse för kodens innehåll och hur den i praktiken införlivas i det dagliga 

arbetet. God kommunikation är en avgörande faktor för att lyckas med implementeringsarbetet. 

Vidare har forskning visat att utbildning är ett effektivt sätt att skapa förståelse för kodens 

innebörd. Utbildningar kan ske både internt i organisationen men även externt i syfte att skapa 

förståelse för uppförandekodens innebörd och tillämpning. Som ett stöd i implementeringen 

föreslår Sims (1991) att en etikgrupp/etikkommitté bildas som ansvarar för frågor som rör koden 

och ansvar för att koden når alla berörda parter. Hit kan anställda och leverantörer vända sig om 

osäkerheter om hur koden ska tolkas uppstår (Sims 1991).   

 

3.2.3 Kontroll och uppföljning 
Det spelar ingen roll hur ”bra” utformad kod ett företag har och hur ”väl” den förankrats i 

verksamheten om efterlevnad av den inte kontrolleras och följs upp (Grankvist, 2009). Enligt 

Locke et al (2009) finns det två angreppssätt för att arbeta med leverantörers hållbarhetsansvar 

och efterlevnad av uppförandekod. 

 

Det ena handlar om att övervaka att koden följs genom revisioner och kontrollrutiner med 

sanktioner vid avvikelser vilket han benämner; den traditionella efterlevnadsmodellen. Vanliga verktyg 

för att kontrollera efterlevnad av koden i denna modell är interna oh externa revisioner och 

självutvärderingsenkäter. Dessa verktyg är enligt Locke (2007) nödvändiga för att kontrollera 

leverantörernas efterlevnad och för att kunna genomföra sanktioner. Det finns dock en del 

forskare som kritiserar effekten av revisioner hos leverantörer (Locke et al, 2007). De menar att 

det förekommer förberedelser på anläggningen, förfalskningar av dokument eller instruktioner 

för anställda inför en revision och förespråkar därför enbart oanmälda revisioner. Revisioner är 

dessutom kostsamt men genom att utföra revisioner på leverantörernas interna kontrollsystem 

och på så vis fördela ansvar till leverantören kan kostnader hållas nere. När de interna 

kontrollsystemen är väl fungerande och tillfredställande enligt det kontrollerande företags 

riktlinjer kan ansvar fördelas till leverantören (Power, 1994). 

 

Om avvikelser av koden upptäcks införs ofta någon form av sanktion såsom bland annat ”böter”, 

uppsägning av avtal eller förskjutning av order. Ett alternativ till sanktion kan vara samarbete för 

att förbättra leverantörens förutsättningar och förståelse av att följa koden (Locke, 2007).  

Shift (2013) framhåller vikten av att skapa incitament för leverantörer att följa koden som bör 
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anpassas efter situation och relation. Det kan handla om priser, utfästelse om specifik 

ordervolym, antal orders etc.   

 

Det andra angreppssättet handlar om ömsesidig anpassning och en närmare relation mellan 

köpare och säljare, vilket Locke et al (2009) kallar åtagandemodellen. Här betonas istället samarbete 

och utveckling istället för övervakning och straff (Locke et al. 2009). Enligt Jiang (2009) är det 

mest kraftfulla sättet att påverka en leverantör genom samarbete och investering i relationen. Det 

kan bland annat handla om regelbunden kommunikation, utbildning, och inbjudan av leverantör 

till köparens anläggningar. Stora leverantörer som förbinder sig att följa flera skilda 

uppförandekoder kan få problem då de kan stå i konflikt med andra koder. Det kan också vara 

nationella eller lokala normer och kulturskillnader som står i vägen. Dessa faktorer utgör ett stort 

problem då det är svårt att påverka detta för enskilda företag (Ciliberti et al, 2008). 

 

De båda perspektiven överlappar varandra och används ofta i kombination. Locke et al. (2007) 

rekommenderar att övervakningsmetoder bör kompletteras genom samarbetsmetoder för att 

uppnå efterlevnad av uppförandekoden.  

 

För att lyckas med utvärdering och uppföljning av leverantörer bör arbetet differentieras efter 

leverantörens risknivå. Genom att segmentera leverantörer utefter kritikalitet och kategorisera 

dem i olika riskgrupper blir uppföljningen mer effektiv och tid och resurser kan besparas. Genom 

att exempelvis dela in leverantörerna i tre riskgrupper; låg, medel och hög kan insatserna 

fokuseras där riskerna är störst (CSR Kompassen (2015). 

 

En rekommendation från CSR Kompassen (2015) är att leverantörer med; 

 Låg risk bör få information om arbetet med socialt ansvarstagande i 

leverantörskedjan och få uppförandekoden som en del av kontraktet. Här bör tid och 

resurser besparas. 

 

 Medelstor risk bör få information om arbetet med socialt ansvarstagande i 

leverantörskedjan och få uppförandekoden som en del av kontraktet. Utöver det bör 

dessa leverantörer göra en självdeklaration där de fyller i ett frågeformulär angående 

deras arbete och rutiner för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs. 

 

 Hög risk bör få information om arbetet med socialt ansvarstagande i 

leverantörskedjan och få uppförandekoden som en del av kontraktet. Utöver det bör 

dessa leverantörer göra en självdeklaration där de fyller i ett frågeformulär angående 

deras arbete och rutiner för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs. Vidare bör 

övervägas om besök hos dessa leverantörer bör ske. I denna riskgrupp bör insatserna 

vara störst.  

 
Efter utvärdering av en leverantör görs en bedömning av viken insats som krävs för att förbättra 

leverantörens efterlevnad av uppförandekoden. Det kan handla om samarbeten med 

leverantörerna, dialoger för att förbättra förståelse och efterlevnad, utbildning, eller om 

samarbetet bör avbrytas helt. Utvärderingen bör ske kontinuerligt på regelbunden basis och när 

en leverantör förbättrats eller försämrats bör den omflyttas mellan riskgrupperna (CSR 
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Kompassen, 2015).  

 

En viktig del i kontrollverksamheten över en organisations verksamhet är att se till att 

medarbetare och även externa parter anonymt kan rapportera avvikelser mot regler och policys i 

organisationen. Whistleblowing-system innebär tydliga rutiner för rapportering av olämpliga 

företeelser i en organisation utan risk för att bli uthängd (Sims 1991). Whistleblowing-system kan 

inrättas så att medarbetare hos leverantörer anonymt kan meddela olägenheter utan risk för 

personlig eller affärsmässig skada. Här krävs dock en hög grad av tillförlitlighet till systemet för 

att det ska användas och fungera på ett effektivt sätt (Jubb 1999). 
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4. Nulägesbeskrivning 
Nedan presenteras den erhållna empirin där brister och svårigheter med fallföretagets uppförandekod lyfts fram 
under samma rubriker som i teorikapitlet; utformning, förankring och kontroll & uppföljning. Inledningsvis 
presenteras de valda respondenternas bakgrund. 
 

 

4.1 Presentation av respondenter 
 

Konsult Z: Arbetar som CoC konsult. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor i större delen av 

sitt yrkesliv och deltagit i en mängd stora projekt i ämnet.  

 

Respondent X: Arbetar som upphandlingsrådgivare på fallföretaget. Hon har en bakgrund som 

bl.a. departementssekreterare på Finansdepartementet, upphandlingsjurist vid Kammarkollegiet 

och utredare Kommerskollegium 

Respondent Y: Arbetar som strategisk inköpare och gruppchef på fallföretaget. Tidigare 

bakgrund inom såväl inköp som marknadsföring, försäljning och affärsutveckling.  

 

4.2 Utformning 
Syftet med uppförandekoden är enligt respondent Y att fungera som en förlängning av företagets 

värden. Vidare menar han att den ska tydliggöra dessa värden för leverantörerna och visa vad det 

är som gäller om man vill vara leverantör åt företaget. ”Man vill att våra leverantörer ska verka som om 

de vore ”vi” ur vissa aspekter. Det vill säga att våra kunder inte ska märka att vi köper in saker från olika håll; 

vi är ju ett och samma företag gentemot våra kunder”.   

En stor brist med uppförandekoden för leverantörer är, enligt både Respondent X och Y, att 

koden inte är utformad utifrån ett leverantörsperspektiv. Den är direkt hämtad från 

uppförandekoden för medarbetare och bara ytterst lite omskriven. Detta innebär att 

uppförandekoden för leverantörer blir felriktad och genomsyras istället av ett 

medarbetarperspektiv.  

 

Ytterligare en brist är enligt Respondent X att koden i dagsläget är alldeles för abstrakt och 

otydligt formulerad med subjektiva mål som är svåra att mäta och följa upp. ”Man ska verkligen ha 

vägt vartenda ord på en vågskål för att se om det absolut är nödvändigt att ha med det och ifrågasätta om det 

verkligen är relevant för leverantörerna och deras verklighet”. Hon menar att allt onödigt och intetsägande 

bör skalas bort och att den bör vara koncis, tydlig och tillräckligt generell så att leverantörerna 

kan känna igen sig i den för sin egen verksamhet. Vidare menar hon att villkoren bör vara 

generella och anpassade till varenda affär som företaget går in i. Hon menar att det måste vara 

tydligt att kraven som ställs ligger i linje med de övriga kraven man ställer i en upphandling och 

att det finns en koppling till de allmänna villkoren. Det måste också vara tydligt för leverantören 

vilka konsekvenserna blir om man inte kan uppfylla kraven i koden. Respondent Y håller med om 

att uppförandekoden bör göras mer konkret och saklig än vad den i dagsläget är. Han påpekar 

också att det är viktigt att den inte får bli för lång. Bortsett från innehållet, om man ser till 

uppförandekodens layout, anser han att den inte passar in; att det är ett helt annat typsnitt än 

övrigt internt material. ”Detta är ju mer kosmetika men det blir ändå en udda fågel i våra avtal ”. 
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Konsult Z anser att det första steget i att utforma eller revidera en existerande uppförandekod är 

att se sig själv i spegeln ”Vilka är vi? Vad är vi för typ av företag? Vad är vår samhällsuppgift? 

Vad står vi för? och Vad är våra grundvärderingar? Hon framhåller vikten av att ha lagar och 

allmänna rekommendationer klart för sig och att sträva efter att streamline:a uppförandekoden för 

att underlätta för leverantörer att förstå den. Hon konstaterar att det är viktigt att innehållet i 

koden speglar verksamhetens prioriterade områden och risker. En riskanalys i förhållande till 

värdegrund bör genomföras. ”Det gäller också att besluta om hur långt vi i dagsläget kan gå. Det går inte 

att ha en uppförandekod som täcker allt. Det krävs en interaktion mellan alla delar, miljö, juridik, säkerhet, 

socialt ansvar osv”  

Vid revidering av koden anser Respondent X att det kan vara fördelaktigt att ta hjälp av 

branschorganisationer för att identifiera riskfaktorer för den specifika branschen. Därefter bör 

riskfaktorerna vidare dissekeras ned för att ytterligare anpassas till det egna företaget. Hon menar 

att det blir upp till varje inköpskategoriansvarig att identifiera riskområden hos deras leverantörer 

och komma med input i arbetet. Respondent Y säger att det sällan förs en dialog i 

upphandlingsteam huruvida det finns en risk att en leverantör begår brott mot uppförandekoden. 

”Det vi har är i sådana fall på miljösidan kring ISO14001 osv men inte kopplat till Code of Conduct. Jag kan 

inte säga att jag är hundra men jag känner inte till att det egentligen förekommer så mycket reflektion över de 

bitarna”.  

 

I arbetet med att revidera koden rekommenderar konsult Z att se till stora företag som ligger i 

framkant vad gäller arbetet med hållbarhetsfrågor och arbetet med uppförandekoder. En bra 

metod enligt henne kan därför vara att jämföra med andra företag ”Best Practice”. Vidare anser 

hon att det kan vara bra att få feedback från leverantörer genom exempelvis 

utvärderingsbanketter och även feedback från andra företag. ”Genom samarbete är det lättare att 

lyckas. Men ni bör hitta företag som arbetar inom samma verksamhetsområde. Det ni behöver göra är att tänka: 

ett förbättringsarbete i process! Det kommer att vara en process som gör det sociala arbetet bara bättre och bättre” 

 

Respondenterna är överens om att en stor risk i dagsläget är att personalen på företaget inte är 

tillräckligt medvetna om vilka krav som ställs vilket kan få stora konsekvenser om det uppdagas 

av någon utomstående. ”Det har ju varit tendenser till sådana händelser, de har liksom bara lite försynt 

undrat hur en del leverantörer löser vissa bitar som vi har ställt krav på. Det finns ju en risk att utifrån det 

hamna i någon form av tvist”.  

 

4.3 Förankring 
Respondent Y anser att koden inte är tillräckligt kommunicerad, varken internt eller till 

leverantörerna, vilket han till en viss del ser som positivt då den är bristfällig. ”I vissa fall är det bra 

att den inte är så kommunicerad, det vore ju bättre att kommunicera något som vi är nöjda med”.  

Respondent X anser att det förekommer en allvarlig problematik i dagsläget då det ofta finns 

enormt många bilagor till ett avtal där ibland leverantören inte ens är varse om alla bilagor. 

Eftersom uppförandekoden är en av alla dessa bilagor kanske leverantören överhuvudtaget inte 

förstår dess verkan eller ännu mer kritiskt inte ens har tagit del av den. ”I min värld är det så viktigt 



16 

 

med kommunikation, att man pekar ut hela tiden i processen de värden som vi arbetar med och att vi vill att alla 

som jobbar med oss förhåller sig till de värdena. Det är viktigt att diskussionen dyker upp både inför-, under- men 

även vid uppföljning av avtal. Det ska finnas en röd tråd i hela processen, i all kontakt man har med 

leverantören. Jag skulle säga att löpande kommunikation är jätteviktigt” 

 

Konsult Z anser att förankring av uppförandekoden både hos leverantörer och internt är A och 

O. Hon menar att det är viktigt att se till att förankring blir ett prioriterat område och att tid och 

resurser läggs ner på att förankra den. För att lyckas med detta rekommenderar hon täta dialoger 

med leverantörer och att arbeta för att stärka och upprätthålla samarbeten av olika slag. ”Det gäller 

att motivera och engagera leverantörer och få dem att förstå varför detta är viktigt. Det gäller att hitta 

kombinationen av piska och morot”. Respondent X nämner liksom Konsult Z att det krävs avsatt tid 

och resurser för att kunna arbeta med förankring och uppföljning. ”Man ska inte kasta sten i glashus; 

det är viktigt att kunna visa att man själv kan uppfylla de krav som vi ställer på våra leverantörer. Annars 

kommer ju vi aldrig att kunna tas på allvar när vi skriver våra vackra miljökrav på leverantörer om vi inte har 

några miljökrav på oss själva”  

 

För att kommunicera koden anser respondent Y att koden bör vara ett offentligt, lättåtkomlig 

dokument att tillgå på hemsidan. ”Då kan man alltid hänvisa till den vid exempelvis inledande möten så att 

det blir tydligt vad det är vi kräver av en leverantör och ställer denne upp på det är det okej”. Han anser att det 

varken finns tillräckligt med tid eller resurser för att gå ut till alla leverantörer och utbilda dem. 

Men däremot tycker han att man bör kommunicera information om kodens syfte och betydelse 

tillsammans med uppförandekoden på hemsidan och intranätet. Han är tveksam till hur mycket 

tid som bör läggas på att få leverantörerna att förstå uppförandekoden; ”Det måste ju finnas ett visst 

ansvar hos leverantörerna också. Om det är några oklarheter i vår uppförandekod så får dem ju ställa de frågorna 

till oss. Att åka land och rike runt och kommunicera uppförandekod tror jag inte riktigt på men däremot om vi 

ska föra in en ny måste vi ju kontakta våra leverantörer vad som gäller i nästa avtalsperiod”. 

 

Vidare anser Respondent Y att man bör sträva efter en tydlighet i förfrågningsunderlagen där 

man ser till att leverantören tagit del av och förstått uppförandekoden. Han föreslår att det skulle 

kunna vara en egen liten ruta där man aktivt kryssar i att man tagit del av, förstått- och accepterat 

den. Det blir då svårare för leverantörerna att säga att koden har dykt upp som en överraskning. I 

dagsläget skiljer det sig en del med detta. I en del fall är det bara ett papper där man ska skriva 

under att man tagit del av, förstått och accepterat alla villkor och i en del fall är det uppdelat på 

avsnitt där det krävs en underskrift på varje dokument för sig som intygar att man läst, förstått 

och accepterat alla villkor. Han framhåller vikten av att lyfta ut uppförandekoden som en särskild 

del för att belysa den så den inte bara hänger med i mängden bland alla andra bilagor. ”Det blir då 

väldigt tydligt om de har signerat den, då kan de inte komma undan med att säga att dem inte tagit del av, förstått 

eller accepterat den”.  

 

4.4  Kontroll och uppföljning 
Ett allvarligt problem är att det står utfäst vad ”uppföljningarna” ska fylla för funktion trots att 

dem i verkligheten inte ens görs ordentligt i dagsläget. Ytterligare ett problem är enligt 

Respondent Y att ”vi själva knappt vet vad det är vi har ställt krav på och då vet vi ju inte heller vad det är vi 

ska kontrollera. Vet vi inte vad vi ska kolla efter så är det ju svårt. Det står i de allmänna villkoren att vi har 
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rätt att göra någon form av audit men om vi inte vet vad vi ska kontrollera blir det svårt och det finns inte heller i 

dagsläget tydligt utpekat hur det skall göras”. Det finns en otydlighet i vad för kontroll som ska göras 

och hur ofta. Dessutom är det inte klart vad konsekvensen blir om någon avvikelse mot koden 

upptäcks.  

 

En annan oklarhet är att det står i den nuvarande uppförandekoden; ”vi ska se till att alla 

leverantörer lever upp till våra krav”. Här menar Respondent X att man måste vara tydlig med 

vilka man menar när det står ”leverantörer”. I de allmänna villkoren står det att med 

”leverantörer” avses även ”förekommande underleverantörer”. Respondent X menar att det 

börjar bli kritiskt när man börjar gå några leverantörsled bakåt. Hon medger att man oftast har 

ganska bra kontroll på sina huvudleverantörer och ibland första ledsunderleverantörer men när 

man går neråt i kedjan blir det svårare. ”Här måste man bestämma var man vill lägga ribban; man kan ju 

hålla på hur långt ner som helst i leverantörskedjan. Här måste vi begränsa oss och vara tydliga med den 

begränsningen. Om vi säger ”förekommande underleverantörer” måste vi tydliggöra vilka vi menar när vi säger 

så”.  

 

Enligt Respondent X går det självfallet att skriva i avtalet att leverantören förbinds att följa 

uppförandekoden och att den leverantören i sin tur ansvarar att kontrollera att sin 

underleverantör följer uppförandekoden osv. Det är ett sätt att frånskriva sig det juridiska 

ansvaret men man måste ändå enligt henne fortfarande kunna säkerställa att de kontrollerna 

faktiskt utförs. ”Det är ju en sak; vem som juridiskt sett ska hållas ansvarig. En annan sak är ju hur pass 

ansvarsfull och proaktiv man vill vara och det kanske inte alltid räcker med att överlämna det juridiska ansvaret 

till nästa led om man vill vara en förebild”. Här menar hon att man bör sträva efter att få intyg som 

påvisar att sina leverantörer och underleverantörer kan uppfylla uppställda krav. Sådana typer av 

verktyg blir mer effektivt och mer hanterbart än audits. Då kan man rikta de audits som ska göras 

enbart på högriskleverantörer.  

 

Hon poängterar även att det är viktigt att vara tydlig med hur de ämnar kontrollera, i hur många 

led de vill kontrollera, hur ofta de ämnar kontrollera och vara medvetna om vad de har för 

mandat att kontrollera. Hon nämner att det står i avsnittet angående audits att; ”vi ska beredas 

tillfälle till deras lokaler” och menar att det är oklart hur ofta vi ska få göra det. Det är också 

oklart om det ska vara oannonserade platsbesök eller om det ska det vara annonserade eftersom 

det enbart står ”platsbesök”. Respondent X hävdar att genom att precisera det lite mer sänder det 

en seriös signal att de faktiskt kommer att kontrollera detta och det är inte bara tomma ord. ”Hela 

maskineriet måste vara på plats och där finns det ju hjälp att få utifrån om man inte kan hantera det själv. Jag 

tror att vi har mycket att göra när det gäller kontroll och att vi ska rusta oss väl där, kanske ta hjälp utifrån och 

sätta upp en ambitionsnivå som vi kan leva upp till och hantera”. Vidare tycker hon att de bör ha en 

kontinuitet i detta för att leverantören vara medveten om att de hela tiden måste hålla sig med 

fräscha dokument under avtalsperioden. 

Respondent Y anser att kontroll av efterlevnad och uppföljning är svårt rent generellt. Enligt 

honom finns det ingen möjlighet att kunna kontrollera efterlevnad och följa upp företagets 

samtliga leverantörer. Däremot föreslår han att leverantörerna bör delas in i olika riskgrupper där 

arbetet kan fokuseras på leverantörer med störst risk. Han föreslår att det kan räcka med att 

lågrisk-leverantörer skriver på och förbinder sig. Han pratar också, liksom konsult Z, om att se till 
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att det finns en morot för leverantören att efterleva koden och genomföra självutvärderingar. 

Medelrisk-leverantörerna bör göra någon form av självskattning och med de leverantörer som 

innebär störst risk bör man sätta sig ned och diskutera de här bitarna. Han menar att det bör ske 

utefter en behovsanpassning. Vidare bör man enligt honom passa sig för att göra kontrollerna allt 

för omfattande, vilket kommer att ta för mycket tid. Han tillägger att om man vill satsa på 

omfattande kontroller bör man överväga att köpa in det utifrån. Men han tror att man kommer 

en bra bit med att låta leverantörerna fylla i självskattningsformulär. Men han, liksom konsult Z, 

poängterar vikten av att självskattningsformulären måste vara koncisa och enkla att genomföra 

för att det ska fungera. Formulären måste också spegla innehållet i Code of Conduct så att 

leverantörerna kan se direkt att det finns en korrelation där. Man måste se det från 

leverantörernas perspektiv och vara medveten om att leverantören ofta har många kunder som 

alla vill att de fyller i självdeklarationer. ”Det gäller att välja ut leverantörer och förklara för de varför det 

här är viktigt, varför vi bör avsätta tid till detta. För annars tror jag inte att det kommer att funka, då blir det 

bara att vi skickar ut ett papper men det blir inget mer med det ändå”.  

Konsult Z framhåller att det är viktigt att kartlägga var riskerna är som störst och börja fokusera 

där med kontroll och uppföljning. Det kan tillexempel handla om en leverantör med stor risk 

men som samtidigt har en stor potential. I sådana fall bör man hjälpa leverantören att utveckla- 

och förbättra sig. Här är dialog är ett viktigt verktyg. Olika riskbedömningar bör göras såsom: 

”Innebär det lilla lokala företaget mindre risk?” Det finns en risk att man utesluter små lokala 

leverantörer. De som driver utvecklingen o ligger i framkant är ju de stora bolagen och det finns 

en risk att alla de andra utesluts vilket inte är bra socialt sett. I utvecklingsländer är det ofta de 

små leverantörerna som är aktuella. Det är också viktigt att göra en leverantörskartläggning för att 

se geografisk spridning av leverantörerna.  

 

Respondent X anser att de bör identifiera specifika områden som de vill ha extra kontroll på och 

sen är det viktigt att se till att de inte slentrianmässigt ställer krav på sina leverantörer som de inte 

kan kontrollera och följa upp och hantera. Det är bättre att börja smått och sen utveckla 

kontrollverksamheten efterhand när man känner att man kan hantera det.  

 

Respondent X anser att både intern och extern personal måste veta var de ska vända sig med 

tillbud mot företagets regler för att övervakningsprocessen ska fungera. ”Jag blev så glad när jag såg 

att du hade med Whistleblowing för jag kom ihåg att jag tänkte tanken när jag läste i uppförandekoden. Hur gör 

jag om jag inte känner mig bekväm att gå till min närmaste chef och berätta om något sker på ett olämpligt 

sätt?”. I dagsläget finns ett system för Whsitleblowing på fallföretaget men det är inte tillräckligt känt 

bland personalen vilket kan vara förklaringen till att det inte används. Respondent X menar att ett 

system för Whistleblowing hör ihop med en sådan här organisation. Hon poängterar att det är 

viktigt att ha ett väl fungerande system för rapportering av avvikelser; högt i tak och bra ventiler 

för att göra sig hörd. Vidare berättar hon av egen erfarenhet att det ofta är mycket fokus på sin 

egen verksamhet när man talar om Whistleblowing men att leverantören ofta är i en sårbar situation. 

”För att förmå en leverantör att under en avtalsperiod påtala ett missförhållande med risken att förlora sitt 

kontrakt måste det finnas förtroende från leverantörens sida för ett sådant system. Av rädsla för att tappa kunden 

håller leverantören ofta hellre tyst och det är ju också en stor riskfaktor.  Just förhållandet: liten leverantör och stor 

kund är extremt känsligt; som ”Goliat och David” liksom. Så det är också ett ansvar tycker jag som vi bör 

tänka på; hur vi är som avtalspart”. 
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Enligt Respondent X ska det framgå av avtalet vad som gäller när man bryter mot det. Det kan 

handla om vite, hävning hur man ska ha påtalat det, när det kan gå ut osv. (Under förutsättning 

att kodens syfte inte bara är viljeyttringar det vill säga). Men det är inte ofta det går så långt när 

det gäller brott mot uppförandekoden. Hon framhåller att grunden för en bra affärsrelation är att 

man har en så pass god och nära relation med varandra under avtalsperioden att man kan reagera 

snabbt om man misstänker att det är något som inte fungerar. Det kan handla om att stödja och 

verka för ändring innan det behöver gå så långt att man måste ställa hårt mot hårt. ”Även om det är 

ett krav i grunden så behöver man ju inte ha den framtoningen med sin avtalspart, det blir ju sällan någon bra 

affärsrelation då. Det är ju jätte-olyckligt om man har behövt gå så långt att man måste påtala straffpåföljder och 

så vidare”. Hon menar att det är bättre att man tidigt har koll på varandra, ser vad som händer, har 

nära relation med varandra, samarbetar och att man hela tiden är med och har bra kontakt och 

insyn i leverantörens verksamhet. Det låter enkelt i teorin men i praktiken är det svårare. ”Det är 

en fin utopisk tanke, det har ju inte alla inköpare tid med. Det går ju bara inte men i den bästa av världarna om 

alla resurserna fanns där på plats så skulle man ju vilja att det var så”. 

 

Enligt Respondent Y är det svåra inte att ställa krav utan att veta hur man ska bedöma svaren. 

Leverantörsbedömningen får inte bli subjektiv och variera från en gång till en annan lite beroende 

på vad utvärderingarna ger för svar. Det är viktigt med en tydlig ram att använda när man ska 

skilja mellan kvalificerad och inte kvalificerad leverantör och det är viktigt att kunna välja så rätt 

som möjligt från början. Konsult Z anser att ett prekvalificeringssystem som Akilles är av stor 

betydelse i arbetet med att utvärdera leverantörer. Har en leverantör gått igenom denna process 

så vet man att leverantören är godkänd, vilket leder till att färre uppföljningar krävs. Men det är 

då viktigt att prekvalificeringssystemet ligger i linje med kraven i uppförandekoden.  

 

”Eftersom vi inte kontrollerar efterlevnad så är det väldigt svårt att säga att vi ger dem någon tid till förbättring av 

efterlevnad”. Här bör det vara anpassat till vad för överträdelse som har skett. Det finns en blankett 

som är avsedd för leverantörer som en möjlighet att förbättra sig men den har nog mer använts 

som diskussionsunderlag. Konsult Z konstaterar att ”det är tydligt är att Comittment är lätt men det som 

är svårt är att följa upp och säkra, särskilt längre bak i kedjan bland underleverantörer. Det gäller all 

upphandling såväl offentlig som privat”. Hon menar att det gäller att hitta mätbara parametrar för att 

möjliggöra uppföljning. Det är ett enormt jobb och det krävs oftast enkla standardiserade system. 

Men samtidigt ställer hon sig frågandes till hur sanningsenligt det egentligen blir med egna 

självutvärderingsformulär.  

 

Avslutningsvis konstaterar Konsult Z att kontroll och uppföljning kostar pengar och att det krävs 

stöd från ledningen för att kunna fokusera på detta i arbetet. Det behövs även personal som har 

det som dedikerat arbete för att det ska fungera.  
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5. Analys  
Kapitlet består av en analys där den erhållna empirin ställs mot den valda teorin. Analysen har samma 
disposition som teorikapitlet och nulägesbeskrivningen. 

 

5.1 Utformning 
Forskning tyder på att företag står inför flera svårigheter i processen med att utforma 

uppförandekoder när det gäller att välja design, omfattning och innehåll (Sims 1991). 

Fallföretaget är inget undantag från denna forskning och står i dagsläget inför en stor utmaning 

vad gäller arbetet med att utforma, förankra, kontrollera och följa upp efterlevnaden av 

uppförandekoden för leverantörer. Det är viktigt att ta hänsyn till målgrupp vid utformningen 

och val av design av uppförandekoden (KPMG, 2015) vilket inte har gjorts vid utformningen av 

fallföretagets uppförandekod. Den är direkt hämtad från uppförandekoden för medarbetare och 

bara ytterst lite omskriven. Fallföretagets uppförandekod för leverantörer är i dagsläget riktad 

mot medarbetarna och saknar helt leverantörsfokus vilket bidrar till en otydlighet vad gäller 

innehållet.  

Enligt KPMG (2015) skiljer sig utformningen oftast mellan den interna uppförandekoden för 

medarbetare och uppförandekoden för externa parter. Ofta är uppförandekoden för leverantörer 

mer koncis och konkret för att underlätta förståelse och undvika risken för feltolkningar (KPMG, 

2015). Båda respondenterna från inköpsavdelningen anser att den nuvarande uppförandekoden 

för leverantörer är allt för abstrakt och otydligt formulerad med subjektiva mål som är svåra att 

mäta och följa upp. Respondent X anser att det finns ett behov av att skala bort allt intetsägande 

för att göra den mer konkret och tydlig. Vidare menar hon att villkoren bör vara generella och 

anpassade till varenda affär som företaget går in i. Hon menar att det måste vara tydligt att kraven 

som ställs ligger i linje med de övriga kraven man ställer i en upphandling och att det finns en 

koppling till de allmänna villkoren. Det måste också vara tydligt för leverantören vilka 

konsekvenserna blir om man inte kan uppfylla kraven i koden.  Respondent Y påpekar också att 

det är viktigt att den inte får bli för lång då den ska vara lätt för leverantörerna att ta till sig. Han 

tillägger att uppförandekodens layout även bör förfinas.  

Ett minimikrav för uppförandekodens innehåll är att den ska grunda sig på internationella 

konventioner och internationella och nationella lagar. De allra flesta bygger på principerna i FN: s 

Global Compact, OECD:s riktlinjer, de åtta grundläggande ILO-konventionerna, och FN:s 

vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (Fair Trade Center: CSR-guiden, 

2015). Enligt regeringskansliet uppmuntras alla statliga bolag att basera sina uppförandekoder på 

ovan nämnda principer och riktlinjer. Konsult Z framhåller vikten av att ha lagar och allmänna 

rekommendationer klart för sig i hela processen med revideringen.  

 

Enligt Grankvist (2009) bör koden grunda sig på företagets övergripande värderingar och 

hållbarhetsstrategi vilket Konsult Z även har betonat. Hon menar att det första steget i att 

utforma eller revidera en uppförandekod är att se sig själv i spegeln och ställa sig frågorna: Vilka 

är vi? Vad är vi för typ av företag? Vad är vår samhällsuppgift? Vad står vi för? och Vad är våra 

grundvärderingar?  
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Det är även viktig att den anpassas efter bransch och uppdateras i takt med 

omvärldsförändringar. Företag bör sträva efter att skapa liknande koder inom samma branscher 

eller en gemensam för att underlätta för leverantörer (CSR Kompassen, 2015).  För att göra det 

föreslår Respondent X att ta hjälp av branschorganisationer för att identifiera riskfaktorer för den 

specifika branschen. Därefter bör riskfaktorerna vidare dissekeras ned för att ytterligare anpassas 

till det egna företaget. Hon menar att det blir upp till varje inköpskategoriansvarig att identifiera 

riskområden hos deras leverantörer och komma med input i arbetet.  

 

För att anpassa innehåll till typ av verksamhet kan en riskanalys genomföras över kritiska 

områden. Initialt bör en intern analys över sociala och miljömässiga risker som förknippas med 

verksamheten göras för att få en klar bild över kritiska områden som kräver särskild 

uppmärksamhet (CSR Kompassen, 2015). Konsult Z konstaterar att det är viktigt att innehållet i 

koden speglar verksamhetens prioriterade områden och risker från en sådan riskanalys. Hon 

nämner även att en riskanalys bör göras i förhållande till värdegrund.  

 

Dessutom bör en riskanalys över leverantörer och underleverantörer göras för att kunna 

identifiera kritiska leverantörer och eventuella risker som finns i leverantörskedjan. En 

systematisk riskbedömning av leverantörer kan ske med parametrar såsom; affärsmässig betydelse 

och risken för att leverantören inte följer grundläggande regler och principer. När riskerna är kartlagda kan 

utformningen av koden börja. Innehållet i koden bör diskuteras internt och med externa parter 

för att erhålla synpunkter och feedback utifrån (CSR-kompassen). Respondent Y säger att det i 

dagsläget sällan förs en dialog i upphandlingsteam huruvida det finns en risk att en leverantör 

begår brott mot uppförandekoden, vilket är en något som egentligen borde göras kontinuerligt. 

 

5.2 Förankring 
Enligt Oehmen et al (2010) är förankring av koden är den viktigaste delen av processen. Koden 

måste implementeras i det dagliga arbetet vilket Sims (1991) hävdar är en mycket komplicerad 

uppgift. Konsult Z håller med Oehman (2010) och säger att förankring av uppförandekoden 

både internt och hos leverantörer är A och O. Det gäller att skapa förståelse för kodens innehåll 

och hur den i praktiken införlivas i det dagliga arbetet både internt och hos leverantörer. God 

kommunikation är enligt Sims (1991) en avgörande faktor för att lyckas med 

implementeringsarbetet. Enligt Respondent Y är fallföretagets kod inte tillräckligt kommunicerad, 

varken internt eller till leverantörerna, vilket han till en viss del ser som positivt då den är 

bristfällig vad gäller innehåll. Respondenterna är överens om att personalen på företaget inte är 

tillräckligt medvetna om vilka krav som ställs vilket kan få stora konsekvenser om det uppdagas 

av någon utomstående. Detta är ett allvarligt problem då allt som kommuniceras från företaget 

bör vara genomarbetat och förankrat hos personalen, särskilt företagets uppförandekod (CSR 

kompassen, 2015). 

 

För att förmedla koden till leverantörerna anser respondent Y att koden bör finnas att tillgå på 

hemsidan. Han anser att det varken finns tillräckligt med tid eller resurser för att gå ut till alla 

leverantörer och utbilda dem. Men däremot tycker han att man bör kommunicera information 

om kodens syfte och betydelse tillsammans med uppförandekoden på hemsidan och intranätet. 
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Respondent X lyfter liksom Sims (1991) fram vikten av löpande kommunikation. Hon betonar 

även vikten av kontinuerlig kommunikation inför-, under- men även vid uppföljning av avtal. 

 

Respondent X anser att det finns en allvarlig problematik i dagsläget då det ofta finns enormt 

många bilagor till ett avtal där ibland leverantören inte ens är varse om alla bilagor. Eftersom 

uppförandekoden är en av alla dessa bilagor kanske leverantören överhuvudtaget inte förstår dess 

verkan eller ännu mer kritiskt inte ens har tagit del av den. Vidare anser Respondent Y att man 

bör sträva efter en tydlighet i förfrågningsunderlagen där man ser till att leverantören tagit del av 

och förstått uppförandekoden. Han framhåller vikten av att lyfta ut uppförandekoden som en 

särskild del för att belysa den så den inte bara hänger med i mängden bland alla andra bilagor.  

 

Forskning har visat att utbildning är ett effektivt sätt att skapa förståelse för kodens innebörd. 

Utbildningar kan ske både internt i organisationen men även externt i syfte att skapa förståelse 

för uppförandekodens innebörd och tillämpning (Sims, 1991). Respondent Y är däremot tveksam 

till hur pass effektivt det är i långa loppet att utbilda fallföretagets leverantörer i 

uppförandekoden. Konsult Z rekommenderar att ha täta dialoger med leverantörer och att arbeta 

för att stärka och upprätthålla samarbeten av olika slag. Hon och Respondent Y är inne på 

samma spår och menar att det gäller att motivera leverantörerna och få dem att förstå varför 

detta är viktigt och att hitta kombinationen av piska och morot”. Respondent X nämner liksom 

Konsult Z att det krävs avsatt tid och resurser för att kunna arbeta med förankring och 

uppföljning. Som ett stöd i implementeringen föreslår Sims (1991) att en etikgrupp/etikkommitté 

bildas som ansvarar för frågor som rör koden och ansvar för att koden når alla berörda parter. 

Hit kan anställda och leverantörer vända sig om osäkerheter om hur koden ska tolkas uppstår 

(Sims 1991).   

 

5.3  Kontroll och uppföljning 
Enligt Locke et al (2009) finns det två angreppssätt för att arbeta med leverantörers 

hållbarhetsansvar och efterlevnad av uppförandekod. Det ena handlar om att övervaka att koden 

följs genom revisioner och kontrollrutiner med sanktioner vid avvikelser vilket han benämner; den 

traditionella efterlevnadsmodellen. Vanliga verktyg för att kontrollera efterlevnad av koden i denna 

modell är interna och externa revisioner och självutvärderingsenkäter. Samtliga respondenter är 

överens om att självutvärderingsenkäter är ett effektivt sätt att få leverantörerna att själva 

kontrollera och följa upp sin verksamhet. De menar att sådana typer av verktyg blir mer 

hanterbart än audits och då kan man rikta de audits enbart på högriskleverantörer. Det står utfäst 

skriftligen att fallföretaget skall beredas tillgång till leverantörernas anläggningar men i själva 

verket sker i dagsläget inga sådana audits av leverantörerna.  

 

Revisioner är dessutom kostsamt men genom att utföra revisioner på leverantörernas interna 

kontrollsystem och på så vis fördela ansvar till leverantören kan kostnader hållas nere (Power, 

1994). Respondent Y menar att man kommer en bra bit med att låta leverantörerna fylla i 

självskattningsformulär. Men han, liksom konsult Z, poängterar vikten av att 

självskattningsformulären måste vara koncisa och enkla att genomföra för att det ska fungera. 

Han pratar också, liksom konsult Z, om att se till att det finns en morot för leverantören att 

efterleva koden och genomföra självutvärderingar. Respondent Y betonar vikten av att se det 
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från leverantörernas perspektiv och vara medveten om att leverantören ofta har många kunder 

som alla vill att de fyller i självdeklarationer. Konsult Z håller med om att självutvärderingar bör 

göras av leverantörer men ställer sig samtidigt frågandes till hur sanningsenligt det egentligen blir 

med egna självutvärderingar.  

 

Om avvikelser av koden upptäcks införs ofta någon form av sanktion såsom bland annat ”böter”, 

uppsägning av avtal eller förskjutning av order (Locke, 2007). Enligt Respondent X ska det 

framgå av avtalet vad som gäller när man bryter mot det. Det kan handla om vite, hävning hur 

man ska ha påtalat det, när det kan gå ut osv. Ett alternativ till sanktion kan vara samarbete för att 

förbättra leverantörens förutsättningar och förståelse av att följa koden. Detta blir ofta den 

vidtagande åtgärden vid brott mot uppförandekoden i åtagandemodellen (Locke, 2007).  

 

Det andra angreppssättet handlar om ömsesidig anpassning och en närmare relation mellan 

köpare och säljare, vilket Locke et al (2009) kallar åtagandemodellen. Här betonas istället samarbete 

och utveckling istället för övervakning och straff (Locke et al. 2009). Det kan bland annat handla 

om regelbunden kommunikation, utbildning, och inbjudan av leverantör till köparens 

anläggningar (Locke et al. 2009). Respondent X framhåller att grunden för en bra affärsrelation är 

att ha kontinuerlig kommunikation, att ha en nära relation med varandra, samarbeta och att hela 

tiden ha insyn i leverantörens verksamhet. Konsult Z nämner dialog som ett viktigt verktyg här. 

Detta kan likställas med vad Locke benämner åtagandemodelen som handlar om att skapa 

samarbeta snarare än att kontrollera.  Det kan handla om att stödja och verka för ändring innan 

det behöver gå så långt att man måste ställa hårt mot hårt. Enligt Locke et al. (2007) överlappar 

de båda perspektiven varandra och används ofta i kombination. Locke et al. (2007) 

rekommenderar att övervakningsmetoder bör kompletteras genom samarbetsmetoder för att 

uppnå efterlevnad av uppförandekoden.  

 

För att lyckas med utvärdering och uppföljning av leverantörer bör arbetet differentieras efter 

leverantörens risknivå. Genom att segmentera leverantörer utefter hur pass kritiska de är och 

kategorisera dem i olika riskgrupper blir uppföljningen mer effektiv och tid och resurser kan 

besparas. Genom att exempelvis dela in leverantörerna i tre riskgrupper; låg, medel och hög kan 

insatserna fokuseras där riskerna är störst (CSR Kompassen (2015). Respondent Y lyfter också 

fram segmentering av leverantörerna i olika riskgrupper som ett effektivt tillvägagångssätt. Han 

föreslår att det räcka med att lågrisk-leverantörer skriver på och förbinder sig. Medelrisk-

leverantörerna bör göra någon form av självskattning och med leverantörerna med störst risk bör 

man sätta sig ned och diskutera de här bitarna. Han menar att det bör ske utefter en 

behovsanpassning.  

 

Eftersom det i dagsläget inte görs kontroller av efterlevnad finns inte heller några bestämda 

rutiner för åtgärder vi brott mot koden. Respondent Y anser att åtgärderna bör vara anpassade till 

vad för överträdelse som har skett. Han berättar att det finns en blankett som är avsedd för 

leverantörer som ett stöd i arbetet med att förbättra sig men han medger att den nog mer har 

använts som diskussionsunderlag. 

 

En viktig del i kontrollverksamheten över en organisations verksamhet är att se till att 

medarbetare och även externa parter anonymt kan rapportera avvikelser mot regler och policys i 
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organisationen. Whistleblowing-system innebär rutiner för rapportering av olämpliga företeelser i en 

organisation utan risk för att bli uthängd (Sims 1991). Whistleblowing-system kan inrättas så att 

medarbetare hos leverantörer anonymt kan meddela olägenheter utan risk för personlig eller 

affärsmässig skada. Här krävs dock en hög grad av tillförlitlighet till systemet för att det ska 

fungera på ett effektivt sätt (Jubb 1999). Respondent X anser att både intern och extern personal 

måste veta var de ska vända sig med tillbud mot företagets regler för att övervakningsprocessen 

ska fungera. I dagsläget finns ett system för Whsitleblowing på företaget men det är inte tillräckligt 

känt bland personalen vilket kan vara förklaringen till att det inte används. Respondent X menar 

att ett system för Whistleblowing hör ihop med en sådan här organisation. Hon poängterar att det 

är viktigt att ha ett väl fungerande system för rapportering av avvikelser; högt i tak och bra 

ventiler för att göra sig hörd. Vidare berättar hon av egen erfarenhet att det ofta är mycket fokus 

på sin egen verksamhet när man talar om Whistleblowing men att leverantören ofta är i en sårbar 

situation.  

 

Ett allvarligt problem är att det står utfäst vad ”uppföljningarna” ska fylla för funktion trots att 

dem i verkligheten inte ens görs ordentligt i dagsläget. Ytterligare ett problem är att det är otydligt 

vad för kontroll som ska göras och hur ofta. Dessutom är det inte klart vad konsekvensen blir 

om någon avvikelse mot koden upptäcks.  

 

Enligt Respondent Y är det svåra inte att ställa krav utan att veta hur man ska bedöma svaren. 

Leverantörsbedömningen får inte bli subjektiv och variera från en gång till en annan lite beroende 

på vad utvärderingarna ger för svar. Det är viktigt med en tydlig ram att använda när man ska 

skilja mellan kvalificerad och inte kvalificerad leverantör och det är viktigt att kunna välja så rätt 

som möjligt från början. Konsult Z anser att ett prekvalificeringssystem som Akilles är av stor 

betydelse i arbetet med att utvärdera leverantörer. Men det är då viktigt att 

prekvalificeringssystemet ligger i linje med kraven i uppförandekoden.  
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6. Slutsats 
Kapitlet redogör sammanfattat för studiens resultat. För att tydliggöra för läsaren presenteras uppförandekodens 
brister och föreslagna åtgärder i punktform i tabellen nedan.  
 

 

Brister med fallföretagets 
uppförandekod 

Riktlinjer och åtgärder 

UTFORMING UTFORMNING 

- Fel målgrupp 
 

- Abstrakt och otydlig 
 

- Intetsägande text 
 

- Saknar samstämmighet med 
prekvalificeringssystemet  
Otydlig koppling till de allmänna 
Inköpsvillkoren 
 

- Otydligt vilka konsekvenserna blir om inte 
leverantörerna följer uppförandekoden 

 

- Oattraktiv layout 

 

- Skriv med leverantörsfokus 
 

- Konkretisera och tydliggör 
 

- Skala bort, håll den koncis 
 

- Skapa samstämmighet 
 
 
 
 

- Tydliggör konsekvenserna 
 
 

- Styla med hjälp av marknadsavdelning 

 

 

 

 

 

FÖRANKRING FÖRANKRING 

- Personalen vet inte vilka krav som ställs 
 

- Otillräckligt kommunicerad till leverantörer

  

- Red ut, ta hjälp av juridikavdelningen  
 
       - Lyft ut från övriga bilagor 
       - Löpande kommunikation 
         inför-, under- och efter avtal 
       - Täta dialoger 
       - Stärka samarbeten 
       - Motivera leverantörer 
       - Avsätt tid och resurser 
        

 

 

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING KONTROLL OCH UPPFÖLJNING 

- Inga kontroller genomförs i dagsläget 
 
 
 

 

- Eftersom inga kontroller görs saknas även 
Uppföljning 
 

       -      Inga rutiner för åtgärder vid brott mot   
              koden    

- Inget fungerande system för Whistleblowing     
 

        - Segmenterad kontroll och uppföljning 
        - Självutvärderingsformulär 
        - Interna och externa audits 
        - Goda relationer och samarbete 

  
- Arbeta fram ett standardiserat 

              system för uppföljning 

  
- Arbeta fram rutiner för åtgärder 

 

- Kommunicera och effektivisera systemet för 
Whistleblowing. 
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För att uppfylla studiens mål som var att presentera en nulägesbeskrivning över brister vad gäller 

fallföretagets uppförandekod och föreslå åtgärder för att effektivisera utformning, 

implementering, kontroll och uppföljning av efterlevnad bland leverantörer presenteras 

slutsatserna av studien i punktform för att tydliggöra för läsaren.  

 

Utöver de ovannämnda föreslagna åtgärderna har studien visat på ett antal framgångsfaktorer i 

arbetet med uppförandekoder. En av de avgörande faktorerna för att lyckas med arbetet är stöd 

från ledningen. Det måste bli prioriterat i den dagliga verksamheten och både tid och resurser 

måste avsättas till implementering och uppföljning av dess efterlevnad.  

 

Studien är en förstudie till fallföretagets fortsatta arbete med revidering och implementering av en 

ny uppförandekod för leverantörer som planeras vara klart innan årsskiftet 2015/2016. När 

verkliga problem och rotorsaker är identifierade kan förbättringsarbetet börja i rätt riktning. 

 
 
 
 
 

 

.  
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7. Fortsatt arbete 
Eftersom de sociala och miljömässiga ansvaret inte bara ligger på företaget som helhet utan 

varje enskild individ är det viktigt att uppförandekodens innehåll och innebörd är noga 

förankrad hos samtliga individer. Som ett led i detta arbete kommer workshops att anordnas 

där de anställda på företaget kan diskutera prioriterade områden för kodens innehåll samt för- 

och nackdelar med arbetssätt och utformning av uppförandekoden. Genom diskussion 

mellan representanter från olika områden kan smarta idéer och förslag genereras och 

eventuella samarbeten initieras. Dessa workshop är en del i fallföretagets fortsatta arbete med 

att revidera och förankra koden internt. Konsult Z kommer även att finnas med som 

bollplank under hela processen.  
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Walimemon; Sustainability and Corporate Social Responsibility: 

http://walimemon.com/2010/08/corporate-social-responsibility/ (Hämtad: 2015-06-08). 
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http://walimemon.com/2010/08/corporate-social-responsibility/
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Bilaga 1 Sammanfattning av ostrukturerad intervju  
 

Namn: Anonym, Konsult Z 

 

Yrkestitel: Konsult CoC 

 

Bakgrund: Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor i större delen av sitt yrkesliv och 

deltagit i en mängd stora projekt i ämnet.  

 

På intervjun är även verksamhetsutvecklaren på fallföretagets inköpsavdelning 

medverkande. 

 

Formulering av kod – första stadiet 

Konsult: 

- Börja med att se sig i spegeln ”Vilka är vi? Vad är vi för typ av företag? Vad är vår 

samhällsuppgift? vad står vi för? och vad är våra grundvärderingar? etc”. 

 

- En utgångspunkt är lagar och de allmänna konventionerna? – Se till att sträva efter att 

”streamline:a uppförandekoden” för att det ska vara lättare för leverantörer att förstå den. 

 

- Det är viktigt att innehållet i koden speglar verksamhetens prioriterade områden och 

risker. En riskanalys i förhållande till värdegrund bör genomföras. Det gäller också att 

besluta om hur långt vi i dagsläget kan gå. -Det går inte att ha en uppförandekod som 

täcker allt. Det krävs en interaktion mellan alla delar, miljö, juridik, säkerhet, socialt ansvar 

etc.  

Förankring 

Konsult: A och O är att lyckas förankra uppförandekoden hos leverantörerna men även internt. 

Det är viktigt att se till att förankring blir ett prioriterat område och att tid och resurser läggs ner 

på att förankra den. Detta kan man lyckas med genom en tät dialog mellan leverantörer, stärka 

och upprätthålla samarbeten av olika slag, motivera och engagera leverantörer och få dem att 

förstå varför detta är viktigt. ”Det gäller att hitta kombinationen av piska och morot”.  

 

Uppföljning 

Konsult: ”Det som blir tydligt är att Comittment är lätt men det som är svårt är att följa upp och 

säkra, särskilt längre bak i kedjan bland underleverantörer. Det gäller all upphandling såväl 

offentlig som privat”. 

 

Det gäller det att hitta mätbara parametrar för att möjliggöra uppföljning. Det är ett enormt jobb 

och det krävs oftast enkla standardiserade system. Det ska vara enkelt och tydligt för leverantörer 

som tillbeds fylla i självutvärderingar. Men hur sanningsenligt blir det egentligen med egna 

självutvärderingsformulär?! Uppföljningen är oerhört svår.  

 



33 

 

”Det är bättre att göra det enklare än att försöka bygga om världen”.   

 

Det finns en ”allmän trötthet i redovisningen” bland företag. Stora leverantörer blir hela tiden 

ombedda att fylla i olika formulär från olika företag. Till exempel så blir NCC utsatta för liknande 

utvärderingar konstant. Utvärderingarna måste också vara helt synkade efter kraven så inte 

utvärderingarna täcker mer än vad som har utfästs i uppförandekoden. 

 

När det gäller uppföljning är det viktigt att kartlägga var riskerna är som störst och börja fokusera 

där med utvärdering och utveckling. Det kan tillexempel handla om en leverantör med stor risk 

men som samtidigt har en stor potential. I sådana fall bör man hjälpa leverantören att utveckla- 

och förbättra sig. Här är dialog är ett viktigt verktyg.  

 

Olika riskbedömningar bör göras såsom: ”Innebär det lilla lokala företaget mindre risk? Det finns 

en risk att man utesluter små lokala leverantörer. De som driver utvecklingen o ligger i framkant 

är ju de stora bolagen och det finns en risk att alla de andra utesluts. Men det är ju inte bra socialt 

sett! I utvecklingsländer är det ofta de små leverantörerna som är aktuella”. Det är också viktigt 

att göra en leverantörskartläggning för att se geografisk spridning av leverantörerna. Hur stora 

inköp/år sker till från utvecklingsländer?  

 

Verksamhetsutvecklare: ”Miljöbedömningar görs och där har vi kommit ganska långt. Men 

inom socialt ansvarstagande har vi inte alls kommit lika långt. Här måste vi jobba. Men vi har 

ambitionen och visionen”. Även arbetsrelaterad säkerhet är ett viktigt område för flygplatsdrift. 

Här har det brustit när inhyrd personal som inte har samma arbetsmiljörutiner/arbetskultur som 

vi har inte har följt arbetsrutinerna.  

 

Konsult: Säkerheten bör spegla er CoC eftersom det har en högst social aspekt men det bör 

enligt mig vara på en principiell nivå. Det ni behöver göra är att tänka: ett förbättringsarbete i 

process!  Det krävs också att bryta ner det i fler delfrågor när man arbetar med utformning av 

koden. Det kommer att vara en process som gör det sociala arbetet bara bättre och bättre. Ett 

sätt att jobba med det här är att bjuda in leverantörer och föra dialog med dem. Genom 

samarbete är det lättare att lyckas. Kanske även någon större ”drive” tillsammans med 

leverantörer/samarbetspartners? 

 

Men det kostar pengar! Det behövs personal som har det som dedikerat arbete för att det ska 

fungera. Ni bör göra en rangordning för att identifiera de viktigaste områdena och lägga extra 

fokus där. Vad innebär det att arbeta med leverantörsuppföljning? Det kan vara bra med en 

testperiod för att se hur det fungerar med nya arbetsuppgifter eller en ny post med nya 

arbetsuppgifter. Vad hinner en person att göra på en dag/vecka/månad? Det krävs stöd från 

ledningen för att få resurser för att kunna fokusera på detta i arbetet. Hur förankrat är det här i 

koncernledningen? 

 

Verksamhetsutvecklare: Vi hade en incident förra året (säkerhetsrelaterad). Då kom allt detta 

på tal på koncernnivå. Vi måste bli bättre på att följa upp men vi har inte kommit längre. Ska vi 

börja med de nya? Eller de vi har? Eller de med extra hög risk?  

 



34 

 

Konsult: Från och med nu får ni börja med de nya leverantörerna eller med befintliga 

leverantörers nya avtalskontrakt eftersom ni inte kan ändra redan ingångna avtal. Alla som ska 

teckna kontrakt med er måste veta de ”nya avtalsvillkoren”. De som har kort får veta vad som 

gäller framöver när existerande avtal gått ut. 

 

Verksamhetsutvecklare: Hösten 2013 gjordes en undersökning, Respect, som bestod av ett 

frågeformulär angående hållbarhetsfrågor till de 10 största leverantörerna. Det gav svar men 

problemet uppstod i hur vi skulle utvärdera svaren. Det var också svårt att få kontakt med 

leverantörerna och att få tag på rätt person. Det var ett samarbete mellan miljö och inköp som 

drevs av miljö.  

 

Konsult: Västra Götaland har startat ett stort projekt för att öka deras kravställande men de har 

också fastnat i samma sits som ni. Inom Eu-hatten detsamma. Det leder ofta till samma sak: att 

svarsformulären inte säger så mkt – pga att svaren ges av olika personer, med olika referensramar. 

Det leder till subjektiva svar som skiljer sig åt från gång till gång.   

 

Men att ha ett prekvalificeringssystem som Akilles som ni har är bra. Det är vanligt att företag 

som ligger i framkant arbetar så. Har en leverantör gått igenom denna process så vet man att 

leverantören är godkänd, vilket leder till att färre uppföljningar krävs. Men det är då viktigt att 

prekvalificeringssystemet ligger i linje med kraven i uppförandekoden.  

 

Stora företag ligger dag i framkant vad gäller arbetet med hållbarhetsfrågor och arbetet med 

uppförandekoder. En bra metod i arbetet med att revidera koden kan därför vara att jämföra med 

andra företag ”Best Practice”. Det kan även vara bra att få feedback från leverantörer genom 

exempelvis utvärderingsbanketter och även feedback från andra företag. Men ni bör hitta företag 

som arbetar inom samma verksamhetsområde.  
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Bilaga 2 - Semistrukturerad intervju  

Respondent: X  

Yrkestitel: Upphandlingsrådgivare  

Bakgrund: Bl.a. departementssekreterare på Finansdepartementet, 

upphandlingsjurist vid Kammarkollegiet, utredare Kommerskollegium 

 

1. Vad är enligt dig syftet med en uppförandekod för leverantörer? 

Det beror på vad man vill skicka för signal till leverantören; är det en viljeförklaring, mål och 

visioner man har? eller vill man faktiskt ställa krav på leverantören? Det är något man måste ta 

ställning till vid upprättandet av koden. Jag har sett exempel på båda delar men jag vill flika in 

med att det tydligt måste framgå av uppförandekoden vad det är för avsikt man har, vilket även 

beror på ambitionsnivå hos den upphandlande enheten. För att uppförandekoden ska få effekt 

tror jag att det är viktigt att man formulerar den som krav men inte ställer för höga krav utifrån 

vad man faktiskt klarar av att hantera.  

 

2. Vilka brister anser du finns med den existerande uppförandekoden för leverantörer?  

Utan att kunna verksamheten så bra så hade jag svårt att få grepp om hur uppförandekoden 

faktiskt förhåller sig från företagets sida i förhållande till leveratörerena; alltså vad den får för 

faktisk effekt. Det måste vara tydligt att kraven som ställs ligger i linje med de övriga kraven man 

ställer i en upphandling och att det finns en koppling till de allmänna villkoren osv. Det måste 

också vara tydligt för leverantören vilka konsekvenserna blir om man inte kan uppfylla kraven i 

koden. Den bör formuleras mer konkret med mätbara krav så att leverantörer kan förhålla sig till 

den och faktiskt kunna följa upp den i sin egen verksamhet. Om det bara är subjektiva mål som: 

”att det ska vara mångfald” tillexempel blir det ju otroligt svårt för leverantören att kontrollera 

och följa upp det.  

Vad tycker du om omfattningen av koden? 

Den ska vara kort och konkret och i dagsläget blir det oklart i texten vem den egentligen riktar sig 

till; i olika avsnitt står det ”medarbetare på” och på andra ställen ”leverantörer”. Man ska 

verkligen ha vägt vartenda ord på en vågskål för att se om det absolut är nödvändigt att ha med 

det här stycket och det här avsnittet och ifrågasätta om det verkligen är relevant för 

leverantörerna och deras verklighet. Jag tror att det finns en hel del man kan skala bort i den. Den 

bör vara koncis, tydlig och tillräckligt generell så att leverantörerna kan känna igen sig i den för 

sin egen verksamhet, motsvarande jobb man gör med de allmänna villkoren: att man ständigt 

måste se till att villkoren är generella och anpassade till varenda affär som vi går in i. 

3. Vad skulle enligt dig behöva ändras för att underlätta efterlevnad och uppföljning av koden (Både 

innehållsmässigt och utformning)? 
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Som vi var inne på tidigare bör den formuleras mer konkret där man har vägt varenda 

formulering för att undvika otydlighet och onödiga stycken.  

     

4. Hur bör koden enligt dig bäst förmedlas till leverantörerna? 

 

Här finns en problematik i dagsläget; att det ofta finns massa bilagor till ett avtal där kanske 

leverantören inte ens är varse om alla bilagor och om då uppförandekoden är en av alla andra 

bilagor kanske leverantören överhuvudtaget inte ens förstår dess verkan.  

 

I min värld är det så viktigt med kommunikation, att man pekar ut hela tiden i processen de 

värden som vi arbetar med och att vi vill att alla som jobbar med oss förhåller sig till de värdena. 

Det är viktigt att diskussionen dyker upp både inför-, under- men även vid uppföljning av avtal. 

Det ska finnas en röd tråd i hela processen, i all kontakt man har med leverantören. Jag skulle 

säga att löpande kommunikation är jätteviktigt. 

 

5. Hur bör man arbeta med att implementera/förankra uppförandekoden för leverantörerna?  

 

Jag har inte riktigt fått en bild av hur man arbetar med det i dagsläget men det krävs mycket 

resurser för att kunna arbeta med sådana frågor och om man väljer att satsa på detta måste 

resurser avsättas till det för att kunna fullfölja det. Man ska inte kasta sten i glashus; det är viktigt 

att kunna visa att man själv kan uppfylla de krav som vi ställer på våra leverantörer. Annars 

kommer ju vi aldrig att kunna tas på allvar när vi skriver våra vackra miljökrav på leverantörer om 

vi inte har några miljökrav på oss själva. 

 

6. Vad görs i dagsläget för att förbättra leverantörernas efterlevnad?  

           -Utbildning? Olika typer av leverantörsinvesteringar? Kommunikation? Samarbeten?  

 Jag vet faktiskt inte det men det är riktigt allvarligt om man har sagt vad ”uppföljningarna” ska  

 fylla för funktion om dem inte ens görs ordentligt. 

          

7. Vad är enligt dig största risken internt på företaget på en övergripande nivå? område?      

Det kan ju finnas alla möjliga risker men i min värld så är en stor risk att någon utomstående 

kommer på oss och då finns det en bra grund för att få rätt vid en överprövning och 

ogiltigförklara avtal till slut i värsta fall. Det ser jag som en stor risk att vi inte är tillräckligt 

medvetna om vilka krav vi ställer och att det kan få stora konsekvenser om det uppdagas av 

någon utomstående.  

I branschorganisationer kan man få hjälp för identifiering av riskfaktorer för den specifika 

branschen, sedan kan man med den basen vidare konkretisera och dissekera ner områdena för att 

anpassa det till företagets verksamhet. Det är viktigt att se till att varje identifierat riskområde är 

relevant för oss. 
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a) Vilka leverantörer? 

Här blir det lite upp till varje kategoriansvarig att identifiera riskområden hos deras leverantörer 

och komma med input där. 

8. Vilka parametrar har den nuvarande riskanalysen av leverantörer baserats på? 

Vet inte. 

 

Prekvalificeringssystemet  

 

9. Hur fungerar prekvalificeringssystemet, Akilles? 

 

Det inkluderar enbart LUF upphandlingar. Här används det bara vid upphandlingar som 

överstiger tröskelvärdet, men det finns egentligen inte någon sådan begränsning då det finns 

andra TransQ-användare som även använder systemet för upphandlingar under tröskelvärdet. 

Det är under uppbyggnad så en del kategorier är inte så omfattande än så länge. Det handlar om 

att jaga in leverantörer i systemet och göra klart för dessa att de måste lägga in sig i TransQ för att 

få fortsätta vara leverantör för oss. 

 

a) Vilka parametrar utvärderas? (ekonomisk ställning? miljöarbete? socialt arbete?) 

b) Bör parametrarna anpassas mer till företaget eller fungerar det bra som en första ”gallring”? 

 

Snarare tycker jag i så fall att de bör anpassas till den tjänst eller den produkt som ska upphandlas; 

att träffa rätt där liksom i den här gallringen. Men det har inte jag något som hest grepp om hur 

det går till. 

 

Så det är möjligt att man får lägga till kategorier/parametrar i systemet? 

 

Vad jag har förstått så är det ett omständigt förfarande om man vill lägga till en underkategori. Då 

ska hela TransQ-nätverket acceptera eventuella nya tillägg vilket leder till en ganska omständig 

process där många ska vara delaktiga. Det finns ju säkert en tanke med det men hela systemet går 

ut på att det ska vara en enkel och smidig process men det är det ju verkligen inte då, så det kan 

säkert påverka också huruvida det används eller inte.  

 

c) Prekvalificeras alla leverantörer?  

d) Om inte: vad är orsaken till det? Och hur beslutas det? 

 

 

Kontroll 

 

10 Hur bör man enligt dig se till att leverantörer lever upp till de krav som ställs i uppförandekoden?/ Hur 

bör kontroller genomföras på bästa sätt, enligt dig? 

 

När jag läser i vår nuvarande uppförandekod står det att vi ska se till att alla leverantörer lever 

upp till våra krav. Här måste man vara tydlig med vilka vi menar när vi säger ”leverantörer”. Det 
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står i våra allmänna villkor att med ”leverantörer” menar vi även ”förekommande 

underleverantörer”.  

 

Det är här det börjar bli kritiskt; när man börjar gå ner några nivåer. Sina huvudleverantörer och 

ibland första ledsunderleverantör har man ofta ganska bra kontroll på men när man går ner i 

leden blir det svårare. Här beror det på var man vill lägga ribban; man kan ju hålla på hur långt 

ner som hest i leverantörskedjan. Här måste vi begränsa oss och vara tydliga med den 

begränsningen. Om vi säger ”förekommande underleverantörer” måste vi tydliggöra vilka vi 

menar när vi säger så.   

 

Vi måste vara tydliga med hur vi ämnar kontrollera, i hur många led vi vill kontrollera, hur ofta vi 

ämnar kontrollera, vad vi har för mandat att kontrollera osv. I avsnittet angående audits står det; 

”att vi ska beredas tillfälle till deras lokaler” jaha.. hur ofta ska vi få göra det?, ska vi göra 

oannonserade platsbesök eller ska det vara annonserade?, vi skriver bara ”platsbesök”. Genom att 

precisera det lite mer sänder det en signal att vi kommer att kontrollera detta och det är inte bara 

tomma ord. Hela maskineriet måste vara på plats och där finns det ju hjälp att få utifrån om man 

inte kan hantera det själv. Jag tror att vi har mycket att göra när det gäller kontroll och att vi ska 

rusta oss väl där, kanske ta hjälp utifrån och sätta upp en ambitionsnivå som vi kan leva upp till 

och hantera. 

 

Vad anser du om att skriva i avtalet att leverantören förbinds att följa uppförandekoden och att den 

leverantören i sin tur ansvarar att kontrollera att sin underleverantör följer uppförandekoden etc? 

 

Jag tycker det är ett bra sätt men man måste fortfarande kunna kontrollera att det faktiskt har 

utförts. Hur intygar vi att de har följt upp det där och att de har kontrollerat det? Det är ju en sak; 

vem som juridiskt sett ska hållas ansvarig. En annan sak är ju hur pass ansvarsfull och proaktiv 

man vill vara och det kanske inte alltid räcker med att överlämna det juridiska ansvaret till nästa 

led om man vill vara en förebild. 

 

Här bör man sträva efter att få intyg som påvisar att sina leverantörer och underleverantörer kan 

uppfylla uppställda krav. Sådana typer av verktyg blir mer effektivt och mer hanterbart än audits. 

Då kan man rikta de audits som ska göras på enbart högriskleverantörer.  

 

 

a) Hur ofta? 

 

Det bör diskuteras och beslutas men det viktigt att det framgår tydligare vilket kontrollintervall 

man ämnar att ha. Det skadar inte att ha en kontinuitet i detta för att leverantören vara medveten 

om att de hela tiden måste hålla sig med fräscha dokument under avtalsperioden så att inte vi kan 

hugga på det och häva avtalet. 

 

b) Tycker du att man bör göra en segmenterad uppföljning av de mest kritiska leverantörer uppdelade i 

riskgrupper – hög, mellan, låg? 

 

Det måste vara relevant för oss; att vi har pinpointat ut specifika områden som vi vill ha extra 
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kontroll på och sen är det viktigt att se till att vi inte slentrianmässigt ställer krav på våra 

leverantörer som vi inte kan kontrollera och följa upp och hantera. Som My Laurell, CoC-

konsulten sa; ”man bör till en början inte ha för höga ambitioner utan istället i takt med vad man 

kan hantera höja ambitionsnivån.” Det är bättre att börja smått och sen utveckla 

kontrollverksamheten efterhand när man känner att man kan hantera det. 

 

11.  Hur fungerar systemet för rapporteringar av avvikelser/Whistleblowing i dagsläget? 

 

Jag reagerade på det när jag läste i uppförandekoden. Hur ska man gå tillväga om något inte är 

som det ska? Det kanske inte är olagligt men olämpligt men framförallt också såklart om det är 

olagligt. Jag blev så glad när jag såg att du hade med Whistleblowing för jag kom ihåg att jag tänkte 

tanken när jag läste i uppförandekoden. Hur gör jag om jag inte känner mig bekväm att gå till min 

närmaste chef och berätta om något sker på ett olämpligt sätt? Men det är klart att ett sådant 

system även kan missbrukas. Om man känner frustration för att man inte vet var man kan vända 

sig för att meddela tillbud/avvikelser så finns ju risken att det tas upp i fel forum. Jag tycker att 

ett system för whistleblowing hör ihop med en sådan här organisation. Det är viktigt att ha ett väl 

fungerande system för rapportering av avvikelser; högt i tak och bra ventiler för att göra sig hörd 

osv. 

 

Det är ofta väldigt mycket fokus på sin egen verksamhet och risker för den egna verksamheten 

när man talar om Whistleblowing men leverantören är ju i en väldigt sårbar situation många gånger. 

För att förmå en leverantör att under en avtalsperiod påtala ett missförhållande med risken att 

förlora sitt kontrakt måste det finnas förtroende från leverantörens sida för ett sådant system. Av 

rädsla för att tappa kunden håller leverantören ofta hellre tyst och det är ju också en stor 

riskfaktor.   

 

Jag har tidigare suttit i kammarkollegiet upphandlingsstödjande funktion som idag finns på 

konkurrensverket. Där hade vi en Help Desk där man ska ge råd och stöd i 

upphandlingslagstiftning och den vänder sig till både till leverantörer och upphandlande enheter. 

Tusan vad svårt det var ibland just med leverantörerna, det var nästan så de ville ringa med 

förvrängd röst. Vi var ju ändå en statlig myndighet så vi brydde oss ju inte, men det var 

jättekänsligt många gånger och de ville försäkra sig om att det var sekretess och ”det jag säger nu 

kommer inte att spridas vidare..?”. Just förhållandet: liten leverantör och stor kund är extremt 

känsligt; som ”Goliat och David” liksom. Så det är också ett ansvar som jag tycker vi bör tänka 

på; hur vi är som avtalspart?  

 

12. Sker uppföljning av efterlevnad? Hur upplever du arbetat med att följa upp leverantörernas efterlevnad?   

Inte vad jag vet. 

 

13. Vad upplevs enligt dig svårt vad gäller kontroll och uppföljning av uppförandekoden? 

 

Jag har inte sett något exempel på att man har den typen av kontroll och uppföljning mer än att 

man kanske begär in intyg på att man efterföljer miljöcertifikat och sådant. Men däremot att har 

jag sett att man är ute i verksamheten för att se till hur det fungerar under en avtalsperiod. Men 

just kontroll-audits till uppförandekoden har jag inte varit med om.  
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14.  Hur bör man hantera avvikelser av koden enligt dig? Vilka konsekvenser är rimliga vid brott mot 

koden? 

 

Om det är ett avtalskrav ska det framgå av avtalet vad som gäller när man bryter mot det. Det kan 

handla om vite, hävning hur man ska ha påtalat det, när det kan gå ut osv. Nu vet jag faktiskt inte 

precis hur man gör här men det finns ju villkor över hur man ska ha påtalat fel innan man får gå 

vidare i nästa moment. Under förutsättning att det inte bara är viljeyttringar det vill säga.  

 

Grunden för en bra affärsrelation är att man har en så pass god och nära relation med varandra 

under avtalsperioden att man kan reagera snabbt om man misstänker att det är något om inte 

riktigt fungerar. Det kan handla om att jobba med att stödja och verka för ändring innan det 

behöver gå så långt att man måste ställa hårt mot hårt. Även om det är ett krav i grunden så 

behöver man ju inte ha den framtoningen med sin avtalspart, det blir ju sällan någon bra 

affärsrelation då. Det är ju jätte-olyckligt om man har behövt gå så långt att man måste påtala 

straffpåföljder och så vidare. Det är ju bättre att man tidigt har koll på varandra, ser vad som 

händer, har nära relation med varandra, samarbetar med att ta fram och utveckla produkter, att 

man hela tiden är med och har bra kontakt och insyn i deras verksamhet. Sedan förstår jag ju att 

det är en fin utopisk tanke, det har ju inte alla inköpare tid med, det går ju bara inte men i det 

bästa av världarna om alla resurserna fanns där på plats så skulle man ju vilja att det var så. 
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Bilaga 3 – Semistrukturerad intervju 

Respondent: Y 

Yrkestitel: Chef Strategiskt Inköp  

Bakgrund: Drygt 3 år på fallföretagets inköpsavdelning. Tidigare bakgrund inom 

såväl inköp som marknadsföring, försäljning och affärsutveckling 

 

1. Vad är enligt dig syftet med en uppförandekod för leverantörer? 

Man vill att våra leverantörer ska verka som om de vore ”vi” ur vissa aspekter. Dvs att våra 

kunder inte ska märka att vi köper in saker från olika håll, vi är ju ”ett och samma företag” 

gentemot våra kunder och därför blir Code of Conduct som en förlängning av våra värden; hur vi 

tycker saker och ting ska vara. Uppförandekodens syfte är att tydliggöra dessa bitar för 

leverantörerna; vad det är som gäller om man vill vara en leverantör till oss. 

 

2. Vilka brister anser du finns med den existerande uppförandekoden för leverantörer?  

En stor brist är att den inte är framtagen som en Code of Conduct för leverantörer utan den är ju 

tagen från Code of Conduct för medarbetare. Man såg tidigare att det fanns ett glapp; att vi saknade 

en kod för leverantörer och då tog man den existerande Code of Conduct för medarbetare och 

gjorde om den lite. Detta innebär att det inte är leverantörsperspektivet som genomsyrar koden 

utan den är mer formulerad utifrån ett medarbetarperspektiv.  

En annan stor brist är att den inte är tillräckligt kommunicerad, varken internt eller till våra 

leverantörer. Men eftersom den har en del brister så kanske det i vissa fall är bra att den inte är så 

kommunicerad, det vore ju bättre att kommunicera något som vi är nöjda med. Bortsett från 

innehållet, rent layoutmässigt, är den ju inte så snygg, den passar inte in, det är ett helt annat 

typsnitt. Detta är ju mer kosmetika men det blir en udda fågel i våra avtal. 

 

3. Vad skulle enligt dig behöva ändras för att underlätta efterlevnad och uppföljning av koden (Både 

innehållsmässigt och utformning)? 

Formulera den utifrån leverantörsperspektivet och se över vad vi vill att våra leverantörer ska 

förbinda sig att göra eller stå för när dem signar på. Det måste finnas en tydlighet, den ska vara 

krispig och professionell så att den är lätt att ta till sig men ändå saklig och tydlig. Den får inte 

heller bli för lång. 

Kontroll av efterlevnad och uppföljning är jättesvårt rent generellt. Det finns ju ingen möjlighet 

för oss att vi skulle kunna kontrollera efterlevnad och uppföljning av alla leverantörer. Däremot 

bör leverantörerna delas in i olika riskgrupper där arbetet kan fokuseras på leverantörer med 

störst ekonomisk betydelse och risk.  

Man måste också se till att det finns en morot för leverantören att efterleva koden och genomföra 

självutvärderingar.  
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4. Hur bör koden enligt dig bäst förmedlas till leverantörerna? 

 

Jag tycker att vi borde ha den, som vi har, på vår hemsida, där vi skriver något i stil med ”Det här 

är vad vi förväntar oss av dig som leverantör om du vill göra affärer med oss”. Det ska ju vara ett 

publikt, lättåtkomligt dokument. Då kan man alltid hänvisa till den vid exempelvis inledande 

möten så att det blir tydligt vad det är vi kräver av en leverantör och ställer denne upp på det är 

det okej. Det är ju schysst också för då har man ju gjort klart från början vad som gäller och de 

leverantörer som inte kan leva upp till kraven uteslutas direkt, tidigt i processen och inte en bit 

inne i avtalet när man står med det svart på vitt. 

 

Man bör även sträva efter en tydlighet i våra förfrågningsunderlag där man ser till att leverantören 

tagit del av och förstått vår Code of Conduct. Det skulle kunna vara en egen liten ruta där man aktivt 

faktiskt kryssar i att man tagit del av, förstått- och accepterat den. Det blir då svårare för 

leverantörerna att säga att den har dykt upp som en överraskning.  

 

I dagsläget skiljer det sig nog en del med detta. I en del fall är det bara ett papper där man ska 

skriva under att man tagit del av, förstått och accepterat alla våra villkor i den här upphandlingen 

och i en del fall är det uppdelat på avsnitt där det krävs ett kryss/underskrift på varje dokument 

för sig som intygar att man läst, förstått och accepterat alla villkor. Jag tror att det är viktigt att 

lyfta ut Code of Conduct som en särskild del för att belysa den så den inte bara hänger med. Det blir 

då väldigt tydligt om de har signerat den, då kan de inte komma undan med att säga att dem inte 

tagit del av, förstått eller accepterat den. 

 

5. Hur bör man arbeta med att implementera/förankra uppförandekoden för leverantörerna?  

 

Tillsammans med Code of Conduct på intranätet så ska det finnas lite om varför den ser ut som den 

gör, varför vi har en uppförandekod för leverantörer etc. Att gå ut till alla våra leverantörer och 

utbilda dem går inte, det kommer vi aldrig att hinna med. Men däremot att kommunicera 

information om kodens syfte och betydelse tillsammans med uppförandekoden i sig tror jag på.  

 

Jag vet inte hur mycket tid man ska lägga ner på detta. Det måste ju finnas ett visst ansvar hos 

leverantörerna också. Om det är några oklarheter i vår uppförandekod så får dem ju ställa de 

frågorna till oss. Att åka land och rike runt och kommunicera uppförandekod tror jag inte riktigt 

på men däremot om vi ska föra in en ny måste vi ju kontakta våra leverantörer vad som gäller i 

nästa avtalsperiod.  

 

6. Vad görs i dagsläget för att förbättra leverantörernas efterlevnad?  

           -Utbildning? Olika typer av leverantörsinvesteringar? Kommunikation? Samarbeten?  

      7. Vad är enligt dig största risken internt på en övergripande nivå? område?   

En risk är att vi själva inte är helt klara över vilka krav vi egentligen har ställt via vår nuvarande 

Code of Conduct, då kan ju en konkurrent påtala exempelvis att ”den här leverantören som kör den 

här skåpbilen här varje dag inte uppfyller de här bitarna som ni har ställt krav på”. Det har ju varit 

tendenser till sådana händelser, de har liksom bara lite försynt undrat ”hur löser den här 
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leverantören de här sakerna som ni har ställt krav på?” Det finns ju en risk att utifrån det hamna i 

någon form av tvist. På byggsidan kan den risken vara extra stor eftersom vi har väldigt många 

olika leverantörer där och en del som är väldigt mycket om sig och kring sig och håller koll på 

vilka bilar som åker in och ut på området.  

En annan risk är ju svart arbetskraft eller löner som inte är rättvisa då är det också främst inom 

byggbranschen som jag upplever att den risken är som störst. 

a) Vilka leverantörer? 

      8. Vilka parametrar har den nuvarande riskanalysen av leverantörer baserats på? 

Väldigt sällan så förs den dialogen i upphandlingsteam huruvida det finns en risk bland 

leverantörerna att begå ett brott mot Code of Conduct. Det vi har är i sådana fall på miljösidan kring 

ISO14001 osv men inte kopplat till Code of Conduct. Jag kan inte säga att jag är hundra men jag 

känner inte till att det egentligen förekommer så mycket reflektion över de bitarna.   

 

Prekvalificeringssystemet  

 

9. Hur fungerar prekvalificeringssystemet, Akilles? 

a) Vilka parametrar utvärderas? (ekonomisk ställning? miljöarbete? socialt arbete?) 

 

Utifrån vissa parametrar som just ekonomisk ställning sortera fram leverantörer. Det finns en 

grundläggande nivå, exakt vilka parametrar som ingår i den det kommer jag inte ihåg men det är 

bland annat att man betalar sina skatter och sociala avgifter osv. 

 

b) Bör parametrarna anpassas mer till företaget eller fungerar det bra som en första ”gallring”? 

 

Det går att fylla på med egna krav på kvalitet ISO, miljö ISO etc så när man trattar ner det här 

kan man dessutom ha egna krav anpassade efter det egna företagets verksamhet. Och de 

leverantörerna som sen finns kvar när man har fyllt i alla sina krav de är dem som får ta del i 

upphandlingar med oss. 

 

e) Prekvalificeras alla leverantörer?  

f)  Om inte: vad är orsaken till det? Och hur beslutas det? 

 

Det svåra när det gäller socialt arbete vid upphandlingar enligt min bild är inte är att ställa krav 

utan att veta hur man ska bedöma svaren. Någonstans vill vi ju göra en bedömning; 

”godkänd/inte godkänd” och vilket svar är godkänt och vilket svar är inte godkänt. För det får ju 

inte variera från en gång till en annan lite beroende på om det nu i nästa sammanhang är någon 

som vi tycker svarar bättre så kan den andra inte bli diskvalificerad eftersom den blev godkänd 

förra gången. Vi måste ha klart för oss vilka svar det är vi vill ha för att få en tydlig ram att 

använda när man ska skilja mellan kvalificerad och inte kvalificerad. Hade vi varit ett privat bolag 

hade det ju inte spelat lika stor roll; då hade vi kunnat glida lite mer på den här bedömningen. 

Men eftersom vi har en upphandlingslagstiftning att förhålla oss till och om vi vill använda de här 

kraven till att kvalificera eller diskvalificera då är det ju 1 eller 0, det är digitalt. Därför måste 
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svaren betyda något, vi kan inte bara ställa krav som vi tycker verkar bra så vi får de svar vi vill 

ha.  

 

Det är klart att vi kan ställa ett krav som det är självklart att alla leverantörer svarar ja på men sen 

händer det något och då visar det sig att det inte var ett ja utan ett nej. Vad gör vi då? Då får vi 

skicka ut dem, men vi vill ju inte skicka ut leverantörer vi vill ju ha rätt leverantör från början och 

då är frågan: Hur kunde vi ha omformulerat det för att från början ha kunnat gallra bort den här 

leverantören som sa ja men visade sig inte kunna uppfylla det. Det är viktigt att kunna välja så rätt 

som möjligt från början, för i slutändan vill vi ju inte sitta och upphandla det här en gång till för 

att ett ja visade sig vara nej, även om vi har rätt till skadestånd så får vi ju aldrig tillbaka de pengar 

eller den skada vi egentligen har lidit.  Så därför är det ju oerhört viktigt att kunna göra rätt från 

början. 

 

 

Kontroll 

 

10. Hur bör man enligt dig se till att leverantörer lever upp till de krav som ställs i uppförandekoden? /Hur 

bör kontroller genomföras på bästa sätt, enligt dig? 

 

Jag skulle vilja säga att det beror på vilka leverantörer vi pratar om; är det inte fullt så viktiga, små 

leverantörer då kan det räcka med att de har skrivit på och förbundit sig. Med de mellanstora bör 

man kanske se till att de gör någon form av självskattning och de största bör man sätta sig ned 

med och diskutera de här bitarna.  

 

Det ska ske utefter behovsanpassning. Det går inte att göra kontrollerna allt för omfattande, det 

kommer ta för mycket tid. I så fall är frågan om det är vi som ska göra kontroller eller om man 

ska köpa in det utifrån. Man kommer nog ganska långt med att låta leverantörerna fylla i 

självskattningsformulär. Men man måste ha klart för sig att man tar leverantörens tid när man 

sätter sig ett par timmar med en leverantör för att gå igenom underlaget och för att få en vettig 

diskussion. Sen måste man ju vara medveten om att leverantören ofta är leverantör till fler 

kunder. Så man måste ju ha respekt för det och se det från leverantörens sida också.  

 

Det gäller att välja ut leverantörer och förklara för de varför det här är viktigt, varför vi bör 

avsätta tid till detta. För annars tror jag inte att det kommer att funka, då blir det bara att vi 

skickar ut ett papper men det blir inget mer med det ändå. Självskattningsformulären får inte vara 

för omfattande och ta för lång tid och självskattningen ska ju spegla innehållet i Code of Conduct så 

att dem kan se direkt att det finns en korrelation där. 

 

c) Hur ofta? 

 

Det beror också på; handlar det om den lilla låg-risksnickaren; ja men då är det när vi skriver 

avtalet. Hur gärna vi än skulle vilja så kommer vi aldrig att kunna göra mer, det finns inte tid till 

det eftersom det finns andra som pockar på mycket större uppmärksamhet. Jag tänker på om vi 

ska bygga ett hotell med PEAB eller likande så är det ju nästan miljardbelopp och att dem och 

deras underleverantörer inte plockar in fel typ av arbetskraft är viktigare. Men i de här stora 
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projekten så ser man tidigt till så att de har vår Code of Conduct klart för sig och att man ser till den 

följs under hela processen.    

d) Tycker du att man bör göra en segmenterad uppföljning av de mest kritiska leverantörer uppdelade i 

riskgrupper –hög, mellan, låg? 

Ja. 

 

11.  Hur fungerar systemet för rapporteringar av avvikelser/Whistleblowing i dagsläget? 

 

Jag har ingen erfarenhet av om det funkar eller hur det funkar. Jag vet att man slog på stora 

trumman när det kom men det är ju inte någon som har använt det vad jag vet men det kanske är 

bra då.  

 

 

12. Sker uppföljning av efterlevnad? Hur upplever du arbetat med att följa upp leverantörernas efterlevnad?   

 

Nej. Vi har regelbundna möten angående de stora driftavtalen med Securitas och lokalvård men 

där diskuterar vi inte Code of Conduct.   

 

13. Vad upplevs enligt dig svårt vad gäller kontroll och uppföljning av uppförandekoden? 

 

Vi vet ju inte själva egentligen vad det egentligen är vi har ställt krav på och då vet vi ju inte heller 

vad det är vi ska kontrollera. Vet vi inte vad vi ska kolla efter så är det ju svårt. Det står i våra 

allmänna villkor att vi har rätt att göra någon form av audit men om vi inte vet vad vi ska 

kontrollera blir det svårt och det finns inte heller i dagsläget tydligt utpekat hur det skall göras. 

Det finns en otydlighet i vad för kontroll som ska göras och hur ofta. Dessutom om vi upptäcker 

något, vad gör vi då? Vad är konsekvensen? Vad är det som är rimligt? Är det att häva avtalet? 

Eller någon form utav vite? Jag känner inte till något avtal där vi har vitesbelagt brott mot Code of 

Conduct. 

 

Det finns en blankett som är avsedd för leverantörer som en möjlighet att förbättra sig men den 

har nog mer använts som diskussionsunderlag. Återigen jag vet inte hur vi rent 

upphandlingstekniskt hanterar det om leverantören har sagt ja till de här kraven och vi har 

bedömt att leverantören är ok och så under leveransen så blir några av de här ja:na nej, vad 

händer då? då är leverantören egentligen inte kvalificerad längre, hur lång tid denne på sig då? 

eller har man ens någon tid på sig?  

 

Åtgärderna måste också kunna vara anpassade till vilken typ av överträdelse av koden som skett? Vad säger 

du om det? 

Ja precis, men i det Excelbladet som finns idag där riktas ju allting lika. Någonstans så vill ju vi 

också vid upprepade överträdelser kunna säga till den leverantören att den inte får vara med nästa 

gång. Men då är frågan; vilken grad av bevisning behövs för en upphandlande myndighet som 

oss? vilken dokumentation behövs för att torrt på fötterna kunna säga att; du får faktiskt inte vara 

med längre i den här upphandlingen? eller riskerar man då att de kan överpröva det här beslutet? 

Det är inte alldeles enkelt. 
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14.  Hur bör man hantera avvikelser av koden enligt dig? Vilka konsekvenser är rimliga vid brott mot 

koden? 

 

15. Hur ser det ut i dagsläget vid brott mot koden? Vilka sanktioner/åtgärder förekommer vid 

avvikelser/brott mot koden?  

 

16. Förekommer någon form av sanktioner?  

Ges leverantörerna tid till att förbättra sig vad gäller efterlevnad (åtgärdsplan)? 

(självkorrigering/utbildning/kommunikation/dialoger)  

 

Eftersom vi inte kontrollerar efterlevnad så är det väldigt svårt att säga att vi ger dem någon tid 

till förbättring av efterlevnad. Här bör det vara anpassat till vad för överträdelse som har skett.  
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Bilaga 4 – Empiri från Code of Conduct-konferensen 

 

Här presenteras kort några av de slutsatser som framkommit i studien Codes of Conduct in the 

Swedish Business Sector (KPMG, 2015). Studien är genomförd av KPMG och Advokatfirman 

Delphi tillsammans med universitetsstudenter från Uppsala och Stockholm. Studien baseras på de 

50 största företagen som är noterade på OMX Stockholm Large Cap. 

 

De främsta motiven till att ha en uppförandekod är enligt de undersökta bolagen: 

 Att vara ett socialt ansvarsfullt företag 

 Att öka de anställdas etiska medvetenhet 

 Att skapa en enhetlig företagskultur  

 

Målgrupper för uppförandekoden 

Anställda utgör den största målgruppen för uppförandekoden bland de undersökta bolagen. 25 % 

har en uppförandekod för kunder och 75% har en för leverantörer. 

 

Innehåll i uppförandekoden 

 98% av företagen behandlar korruption i deras uppförandekod 

 91% adresserar på något vis efterlevnad i deras uppförandekod. En ökning från 2013 med 

10 procentenheter. 

 Bara 10% behandlar hanteringen av sociala medier 

 

Implementering av uppförandekoden  

 Alla de undersökta företagen som har en uppförandekod utbildar på något sätt sina 

anställda i hur koden bör tillämpas 

 En majoritet av de undersökta företagen kommunicerar inte deras kontrollrutiner i 

uppförandekoden.   

 

 
 


