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Sammanfattning 

      

Titel: Code of Conduct - Likheter och skillnader i livsmedels-, kläd-, bil- samt 

teknikbranschen 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2017  

Författare: Pontus Bjers, Anja Blom, Viktor Lindestam & Jonatan Nuamu 

Handledare: Åsa Gustafsson 

Bakgrund: Företag upplever idag ett ökande tryck från intressenter att agera hållbart 

och ansvarsfullt. Globaliseringen har lett till att företag har affärskopplingar med 

internationella partners och leverantörer. För att nå upp till de krav som ställs av 

konsumenter och investerare har många företag uppfört en Code of Conduct. Denna kod 

kan beskrivas som en regelsamling för hur företag ska agera i olika situationer. 

Beroende på vad företag vill förmedla med sin CoC kan de vara konstruerade på olika 

sätt. Ofta används internationella normer och standarder som exempelvis FN:s 

deklarationer. 

Syfte: Denna uppsats syftar till att jämföra innehåll av CoC mellan olika branscher. 

Vidare ämnar studien identifiera likheter och skillnader i dessa CoC. 

Metod: Studiens undersökningsdesign är av jämförande karaktär och 

forskningsmetoden är kvalitativ. Författarnas vetenskapliga synsätt har varit 

positivistiskt och ett deduktivt angreppssätt har använts. Vidare har urvalet gjorts 

genom ett icke-sannolikhetsurval och det empiriska materialet som samlats in är av 

typen sekundärdata.  

Slutsats: Studien har identifierat stora likheter i de sociala punkterna mellan alla 

branscher. Nästan alla företagen uppfyller de kraven som FN har fastställt. Vissa 

skillnader har hittats inom de miljörelaterade punkterna. Livsmedels- och bilbranschen 

har en del avvikelser i dessa punkter gentemot övriga branscher. Det går inte att dra 

några direkta slutsatser kring att branscherna företagen verkar inom, påverkar innehållet 

i CoC. 

Nyckelord: Code of Conduct, FN, standard, branschjämförelse, etik, socialt ansvar, 

miljöansvar 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning av problemet och det ökande 

intresset för CoC vilket sedan leder vidare till en problemdiskussion. I 

problemdiskussionen berörs incitament till att uppföra en CoC, internationella 

organisationer och bransch CoC. Detta mynnar ut i en problemformulering och 

uppsatsens syfte. Sista delen i inledningen är en beskrivning av uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Många av världens företag upplever idag ett ökat tryck från deras intressenter angående 

miljömässigt och socialt ansvarstagande. De företag som inte möter intressenternas krav 

och förväntningar kommer se sitt rykte skadas, vilket kommer leda till en negativ 

inverkan på både marknadsandelar och lönsamhet. Socialt ansvarstagande har blivit en 

viktig aspekt att tänka på mellan konkurrerande företag, det är därför intresset har ökat 

för Corporate social responsibility (CSR) (Björklund, 2010).  

 

Globaliseringen har gjort att många företag arbetar internationellt med affärspartners 

och leverantörer, vilket har gjort att CSR måste vara globalt kommunicerat. Lösningen 

har blivit att ta fram en Code of Conduct (CoC), som kan beskrivas som en regelsamling 

för hur företag ska agera i olika situationer (Borglund et al. 2012). Redan 1991 sa 

Carroll (1991) att ett företag som arbetar med CSR jobbar för att vara lönsamt samtidigt 

som företaget följer lagen, beter sig etiskt samt är en bra företagsmedborgare. En 

bredare definition av CSR är enligt Kenneth M. Amaeshi et al. (2008) en organisations 

engagemang att verka för en ekonomisk hållbarhet och en hållbar miljö medan man 

berör alla intressenternas intressen. Grupper som identifieras som intressenter kan 

variera mycket, men definitionen av en intressent är en aktör som påverkas eller berörs 

på något vis av en verksamhet. Intressenter brukar bestå av anställda, leverantör, 

kunder, ägare, investerare, det allmänna samt media och konkurrenter (Borglund et al. 

2012).  

 

Media har den största rollen i framväxandet av CSR. Rädslan för dåligt rykte i media 

växte fram efter en rad företagsskandaler angående socialt ansvarstagande (Borglund et 

al, 2009).  
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När media däremot skriver positivt om företag menar Kotler och Lee (2005) att 

företagen stärker sitt varumärke samt image. Det i sin tur leder framgent till ökad 

försäljning och marknadsandelar, då konsumenter enligt Kotler & Lee (2005) hellre 

väljer företag som verkar för ett bättre samhälle. (Kotler & Lee, 2005).  

 

Figur 1 – Media  

 

Figur 1 visar exempel på skandaler som har drabbat några av de företag som den här 

studien ämnar att undersöka. Varje företag var för sig själv och varje enskild bransch 

har sina egna utmaningar att överkomma för att upprätthålla en ansvarsfull och hållbar 

värdekedja.  

 

En code of conduct (CoC) definieras som ett formellt policy dokument som fastställer 

ansvaren en organisation har mot dess intressenter och/eller det uppträdande 

organisationen kräver av de anställda. En uppförandekod fungerar alltså som en 

vägledning av hur de anställda ska bete sig, vilka krav organisationen har på de 

anställda samt hjälpreda till att behålla sammanhängande standarder genom hela 

organisationen (Preuss, 2009). 
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När företag gör samhällsnytta genom att delta och engagera sig för aktiviteter via 

arbetet med CSR och CoC menar Kotler och Lee (2005) att det leder till flera fördelar 

för företaget. Engagemang likt detta brukar visa goda tecken på att företaget är friskt 

och bra, och det gillas av affärspartners, investerare, potentiella kunder samt av 

samhället allmänt (Kotler och Lee 2005). Kotler och Lee (2005) säger även att 

anställda, ledning och ägare samt nuvarande kunder tycker det känns bra och är stolta 

över att jobba för ett företag som arbetar med detta, det leder till en ökad förmåga att 

attrahera, motivera och behålla anställda (Kotler och Lee 2005). Det brukar även göra 

gott för varumärket och flera bevis tyder på att företag som jobbar med CSR och CoC 

faktiskt håller längre (Kotler och Lee 2005).  

 

1.2 Problemdiskussion 

De marknadsförändringar som skett de senaste årtiondena med avregleringar, 

privatisering och framförallt en växande globalisering har lett till att företag måste ta 

större socialt ansvar än att enbart följa lagen (Fernholm, 2013). Enligt Björklund (2010) 

möter företag idag en press från flera intressenter angående miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. Denna press har lett till arbetet med dessa frågor har blivit en tävling 

mellan företagen och deras strävan att förbättra deras CSR. Kotler och Lee (2005) 

menar att företag erhåller konkurrensfördelar när de implementerar CSR-aktiviteter i 

verksamheten. De företag som inte lever upp till pressen och de förväntningar som finns 

från intressenter riskerar att få ett sämre rykte med minskade marknadsandelar och 

intäkter som följder (Björklund 2010).  

 

En del i arbetet med CSR som används av många företag är CoC. Beroende på vilket 

företag eller vilken bransch det gäller kan dessa vara konstruerade på olika sätt eftersom 

företag själva väljer vad de vill belysa och förmedla. Studier visar att anställda inom 

företag med en CoC generellt är med om färre missförhållande i arbetet än de som är 

anställda på ett företag utan en CoC (Fernholm, 2013).  

 

Intressenternas ökade press på företag har lett till att konsumenter och anställda ställer 

högre krav än någonsin när det gäller socialt- och miljömässigt ansvar. Dessutom 

granskar dagens media inte bara företagens egna uppförande utan även beteendet av de 

som företaget förknippas med såsom partners, leverantörer, agenter och regeringarna i 

de länder där verksamhet bedrivs. Nuförtiden är inte heller företag enbart ansvariga för 
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att lyda till lokal lagstiftning utan även internationella normer och standarder, som 

exempelvis de uppförda av internationella arbetsrättsorganisationen (ILO) och FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter (Smith et al. 2003). 

 

Många företag tar inspiration från organisationer och konventioner när de ska uppföra 

en egen CoC (Björklund 2010). CoC rör sig mot att bli allt mer standardiserade 

eftersom företag ansluter sig till dessa standardiseringsorganisationer. De internationella 

deklarationer och konventioner som anses vara väletablerade standarder och som många 

företag baserar sin CoC på är: FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN-organet 

ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, 

Riodeklarationen om miljö och utveckling, FN:s konvention mot korruption och FN:s 

tio principer för Global Compact på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 

och bekämpning av korruption med avseende på globala företags verksamhet 

(Fernholm, 2013).  

 

Företags alla samarbetspartners och hela leverantörskedjan involveras i arbetetet med 

CSR (Presutti och Mawhinney 2013). Många företag, såsom IKEA och H&M, låter alla 

sina leverantörer skriva på CoC för att de ska förstå och acceptera de förväntningar som 

ställs (Björklund 2010). Om det kommer fram att CoC inte efterlevs av en part i 

leverantörskedjan kan det leda till negativa effekter. Kotler och Lee (2005) beskriver att 

det kan skapas en uppfattning att företag endast skyltar med CSR-aktiviteter för att 

undvika negativ publicitet. De beslut om socialt ansvar som fattas i ett företag grundar 

sig ofta i att man är mån om omvärldens uppfattning. Erwin (2010) menar att företag 

som arbetar med CSR och har en CoC kan förvänta sig flera positiva effekter. 

Organisationskulturen kan förändras på ett sätt som gör att de anställda handlar på ett 

mer etiskt sätt. Dessutom kan imagen för de företag som har en CoC förbättras och det 

visar intressenter att de engagerar sig.  

 

Enligt en rapport som ILO skrev 2015 arbetar 20 % av hela världens arbetstagare i en 

global värdekedja. Tillverkande företag är arbetsgivare till majoriteten av dessa arbetare 

i utvecklingsländer (Mosley 2017). Detta innebär ett stort ansvar, för tillverkande 

företag som har värdekedjor som sträcker sig i flera länder, att upprätthålla respektabla 

arbetsförhållanden. Mosley (2017) menar att den mest effektiva metoden för att 

förbättra arbetsförhållanden kan variera från bransch till bransch men även mellan 
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företag inom samma bransch. Många företag har tagit fram en egen CoC eller anslutit 

sig till branschstandarder för att förbättra sitt eget arbete med arbetsförhållanden, miljö- 

och andra relevanta frågor. Raj-Reichert (2011) beskriver att teknikbranschen har, i ett 

försök att samordna sociala-, miljö- och andra förhållanden, tagit fram en Electronic 

Industry Code of Conduct (EICC). Målet med denna kod är att ersätta olika standarder 

från leverantörer och konsumenter med en gemensam kod. Dessutom fungerar den som 

ett övervakande verktyg för leverantörer och underleverantörer längre bak i värdekedjan 

(Raj-Reichert 2011). Detta ställer frågan om tillverkande företag i andra branscher 

utöver elektronikbranschen har på motsvarande vis CoC som överensstämmer med 

varandra? 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka likheter och skillnader finns mellan olika branscher avseende CoC innehåll?  

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att jämföra CoC innehåll mellan olika branscher. Vidare ämnar 

studien identifiera likheter och skillnader i dessa CoC. 

 

1.5 Disposition 
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2 Metod 
I metodkapitlet förklaras lämpliga metoder och möjliga tillvägagångssätt. De valda 

tillvägagångssätten för varje metodavsnitt motiveras. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet berör kunskapsteoretiska frågeställningar och vad som anses 

vara godtagbar kunskap inom ett specifikt ämne. En annan vanlig benämning på detta är 

epistemologiska frågeställningar. En aspekt som är avgörande är huruvida 

naturvetenskapens metoder, principer och verklighetsbild bör användas vid studier av 

den sociala verkligheten. Det finns därför två kunskapsteoretiska ståndpunkter som 

vanligtvis används, positivism och hermeneutik. Den kausala förklaring som ligger 

bakom tolkningen av studien är det som avgör vilken av dessa ståndpunkter som studien 

följer. Om verkligheten tolkas utifrån vetenskapliga metoder är det ett positivistiskt 

synsätt och om verkligheten istället tolkas genom de aktörer som upplever den är det en 

hermeneutisk syn (Bryman & Bell 2013).  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är positivism en kunskapsteori som är inriktad mot 

naturvetenskapens metoder vid studier av den sociala verkligheten. Vikt läggs vid att 

forskningen ska vara objektiv och det görs en tydlig skillnad mellan fakta och 

värderingar eftersom resultatet som forskningen leder till ska grundas på fakta. För att 

denna kunskapsteori ska vara lämplig krävs observation (Bryman & Bell 2013). 

 

Hermeneutik är en mer subjektiv kunskapsteori som handlar om att tolka och skapa 

förståelse om verkligheten och dess aktörer. Kunskap tas fram genom studier av 

människors handlingar som tolkas genom deras perspektiv istället för omgivningens 

(Bryman & Bell 2013).  

 

Denna studie har ett positivistiskt synsätt. Detta eftersom det är en kvalitativ studie som 

syftar till att jämföra innehållet av CoC mellan fyra olika branscher. Den empiriska 

analysen baseras på en modell som är framtagen av teori. Eftersom analysen av CoC är 

rent objektiv passar det positivistiska synsättet studien.  

 
 

 



  
 

7 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

I forskningen brukar induktion och deduktion användas som förklaringsmodeller. Dessa 

två kan skiljas på ett sådant sätt att induktion har sin utgångspunkt i empirin och utgår 

från en mängd enskilda fall och hävdar ett samband. Deduktion har sin utgångspunkt i 

teorin och utgår från en generell regel som då ska kunna förklara ett enskilt fall 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Utöver dessa två förklaringsmodeller kan även abduktion tillföras som en tredje modell. 

Denna modell skall, trots drag från de andra två modellerna, inte ses som en 

sammanställning av dessa. Abduktionen har sin utgångspunkt i empirin precis som 

induktionen, men utesluter trots detta inte den tidigare teorin och får därför vissa drag 

från deduktionen. Metoden tolkar ett enskilt fall utifrån ett hypotetiskt övergripande 

mönster och bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser. Detta tillåter det empiriska 

tillämpningsområdet att utvecklas under processens gång tillsammans med det 

övergripande mönstret (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Angreppssättet blir för oss med denna bakgrund den deduktiva förklaringsmodellen. 

Detta eftersom resultat och slusatser av den empiriska analysen baseras på en modell 

som skapades med utgångspunkt i teori.   

 

2.3 Forskningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns två typer av forskningsstrategier, kvalitativ- och 

kvantitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa forskningsstrategin lägger fokus på ord 

istället för siffror vid datainsamling och analys. Insamling av data sker ofta genom 

intervjuer, samtal, fokusgrupper eller deltagande observationer. Det finns en koppling 

med det induktiva angreppssättet som förespråkar att empiriska studier genererar 

teorier. Istället för att följa den naturvetenskapliga metoden föredrar kvalitativa forskare 

att intressera sig för hur de studerade individerna uppfattar och tolkar den sociala 

verkligheten. Denna sociala verklighet ses som ständigt förändrande.  

 

I den kvantitativa forskningsstrategin ligger det mer fokus på kvantifiering vid 

datainsamling och analys istället för ord. En utgångspunkt för kvantitativa forskare är 

att hypoteser ska prövas mot teori, alltså använder de sig av ett deduktivt angreppssätt. 

Den data som används kan samlas in genom exempelvis enkäter, strukturerade 
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intervjuer eller experiment. Det naturvetenskapliga synsättet efterlevs och därför utgår 

kvantitativ forskning ofta från ett positivistiskt synsätt. En skillnad gentemot den 

kvalitativa forskningsstrategin är att forskningen är en linjär process som sker i, på 

förhand, bestämda steg. Eftersom angreppssättet är deduktivt utgår forskningen från 

teori och avslutas med formulering av resultat och slutsatser. Detta är den mest använda 

forskningsstrategin inom företagsekonomisk forskning och är användbar när målet med 

studien är att ge tydliga svar (Bryman & Bell, 2013). 

 

Denna studie har främst en kvalitativ karaktär eftersom syftet är att, genom text, jämföra 

skillnader och likheter mellan innehållet av CoC i fyra branscher. En operationalisering 

kommer göras för att författarna ska kunna få fram jämförbara mätetal.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

Det finns fem ledande former av undersökningsdesigner. En undersökningsdesign är 

ramen för insamling och analys av data som författarna har för avsikt att använda sig av. 

De fem olika formerna man kan använda sig av är: experimentella undersökningar, 

tvärsnittsundersökning, longitudinella undersökningar, fallstudier & flerfallstudier samt 

komparativa & jämförande undersökningar. Experimentella undersökningar innebär 

undersökningar kring två objekt och/eller grupper där ena objektet utsätts för en variabel 

och den andre inte gör det, för att sedan jämföra de båda resultaten. En tvärsnittsdesign 

är en design som utgörs av att man samlar in data från flera fall vid en viss tidpunkt för 

att undersöka och hitta kopplingar och samband mellan de olika fallen. Här undersöks 

oftast betydligt många fler fall än två för att hitta mer exakta samband. Longitudinella 

designer används mest när man ska studera förändringar över en viss tidsperiod. 

Designen innebär då att man studerar ett urval först en gång och senare studeras samma 

urval minst en gång till vid ett ytterligare tillfälle för att se om det finns en förändring 

över tid. Att använda sig av fallstudier är användbart när en aktuell företeelse ska 

undersökas. Fallstudier utgörs av detaljerade och ingående undersökningar av ett enda 

fall i dess verkliga sammanhang. I den sista jämförande eller komparativa designen 

tillämpas en jämförelselogik där två helt identiska metoder studeras inom två olika fall 

eller situationer. Genom att analysera olika fall med denna metod anses man få bättre 

förståelse för olika t.ex. sociala företeelser (Bryman & Bell, 2013). 
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För att kunna besvara frågeställningarna är denna studie av jämförande design. Detta då 

syftet är att identifiera skillnader och likheter mellan olika branschers innehåll av CoC.  

 

2.5 Datainsamling 

Insamling av data kan ske på flera olika tillvägagångssätt och valet av metod kan vara 

av stor betydelse för kvaliteten på en forskning. Därför är det viktigt att man lägger 

mycket tid på valet av metod och varför man valt just den (Bryman & Bell, 2013). 

 

Enligt Bryman och Bell finns det två tillvägagångssätt vid datainsamling och dessa är 

primär samt sekundär datainsamling. Primär datainsamling görs av forskaren själv och 

avser just den forskning som är aktuell i form av främst intervjuer, observationer och 

enkäter. Fördelarna med primär datainsamling är att man blir bekant med materialet 

man undersöker samt att man kan begränsa det till vad som är relevant för just ens egen 

forskning. Även fast primär datainsamling kan vara bättre i många fall så är det 

kostsamt och tidsödande och kan därför vara svårt att genomföra (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Vid sekundär datainsamling analyseras data som redan finns och det kan användas i 

annat syfte än vad det var ämnat för tidigare. Fördelar med sekundär datainsamling är 

att det är mer tids- samt kostnadseffektivt än vad primär datainsamling är. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är ofta materialet som analyseras av hög kvalitet vid sekundär 

datainsamling samt att bortfall minimeras. På grund av att man inte behöver avvara lika 

mycket tid med datainsamling har man också mer tid till analysen (Bryman & Bell, 

2013). 

 

De nackdelar som kan nämnas vid sekundär datainsamling är att kännedomen för 

materialet inte blir lika god som om datan samlats in för den specifika forskningen. 

Datan kan även vara väldigt komplex och det finns risk för att datan inte håller den 

kvalitet som krävs för att få en god kvalitet på hela studien. Vid användning av 

sekundärdata kan även risken finnas att viktiga nyckelvariabler saknas i det material 

man har att tillgå (Bryman & Bell, 2013). 
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Datainsamlingen för detta arbete kommer gå till genom studier av offentliga CoC. 

Därmed kommer den data som används i studien vara av typen sekundärdata. Detta 

kommer att göras på åtta företag, två företag i varje bransch. De branscher som blivit 

utvalda för studien är: livsmedelsbranschen, klädbranschen, bilbranschen och 

teknikbranschen. De offentliga CoC har hämtats från de utvalda företagens hemsidor 

där det senast tillgängliga dokumentet används. Detta innebär att de olika CoC är 

införda olika år. 

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Inom forskningen finns en rad olika kvalitetsmått som kan tillämpas för att försäkra sig 

om att en viss standard hålls. Inom den kvantitativa forskningen beskrivs dessa, 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Reliabiliteten handlar om ifall undersökningen 

får samma resultat om den skulle utföras ytterligare en gång. Replikerbarhet, som liknar 

reliabiliteten, handlar om ifall undersökningen går att göra på nytt med mer relevanta 

data, oavsett om resultatet kommer bli detsamma som i tidigare undersökning. 

Validiteten i en undersökning handlar om ifall slutsatser hänger ihop eller inte (Bryman 

& Bell 2013). 

I den kvalitativa forskningen däremot brukar man istället använda sig av kvalitetsmåtten 

trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas sen ytterligare upp i tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att undersökningen ska vara tillförlitlig 

krävs att den utförts med gällande regler. Detta innefattar att även resultaten ska 

rapporteras till de som varit objekt för studien för att missförstånd inte ska ha inträffat 

och att det som undersökts har uppfattats på rätt sätt. Med överförbarhet menas att 

resultatet av undersökningen ska kunna användas i andra sammanhang och miljöer. 

Genom undersökningens gång ska även forskningsprocessen redogöras så att andra kan 

bedöma forskningsgången och det är det som kallas pålitlighet. Konfirmeringen handlar 

om att forskaren inte ska lägga egna värderingar i varken utförandet av undersökningen 

eller i slutsatsen. Samma gäller även teoretiska inriktningar. Äkthet, som är det andra 

kvalitetsmåttet i den kvalitativa forskningen menar att undersökningen ska ge en rättvis 

bild av de åsikter och uppgifter som lagts märke till under undersökningen och förmedla 

detta till de deltagare som medverkat (Bryman & Bell, 2013). 
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Vår studie ligger närmare den kvalitativa forskningen med en jämförelse av olika 

företags CoC. Vår studie uppfyller inte kraven för tillförlitlighet då vi inte haft kontakt 

med de företag som varit objekt för studien. Det andra kriteriet för trovärdighet är 

överförbarhet och det uppfylls genom att studien skulle kunna appliceras på andra 

branschers CoC. Pålitligheten säkrar vi genom att processtegen i studien lätt går att 

följa i metodkapitlet. Konfirmering och äkthet uppfylls genom att studien gjorts med 

systematisk jämförelse på rättvisa grunder. 

 

2.7 Urval 
Vid många studier måste det göras ett visst urval ur den population som ska undersökas 

eftersom dess storlek gör det omöjligt att undersöka alla individer. För att en 

generalisering av resultatet ska vara möjlig är det viktigt att urvalet är representativt för 

populationen. Två urvalstekniker finns när ett urval ska göras, sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2013).  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver ett sannolikhetsurval som att alla individer i en 

population har lika stor chans att bli en av urvalet. Genom ett sannolikhetsurval blir 

urvalet representativt.  

 

Icke-sannolikhetsurval är en urvalsteknik som tar ut urvalet på ett annat sätt än genom 

sannolikhetsprincipen. Tre metoder är vanliga att använda sig av. Den första är 

bekvämlighetsurval som innebär att urvalet sker genom att forskaren väljer de individer 

som är tillgängliga för tillfället. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att urvalet 

inte alltid kan ses som representativt för populationen. Den andra metoden är 

snöbollsurval som går ut på att forskaren väljer ut ett antal individer som ska delta i 

studien. Dessa individer tar sedan kontakt med ytterligare individer som även de kan 

vara deltagare. Den sista metoden är kvoturval vilket innebär att forskaren väljer 

individer för att få ett urval som återspeglar populationen (Bryman & Bell 2013).  

 

Den urvalsteknik som används i denna undersökning för att välja ut de studerade 

företagen är icke-sannolikhetsurval. För att få fram tillräckligt många företag att studera 

har ett bekvämlighetsurval använts. Det har krävts för att hitta företag i de branscher 

som författarna valt och som har en offentlig CoC.  
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De fyra branscher som valts ut för studien har passerat några kriterier. Branscherna 

måste vara tillverkade och ha värdekedjor som är globala. Från ett icke-

sannolikhetsurval har följande branscher valts ut: livsmedelsbranschen, klädbranschen, 

bilbranschen och teknikbranschen. Två företag i varje bransch har valts ut: 

 

Klädbranschen: H&M och Varner Group 

Livsmedelsbranschen: Axfood och Unilever 

Bilbranschen: Volvo Cars och Volkswagen 

Teknikbranschen: Apple och HP 

 

De företag som ska jämföras i studien har valts ut efter vissa urvalskriterier. Företagen 

måste uppfylla; omsättning över 10 000 Mkr, en offentlig CoC, CoC från tidigast 2015, 

vara verksamma i Sverige samt ha en global värdekedja. En sammanställning av 

företagen och urvalskriterierna kan ses i tabell 1.  

 

 
Tabell 1 - Företagsammanfattning 

 

2.8 Analysmetod 

Yin (2007) förklarar att det finns fem metoder för att genomföra den empiriska analysen 

av den insamlade datan. Dessa är mönsterjämförelse, formulering av förklaringar, 

tidsserieanalys, logiska modeller och flerfallsanalys.  

 

Mönsterjämförelse är en av de mest lämpliga metoderna att använda sig av vid analys. 

Metoden utförs genom jämförelse mellan ett empiriskt grundat mönster och ett förväntat 
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mönster. Om det empiriskt grundade mönstret stämmer överens med det förväntade så 

kan studiens interna validitet stärkas. En annan analysmetod, formulering av 

förklaringar, är liknande mönsterjämförelse. Målet med metoden är att analysera den 

empiriska datan genom att formulera förklaringar av studien. Förklaringen formuleras 

om till dess att den bästa lösningen tagits fram. Den tredje analysmetoden kallas för 

tidsserieanalys och används vid analyser över tid för att hitta gemensamma mönster 

eller samband. Den fjärde metoden är logiska modeller som går ut på att matcha 

empirisk data med teori. Arbetet med logiska modeller följer en komplex kedja av 

händelser. Den sista analysmetoden är flerfallsanalys och används när flera fallstudier 

ska analyseras och jämföras mot varandra (Yin 2009). 

 

Den empiriska analysen i denna studie kommer göras genom en mönsterjämförelse. 

Författarna anser att det är den bäst lämpade metoden eftersom analysen kommer göras 

genom jämförelser mellan den empiriska analysen och den teoretiska analysen. De två 

tabellerna som tas fram ska analyseras för att identifiera likheter och skillnader. För att 

detta ska vara möjligt kommer en operationalisering göras för att begreppen ska bli 

mätbara. Dessutom kommer de punkter som identifieras i koderna att grupperas för att 

jämförelsen ska bli lättare att göra.  
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2.9 Analysmodell 

 
Figur 2 – Analysmodell 

 

Analysmodellen beskriver i vilka företag och branscher vi kommer att identifiera 

likheter och skillnader, med hjälp av vår teoretiska ram. Först analyseras likheterna och 

skillnaderna mellan de två företagen i respektive bransch. Sedan analyseras branscherna 

som helhet mellan varandra. Vi använder oss av operationaliseringen, vårt empiriska 

material, och går sedan tillbaka till vårt teoretiska ramverk för att identifiera varje likhet 

och skillnad.  

 

Analysstegen presenteras nedan: 

 

1. Operationalisering av begrepp - för att artiklarna och företagens CoC ska kunna 

jämföras på ett systematiskt och objektivt sätt kommer de begrepp som 

förekommer i texterna operationaliseras. Vilka begrepp som inkluderas i varje 

punkt presenteras i kapitel 3.4 Operationalisering. 

2. Teoretisk ram - De vetenskapliga artiklarna studeras för att sammanställa vilka 

av FN:s punkter som identifieras som en del av en CoC. Denna sammanställning 

visas i tabell 2 i kapitel 3.3   
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3. Empiriskt material - Identifiering av begrepp som vi har operationaliserat samt 

återkoppling till den teoretiska ram författarna har tagit fram. 

Sammanställningen hittar ni i tabell 16.  

4. Analys - Mönsterjämförelserna genomförs med hjälp av de tidigare nämnda 

stegen. Författarna identifierar likheter och skillnader mellan företagen och 

mellan branscherna. De största avvikelserna kan läsas i kapitel 5.5. 

 

2.10 Generaliserbarhet 

En av de analytiska utmaningar forskare ställs inför är att avgöra om det går att göra 

några generaliseringar av studien som genomförts (Yin, 2012). Bryman och Bell (2013) 

menar att kvantitativa forskare frågar sig huruvida studiens resultat är generella och 

därmed kan appliceras på andra situationer än den som inbegrips av studien. För att 

detta ska vara möjligt krävs det att det urval som gjorts är representativt för 

populationen (Bryman & Bell 2013). 

 

Det finns två typer av generalisering; analytisk generalisering och statistisk 

generalisering. Analytisk generalisering passar för fallstudier. En teoretisk referensram 

används för att jämföra med studiens resultat. Om två eller fler fall stöds av den 

teoretiska referensramen kan studien vara replikerbar. Detta behöver inte betyda att 

studiens resultat är generaliserande utan det krävs ett avgörande från läsaren (Yin, 

2012). 

 

Enligt Yin (2012) används statistisk generalisering då empiriskt material samlats in. 

Detta empiriska material samlas in från ett urval och genom detta material kan det dras 

slutsatser om en hel population. För att en statistisk generalisering ska kunna göras 

utförs ofta experiment eller surveyundersökningar.  

 

Av denna studie kan det göras en analytisk generalisering eftersom det använts ett icke-

sannolikhets urval. Det resultat som studien kommit fram till grundar sig på de utvalda 

företagens CoC. Även om de utvalda företagen är ledande i sina respektive branscher 

kan inte resultatet med säkerhet översättas till fler företag. För att göra detta hade det 

behövts ett statistiskt urval.   
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2.11 Tillvägagångssätt 

Författarna har använt sig av Onesearch och Business Source Premier när de letat upp 

vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för den teoretiska ramen. Vi har sökt efter 

ord och begrepp som exempelvis “Code of Conduct”, “CoC, “Corporate Social 

Responsibility” ”CSR”, “Sustainability”, “Analysis”, “Code of ethics”, “Benchmark”, 

“Supply Chain”, “Supply Chain Management”, “Supplier”, “Characteristics”, “Design”, 

“Industry”, “Manufacturing”, “Compliance”, “Framework”, “Principles”, “Business 

ethics”, “Business Code”, “Business principles”, “Norms”, “Values”, “Ethics 

management”, “Development”, “Guidelines”, “Draft”, 

Construct”, ’“Contain”  ”Content”, “Standards” och “Comparison”. Författarna har tittat 

på årtalen i artiklarna och undersökt om de stödjer vår tänkta teoriram.  

 

Den teoretiska analysen baseras på den CoC som FN tagit fram till deras leverantörer. 

FN:s CoC är baserad på Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om 

grundläggande principer och rättigheter samt deras egna förklaringar om mänskliga 

rättigheter (FN 2013). Både Björklund (2010) och Fernholm (2013) menar att dessa 

koder och andra liknande är vanliga att använda som utgångspunkt när företag ska 

uppföra en egen CoC. FN:s CoC kommer därför att används som en mall och de koder 

som de tar upp och beskriver är de som artiklarna och studieföretagen kommer jämföras 

mot. 

 

Det empiriska kapitlet kommer innehålla en stor genomgång av företagens CoC. 

Eftersom uppsatsen ämnar att jämföra åtta företag totalt, två i varje bransch, innebär det 

att empirikapitlet kommer bestå av mycket text. Läsare som inte vill fördjupa sig i 

innehållet i koderna hänvisas till kapitel 4.5 Empirisammanfattning. 
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2.12 Metodsammanfattning 
 

Metodsammanfattning 

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ 

Undersökningsdesign Jämförande studie 

Datainsamling Sekundärdata 

Kvalitetskriterier 

 Överförbarhet, pålitlighet, konfirmering & 
äkthet 

Urval Bekvämlighetsurval 

Analysmetod  Mönsterjämförelse 

Generaliserbarhet  Analytsik generalisering 
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3 Teori 
I teorikapitlet förklaras inledningsvis begreppet CoC. Efter det förtydligas begreppet 

CoC och dess innehåll. Vidare är en genomgång av de vetenskapliga artiklar som valts 

ut med FN:s CoC som mall. Avslutningsvis visas artiklarnas innehåll i en 

teorisammanfattning.  

  

3.1 Code of Conduct 

Fernholm (2013) förklarar CoC som ett kontrakt som företag har mot sina leverantörer 

för att försäkra sig om att ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar tas. CoC är frivilliga 

riktlinjer som ett företag sätter upp och med dessa kan intressenter till företaget se hur 

företaget jobbar för att ta ett ansvar. Med anledning av att code of conduct är frivilliga 

finns ingen bestämd mall för hur denna ska vara uppbyggd utan det kan variera mellan 

branscher och företag även om vissa områden vanligtvis kan hittas i de flesta. Koderna 

rör sig mot att bli mer standardiserade då fler företag väljer bort att skapa ett eget 

dokument framför att ansluta sitt företag till en redan existerande standardiserad CoC. 

Organisationerna som upprättat dessa CoC ansvarar då även över att kontroller 

genomförs som säkerställer efterföljandet av de uppsatta reglerna för de företag som 

anslutit sig. De olika koderna har ofta gemensamt att de bygger på nationella 

konventioner och deklarationer. Dessa brukar vara FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter från 1948, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på 

arbetsplatsen från 1998, Riodeklarationen om miljö och utveckling från 1992, FN:s 

konvention mot korruption från 2004 och FN:s tio principer för Global Compact från 

1999 (Fernholm 2013).  

 

Då CoC är frivilligt finns det företag som använder sig av dessa för att ge en fin bild av 

ett ansvarstagande företag utåt och har därför ibland kritiserats som meningslösa i 

jämförelse med bland annat stiftade lagar som är tvingande. Motivationen till att 

upprätta en CoC har sällan med företagets eget intresse för CSR att göra utan motiveras 

istället av en önskan att skapa ett bra rykte för företaget (Benn & Bolton 2011). 2007 

gjordes en mätning för att se hur många av världens 200 ledande företag mätt på 

avkastning som använde sig av en CoC. Mätningen som gjorts en gång tidigare 2000 

visade på en ökning från 52 % till 86 % (Hopkins 2016). 
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3.2 Mall för Code of Conducts 

FN har byggt upp stora delar av sin CoC från Internationella arbetsorganisationens 

(ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter och deras egna 

förklaringar om mänskliga rättigheter (FN 2013). Enligt Björklund (2010) använder 

många företag dessa koder som inspiration när de ska uppföra sin egna kod. Fernholm 

(2013) styrker detta när hon skriver att företag ofta baserar sina CoC på FN:s 

deklarationer om mänskliga rättigheter och korruption, FN:s principer för Global 

Compact, ILO:s principer och Riodeklarationen om miljö och utveckling.  

 

FN har tagit fram en uppförandekod som är riktad mot deras leverantörer och som ska 

följas av de som har ett samarbete med FN. Uppförandekoden består av 21 stycken 

punkter med tillhörande förklaringar till varje punkt. Utöver FN:s definitioner av 

begreppen presenteras även de teorier som valts ut och hur de definierar och förklarar 

innehållet i de olika styckena i uppförandekoder.  

 

1. Kommunicering av CoC 

FN förväntar sig att alla leverantörer som gör affärer med FN följer deras CoC och det 

innefattar deras anställda, moderbolag, dotterbolag och underleverantörer. FN förväntar 

sig att denna CoC förmedlas ut till dessa enheter på det lokala språket eller på ett sätt 

som alla förstår (FN 2013). 

 

Av de artiklar som valts ut för den teoretiska analysen identifierar fem av 15 författare 

kommunicering av CoC till berörda intressenter som en del av en CoC. Både 

Rodriguez-Dominguez et al. (2009) och van Tulder och Kolk (2001) identifierar i sina 

studier att kommunikation av CoC vidare i försörjningskedjan som en del av företags 

CoC. Oehmen et al. (2009) förklarar att processen med kommunicering av CoC till 

anställda och utbildning för ansvariga anställda är en viktig del av arbetet. Vidare 

skriver de att det även är viktigt att förmedla till leverantörer att de ska uppmuntra sina 

underleverantörer att efterleva CoC. För att CoC ska få genomslag beskriver de att 

implementeringsfasen efter kommunikationen är en kritisk del. Preuss (2009) skriver att 

45 % av de CoC som analyseras i den studien nämner att CSR-kraven ska 

vidareförmedlas till leverantörernas underleverantörer. Detta menar Preuss (2009) är ett 

erkännande att stora företag som kontrollerar sin försörjningskedja måste inkludera fler 

steg nedåt i kedjan eftersom det är där som många miljö- och sociala problem gömmer 
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sig. I sin artikel diskuterar O’Rourke (2003) hur stor skillnad det är i mellan olika 

reglerande system. De sträcker sig olika långt i avseende av kommunikation och 

implementering och O’Rourke (2003) skriver att reglerande system kan implementeras i 

mer än det första steget i försörjningskedjan. 

 

2. Ständig förbättring 

FN förväntar sig att deras leverantörer uppnår deras minimum standarder och att de 

ständigt strävar efter förbättring. FN förväntar sig också att deras leverantörer 

uppmuntrar och arbetar med sina egna leverantörer och underleverantörer för att se till 

att de också strävar efter att uppfylla principerna i dessa CoC (FN 2013). 

 

O’Rourke (2003) pratar om företags frivilliga medverkan i eller ledning av olika icke-

statliga initiativ för förbättring och utveckling av deras arbets- och miljöprestationer 

samt sociala prestationer. Många rykteskänsliga företag försöker utveckla sin egna CoC 

för att möta direkta påtryckningar och krav från dess intressenter. Ökande medvetande 

konsumenter är enligt O’Rourke en av de större källorna till varför organisationer 

ständigt vill förbättra sina prestationer. Det är fem stycken av våra 15 artiklar som tar 

upp den ständiga förbättringen av en CoC (O’Rourke, 2003). Kaptein (2004) ger i sin 

artikel rekommendationer på hur organisationer kan förbättra och utveckla deras CoC. 

Att regelbundet redovisa och ha CoC tillgänglig för intressenterna så att de kan ge 

feedback är en stark förbättringsmöjlighet. Kaptein (2004) och Oehmen et al. (2009) 

påpekar att det är viktigt att feedback och utveckling görs och framförallt tas seriöst.  

 

3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 

Leverantörer ska ha fastställt klara mål för att uppfylla de standarder som anges i CoC. 

FN vill att leverantörerna ständigt ska granska, övervaka och ändra sina processer för att 

säkerställa att de överensstämmer med principerna i CoC. FN övervakar deras 

leverantörer för att vara säkra på att principerna följs och kan genomföra inspektioner 

på leverantörernas faciliteter och även deras underleverantörer (FN 2013). 

 

Denna punkt tas upp i 8 av de artiklarna som har studerats i denna uppsats. O’Rouke 

(2003) tar upp vikten av kontroll då överträdelser av CoC är beräknas vara dubbelt så 

hög om det inte kontrolleras och säkerställs att de följs. I Woods artikel från 2000 har 

det uppmärksammats att en punkt om säkerställandet och kontrollen av att CoC 
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efterföljs är större i Kanada och USA än i Australien som artikeln har valt att jämföra 

med. Oehmen et al. (2009) kan konstatera att 17 % av de 24 företag som de granskat har 

någon form av övervakning och kontroll av CoC med som en punkt i deras CoC. 

Emmelhainz & Adams (1999) som i sin artikel vill undersöka vad som krävs för att 

företag ska undvika så kallade “sweatshops” i tillverkningen av kläder. Undersökningen 

visar att 22 av de 27 företags CoC som de granskat innehåller någon klausul om 

övervakning och säkerställande av att CoC efterföljs. Detta är något som de senare i sin 

slutsats betonar som viktigt för att konceptet CoC ska fungera.   

 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 

Leverantörerna ska erbjuda sina anställda rätten till kollektiv förhandling och 

möjligheten till att organisera sig samt utföra fackliga aktiviteter (FN 2013). 

 

Av de 15 artiklar som författarna valt att studera nämns implementering av 

kollektivavtal och fackliga rättigheter i sju av dem. Enligt Smith et al. (2003) är detta 

bland det svåraste att implementera från en CoC. Anledningen är främst på grund av att 

nationella lagar skiljer sig beroende på vilket land man befinner sig i. Många CoC 

benämner därför detta som ett problem och att det ska bedrivas i den mån som är möjlig 

under de lokala lagarna (Smith et al. 2003).  

 

I en del länder uppstår svårigheter att bilda fackliga organisationer trots införande av 

lagar som talar för motsatsen. Företag respekterar inte lagarna och försvårar 

möjligheterna för deras anställda att kunna förhandla kollektivt (Egels-Zandén & 

Hyllman 2007). 

 

I en artikel skriven av Emmelhainz & Adams (1999) undersöker de 27 CoC och dess 

innehåll. Kollektiva förhandlingar beskrivs kortfattat och endast sex av de 27 CoC tar 

upp att det ska vara tillåtet. 

 

5. Tvångsarbete 

FN förväntar sig att alla deras leverantörer ska förbjuda tvångsarbete i alla dess former 

(FN 2013). 
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I sju av 15 studerade artiklar nämns tvångsarbete som en del av CoC. Smith et al. 

(2003) skriver i sin artikel att tvångsarbete är kanske den punkten som flest CoC 

innehåller och där de flesta överensstämmer med varandra. Det kan enligt Smith et al. 

(2003) förklaras med olika benämningar för att få en mer omfattande CoC av vad som 

menas med tvångsarbete. Några exempel som Smith et al. (2003) tar upp är 

fängelsearbete, tvångsarbete och slavarbete. Många företag skriver specifika riktmärken 

i deras CoC för att försäkra sig om att deras leverantörer följer deras regler angående 

tvångsarbete. Det kan vara att förskottsbetalning inte uppgår till mer än tre månaders lön 

och att alla anställda har rätt att ingå eller avsluta sin anställning fritt (Smith et al. 

2003). Alla företagen som studerats förbjuder tvångsarbete, däremot kan beskrivningen 

av det skilja sig mellan de olika CoC (Oehmen et al. (2009).  

 

6. Barnarbete 

Det finns tre olika kriterier som bestämmer vilken ålder som klassas som barnarbete 

enligt FN. Barnet får inte vara under 14 år vid anställning om inte lagen i ett specifikt 

land kräver en högre minimiålder, då är det den åldern som gäller. Det tredje kriteriet 

som kan höja minimiåldern är hur gammal man är när man slutar skolan i respektive 

land. Om den åldern är högre är det den som bestämmer minimiåldern vid anställning. 

Arbetssysslor får inte heller påverka barn under 18 års hälsa, säkerhet eller moral (FN 

2013). 

 

Totalt har nio av de analyserade artiklarna identifierat barnarbete som en punkt i CoC. 

Flera av artiklarna definierar minimiåldern för vad som räknas som barnarbete vid 

samma ålder som FN, 14 år. I några andra definieras åldern som 14 eller 15 beroende på 

vilket land det gäller (Emmelhainz & Adams 1999, O’Rourke 2003, Smith et al. 2003). 

Företag med leverantörer som ligger i länder med dålig kontroll av barnarbete kommer, 

av aktieägare, ses på med misstanke (O’Rourke 2003). Smith et al. (2003) går djupare in 

på begreppet då de skriver att utbildning ska uppmuntras för barn och unga arbetare och 

att barn inte ska tas från skolan innan utbildningen är avklarad. Dessutom får inte barn 

under 18 år ha anställningar som kräver nattligt arbete eller som utförs i farliga 

situationer (Smith et al. 2003).  
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7. Diskriminering 

FN förväntar sig att deras leverantörer behandlar alla i fråga om anställning eller yrke 

utan diskriminering på grund av ras, färg, kön, religion, politisk åsikt, nationell 

utvinning eller socialt ursprung (FN 2013). 

 

En punkt om att diskriminering är förbjudet finns med i tolv av de artiklar som denna 

studie analyserat. Bodolica och Spraggon (2013) diskuterar i sin artikel vikten av 

respekt för varandra och för kulturell mångfald. Egelz-Zandén och Hyllman (2007), 

Emmelheinz och Adams (1999), Kaptein (2004), Ohmen et al. (2010), Preuss (2009) 

och Rodriguez-Dominguez et al. (2009) identifierar att alla människor ska behandlas 

med respekt utan att diskrimineras och att alla ska ha samma möjligheter som en punkt 

som bör behandlas i en CoC. Dessutom trycker även Kaptein (2004) på att mångfald bör 

värdesättas. O’Dwyer och Madden (2006) inkluderar, utöver att alla ska ges samma 

möjligheter, även att all form av rasmässig och religiös diskriminering ska förbjudas. 

Detta resonemanget utvecklas av Smith et al. (2003) när de även lägger till att ingen får 

diskrimineras på grund av politiska åsikter, social bakgrund, kön, ålder eller sexualitet.  

 

8. Arbetsförhållanden 

Leverantörerna ska följa FN:s regler vad gäller löner och arbetstider utefter vad som står 

i CoC. Det kan komma att förändras vid andra avtal mellan företag och arbetstagare. 

FN förväntar sig att leverantörerna ska säkerställa betalning av löner i lagligt 

betalningsmedel, med regelbundna intervall inte längre än en månad, helt och direkt till 

de berörda arbetstagarna. Leverantörer bör behålla en lämplig registrering av sådana 

betalningar. Avdrag från lönen är endast tillåtet under förutsättningar och i den 

utsträckning som föreskrivs i tillämplig lag, förordningar eller kollektivavtal, och 

leverantörer bör informera de berörda arbetstagarna om sådana avdrag vid tidpunkten 

för varje betalning. Lönerna, arbetstiden och övriga arbetsvillkor som tillhandahålls av 

leverantörer bör inte vara mindre gynnsamma än de bästa förutsättningarna lokalt (FN 

2013). 

 

Nio av de 15 artiklar vi använt oss av nämner arbetsförhållande. Konsumenter blir mer 

och mer medvetna om arbetsvillkoren inom företag, O’Rourke (2003) säger att över 

75 % av konsumenterna i USA känner en moralisk skyldighet att förbättra arbetarnas 
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villkor, och 90 % av konsumenterna är överens om att alla länder borde ha en form av 

minimistandard för arbetsvillkor. I synnerhet har klädindustrin fått ta emot mycket 

kritik för arbetsförhållanden i låglöneländer, Emmelhainz & Adams (1999) menar att 

kläderna ofta är producerade och människorna blir ofta avlönade med mindre än en 

levnadslön. Organisationer som Amnesty International ökar sitt tryck på företag att 

verka för de mänskliga rättigheterna på jobbet. Diskriminering, trakasserier och respekt 

är begrepp som tas upp i deras arbete men även andra viktiga frågor om 

arbetsförhållande som arbetstider, vilo- och rastperioder, minimilön, 

övertidskompensation och registrerade anställningsvillkor. Oehmen et al. (2009) 

nämner i sin artikel från 2009 att de mänskliga rättigheterna som exempelvis 

diskriminering täcks väl i CoC hos företagen under Forbes fortune 2000 (Technology 

and Hardware equipment) medan begrepp som respekt för anställdas privatliv täcks i 

betydligt mindre skala (8 %). I en annan studie av Preuss (2009) är säker arbetsmiljö det 

som finns med i flest CoC, lika mycket som överensstämmelse med lokala lagar som 

fanns med i 75 % av de studerade CoC. Stora globala företag, med t.ex. tillverkning och 

montering i olika länder, bibehåller liknande principer som gör det möjligt för lokala 

lagar att fastställa riktlinjer för arbetsförhållanden i olika länder (Smith et al. 2003).   

 

9. Hälsa och säkerhet 
FN:s leverantörer ska så långt det är praktiskt möjligt säkerställa att arbetsplatser, 

maskiner, utrustning och processer som är under deras kontroll är säkra och utan risk för 

hälsa. De kemiska, fysiska och biologiska ämnena under deras kontroll är utan 

hälsorisker när lämpliga skyddsåtgärder vidtas och vid behov tillhandahålls tillräcklig 

skyddsklädsel och skyddsutrustning för att i möjligaste mån undvika risk för olyckor 

eller hälsoeffekter (FN 2013). 

 

Inom industrin har hälsa och säkerhet länge varit ett diskuterat ämne. Så tidigt som 1911 

finns exempel på litteratur kring ämnet. Med tiden har många olika standarder tagits 

fram för att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Bland dessa accepterade 

standarder finns som exempel ISO standarder som ofta förekommer i företags CoC. 

Punkterna kan vara indelade i underkategorier som förberedning för katastrofer och 

nödsituationer men även förmågan att kunna reagera innan dessa inträffar, 

säkerhanteringssystem och maskinskydd. Andra underliggande kategorier till en 
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hälsosam arbetsmiljö kan handla om hygien, mathantering och produktsäkerhet 

(Oehmen et al. 2009). 

 

Under president Clintons mandatperiod togs ett partneravtal riktad mot klädindustrin 

fram 1997. Detta avtal var en frivillig mall som klädföretag kunde använda mot sina 

leverantörer. Denna CoC mall innefattade även en punkt om att arbetsgivaren ska 

tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. En studie från 1999 som gjordes av 

Emmelhainz & Adams visade att 22 av de 27 analyserade CoC i studien innehöll någon 

punkt som tog upp arbetsmiljöns säkerhet och hälsa (Emmelhainz & Adams 1999). 

 

Studier har tidigare gjorts för att jämföra och analysera olika företags CoC för att få 

fram likheter och skillnader. 2004 analyserade Kaptein världens 200 största företag där 

det snabbt kunde konstateras att endast 105 av dessa hade en CoC. Av dessa tog 35 % 

CoC upp säkerhet på arbetet. Samma siffra gällde för säkerheten mot företagens kunder 

gällande bland annat produktsäkerhet (Kaptein 2004). Från en studie gjord 2006 riktad 

mot 100 irländska företag tog 82 av dessa upp hälsa och säkerhet för sina anställda i sin 

CoC. Av de granskade distributionsföretagen hade 100 % av dessa hade hälsa och 

säkerhet i sin CoC (O’Dwyer & Madden, 2006). 2011 gjordes en jämförande studie av 

Fortunes topp 100 företag som anses bäst att jobba för mellan två olika år. Siffran från 

2006 visade att hälsa och säkerhet låg på plats tre av de mest nämnda punkterna i 

företagens CoC och togs totalt upp 1166 gånger det året. 2009 hade hälsa och säkerhet 

halkat ner till plats 22 på listan och nämndes endast 91 gånger i de företag som då låg 

på Fortunes topp 100 lista (Sharbatoghlie et al., 2011). Wood visade i sin artikel från 

2000 att Australiensiska företag i större utsträckning tog upp hälsa och säkerhet i sina 

CoC jämfört med Amerikanska och Kanadensiska företag (Wood 2000). 

 

En ökande betydelse för hälsa och säkerhet har skett i sko- och klädföretagens CoC. 

Dock är det få som går in på en djupare nivå om vad som faktiskt gäller för att 

arbetsplatsen ska vara säker och hälsosam utan håller sig till en mer generell nivå.  En 

del av CoC tar upp vikten av att förebygga skador genom utbildning och ständiga 

förbättringar. Vikt läggs också på att personal ska ha tillgång till fräscha toaletter och 

rent dricksvatten. I företag för odling där bekämpningsmedel används har utöver de 

vanligare punkterna om skyddskläder även krävts att regelbundna medicinska tester på 

personalen för att säkerställa att bekämpningsmedlen inte påverkar arbetstagarnas hälsa. 
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De kräver även att personer under 18 inte under några omständigheter arbetar med 

farliga kemikalier. Skyddskläder ska heller inte tas hem till personalen utan lämnas på 

arbetet. Genom att genomföra revisioner av medlemsföretag för att fastställa 

överensstämmelse i hälsofrågor, tillhandahåller organisationen Fair Labor Association 

en checklista över hälso- och säkerhetselement för att leta efter under visuella 

inspektioner, vilket inkluderar: brandskyddsmekanismer, evakueringsplaner, 

brandsläckare, elkablar, medicinska anläggningar, första hjälpen paket, personlig 

skyddsutrustning och riktlinjer för användning, lagring samt kontroll av farligt och 

brännbart material (Smith et al. 2003). 

 

10. Mänskliga rättigheter 

FN:s leverantörer ska stödja och respektera skyddet av mänskliga rättigheter och se till 

att de inte medverkar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna (FN 2013).  

 

Av de 15 artiklar som den här uppsatsen studerat nämner nio att FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter ska respekteras och följas av alla parter i försörjningskedjan. 

Bodolica och Spraggon (2013), Emmelheinz och Adams (1999), Erwin (2010) och 

Sharbatoghlie et al. (2011) har alla identifierat ett stycke som innehåller förbud mot att 

grundläggande mänskliga rättigheter kränks. I sina respektive artiklar har Oehmen et al. 

(2009) och Smith et al. (2003) funnit att de företag CoC som studerats refererat till FN:s 

eller ILO:s deklarationer om mänskliga rättigheter.  

 

O’Rourke (2003) förklarar att påtryckningar från arbets- och mänskliga rättigheter 

grupperingar har gjort att många globalt sträckande företag har infört en CoC för att 

försäkra att de mänskliga rättigheterna följs. Ett exempel som O’Rourke (2003) tar upp 

är sko- och klädtillverkaren Reebok som har upprättat ett system som de kallar för 

“Human Rights Production Standards Factory Performance Assessment” för att 

kontrollera att anställda i försörjningskedjan behandlas på rätt sätt. Ett annat sätt att 

behandla den här frågan är som Kaptein (2004) beskriver, att överge alla affärsmässig 

verksamhet i länder där det gjorts omöjligt att respektera mänskliga rättigheter eller att 

sätta exempel i länder där mänskliga rättigheter kränks.  
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11. Trakasserier, hård- och inhuman behandling 

Leverantörerna ska skapa och behålla en miljö som behandlar alla anställda med 

värdighet och respekt och inte använder hot mot våld, sexuellt utnyttjande eller 

missbruk, verbal eller psykiska trakasserier eller missbruk. Ingen hård eller omänsklig 

behandling, tvång eller kroppslig bestraffning av något slag tolereras och det ska inte 

finnas någon risk för någon sådan behandling (FN 2013). 

 

Åtta av de 15 artiklarna som har studerats nämner någon sort av trakasserier och 

inhuman behandling av anställda. Det är enligt Smith et al. (2003) skillnad på hur man 

benämner denna punkt i CoC mellan företag. De skriver att nästan alla stora företags 

CoC innehåller ett avsnitt gällande trakasserier men att många väljer att inte specificera 

vad det innebär utan beskriva det generellt. Vid granskning av företag som väljer att 

beskriva vad trakasserier innebär är det liknande förklaringar i alla CoC. Fysiska, 

sexuella, psykologiska och verbala trakasserier är det som flest CoC tar upp (O´Rourke 

2003).  

 

12. Minor 

Tillverkning eller försäljning av minor avsedda att döda människor får inte förekomma 

bland leverantörer (FN 2013). 

 

Ingen av de utvalda artiklarna har identifierat detta som en punkt i CoC. 

 

13. Miljö 

Frågor gällande miljön ska bedrivas effektivt och lagar samt förordningar ska följas. 

Leverantörer ska ha en effektiv miljöpolicy med stöd från försiktighetsprincip och 

främja ett ökat miljöansvar. Leverantörer ska också uppmuntra spridningen av 

miljövänlig teknik och skapa en sund livscykel (FN 2013). 

 

Av de 15 studerade artiklarna är det endast Emmelheinz och Adams (1999) som inte har 

identifierat en punkt i CoC som behandlar miljöaspekter. Singh (2006) påvisar i sin 

artikel att omnämnande av miljöfrågor i CoC har ökat markant med tiden. Majoriteten 

av de företags CoC som Kaptein (2004) studerat nämner att de ska värna om och 

behandla den naturliga miljön med omsorg. 31 % nämner även att de ska förhindra eller 

reducera den negativa påverkan företaget har på miljön. I Preuss (2009) artikel har 68 % 
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av de undersökta företagen åtagit sig att skydda miljön. Dominguez-Rodriguez et al. 

(2009) beskriver att många företag nuförtiden känner av den växande oron över 

miljöproblem och har därför hängivet en del i sin CoC åt detta där de specificerat vad 

som ingår under miljöpunkten i deras CoC. O’Dwyer och Madden (2006) konstaterar att 

multinationella företag har i större utsträckning en punkt i sin CoC som behandlar 

miljöproblem och företagets påverkan av miljön och samhället än företag vars 

verksamhet är inhemsk.  

 

En del som kan ingå i miljöpunkten i en CoC är att företaget ska använda sig av ett 

kontrollsystem, så kallat Environmental Management System (EMS), som mäter 

företagets prestanda i miljöfrågor och ger företaget ett systematiskt sätt att övervaka 

miljöaspekterna (Oehmen et al. 2009). Användning av EMS bland företag har haft en 

tydligt ökande trend (Smith et al. 2003). Som exempel hade sko- och klädtillverkaren, 

Nike, år 2003 80 anställda som kontrollerade miljöfaktorer i företagets kontrakterade 

fabriker (O’Rourke 2003).  

 

14. Kemiska och farliga material 
Kemiska och andra material som utgör en fara för miljön ska kunna säkerställas inom 

hantering, rörelse, lagring, återvinning eller återanvändning och bortskaffande (FN 

2013). 

 

Tre av de utvalda artiklarna innehåller information angående hur företag ser på kemiska 

och farliga material. Enligt Smith et al. (2003) verkar företag börja bli mer 

uppmuntrande till att förebygga användandet av kemiska och farliga material. Däremot 

väljer företag att inte sätta upp specifika mål som skulle binda dem till särskilda 

åtgärder. Det finns tydliga samband bland CoC vid skydd för anställda som arbetar med 

dessa material genom hälso-, säkerhets- och miljörestriktioner. Det finns företag som 

väljer att gå djupare in på vad deras produkter innehåller eller vad de inte innehåller. Ett 

exempel är LEGO som försäkrar sina konsumenter om att deras produkter innehåller 

bläck som är resistent mot saliv och svettning (Smith et al. 2003). 
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15. Avloppsvatten och avfall 
Avloppsvatten och fast avfall som genereras från drift, industriella processer och 

sanitetsanläggningar ska övervakas, kontrolleras och behandlas enligt behov före 

utsläpp eller bortskaffande (FN 2013). 

 

Två av de artiklarna som valts ut till den teoretiska analysen har gått grundligare in på 

begreppen miljö och identifierat kontroll över avloppsvatten och avfall som en punkt 

som bör ingå i en CoC. 31 % av de CoC som Kaptein (2004) analyserat har inkluderat 

ett stycke som behandlar att utsläpp i vatten ska kontrolleras eller reduceras. Oehmen et 

al. (2009) beskriver även de att en underkategori till miljöpunkten kan vara 

avloppsvatten och avfall och kontroll över dessa. Vidare förklarar Oehmen et al. (2009) 

att omnämnande av avloppsvatten och avfall i CoC i teknikbranschen sker i enlighet 

med förekomsten av dessa problem.  

 

16. Luftföroreningar 

Luftföroreningar i form av de som nämns i CoC ska karakteriseras, övervakas, 

kontrolleras och behandlas enligt behov före utsläpp eller bortskaffande. (Organiska 

kemikalier, aerosoler, frätande ämnen, partiklar, ozonnedbrytande kemikalier och 

förbränning biprodukter som genereras från verksamheten) (FN 2013). 

 

Luftföroreningar togs upp i fyra artiklar som i den här uppsatsen använts som underlag 

till den teoretiska analysen. Det kan ses som en underkategori till miljöpunkten, vilket 

Oehmen et al. (2009) nämner. Kaptein (2004) har i sin studie analyserat CoC och flera 

av dem innehåller en punkt som innebär att företaget ska förhindra, kontrollera eller 

reducera utsläpp i luften som har en negativ påverkan på miljön.  

 

Det har inte framkommit några standarder att utgå från som företag men det finns ett 

övergripande tankesätt vad gäller att utföra utsläppsbegränsande åtgärder och sträva 

efter förbättringar med luftföroreningarna. Företag inom sko- och klädbranschen som 

har utförligt beskrivit detta i sina CoC är Nike, Timberland och Adidas-Salomon. Nike 

har exempelvis förbjudit utsläpp av gaser som kan försämra ozonlagret och beräknar 

istället det årliga utsläppet av växthusgaser som de sedan försöker reducera genom att 

sätta upp mål (Smith et al. 2003).  
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17. Minimera avfall och maximera återvinning 

Enligt FN ska avfall av alla slag reduceras eller elimineras, inklusive vatten och energi. 

Det kan ske genom modifiering av produktions-, underhålls- och anläggningsprocesser, 

materialutbyte, bevarande, återvinning och återanvändning av material (FN 2013). 

 

Att ha inskrivet i sin CoC en punkt som innehåller behandling och minimering av avfall 

som har en negativ effekt på miljön förekommer hos flera företag (Kaptein 2004 & 

Preuss 2009). Dessutom menar Kaptein (2004) att en till underkategori kan innehålla 

ihopsamlande av avfall, att låta avfall processa separat och återanvända eller återvinna 

när det är möjligt. Oehmen et al. (2009) beskriver det som den högsta nivån av 

miljömässigt åtagande att som företag skriva in i sin CoC att de ska återanvända 

resurser i större utsträckning än vad lagen förpliktar, minimera avfall samt maximera 

återvinning av material.  

 

Användningen av uttrycken; reducera, återanvänd och återvinn är vida spritt i CoC. Det 

finns däremot företag som sträcker sig längre än så i sitt arbete med dessa frågor. Detta 

kan innebära att etablera konkreta målsättningar eller börja kontrollera och mäta tidigare 

nämnda uttryck. Exempelvis har Adidas-Salomon en guide som de ska följa gällande 

bland annat avfall och Levi Strauss har en policy som de kallar för “Environmental 

Philosophy and Guiding Principles” (Smith et al. 2003).  

 

18. Korruption 

Leverantörerna förväntas följa de högsta normer inom moraliska och etiska frågor. Att 

inte bedriva några korrupta metoder och följa de lokala lagar. Det ska inte heller 

förekomma utpressning eller bedrägerier (FN 2013).   

 

Förbud mot all form av korruption är identifierad som en punkt i en CoC av sju av de 

studerade artiklarna. I O’Dwyer och Maddens (2006) artikel där innehållet i CoC 

analyserats identifierar de en punkt om korruption eller mutor i de flesta företags CoC. 

Wood (2000) beskriver att det inte ska vara tillåtet att acceptera eller ge mutor. Det ska 

inte heller vara tillåtet att betala eller ge politiska bidrag till regeringar eller tjänstemän 

och anställda. Liknande resultat kom Singh (2006) fram till där det läggs till att 

korruption och mutor fick stor uppmärksamhet i de CoC som analyserats. Oehemn et al. 

(2009) menar att avsaknaden av korruption, utpressning, förskingring och mutor är en 
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av de viktigaste punkterna i en CoC som riktar sig till leverantörer. Omnämnande av 

korruption i CoC sker i större utsträckning av globala företag än av företag som har sin 

verksamhet inom USA:s gränser (Sharbatoghlie et al. 2011).  

 

19. Intressekonflikter 

FN:s leverantörer är skyldiga att avslöja om det uppstår någon form av intressekonflikt 

och om någon som jobbar för FN har något ekonomiskt band med någon av 

leverantörerna (FN 2013).  

 

Intressekonflikter nämns i sex stycken artiklar av de 15 vi använt som underlag till 

uppsatsen. Vissa nämnde det endast och en del skrev lite mer om ämnet. Innehållet i 

CoC var för decennium sedan mer inriktat på att försvara organisationer mot olagligt 

beteende och saknade visionära perspektiv samt etisk vägledning. Då var 

intressekonflikter och följande av lagar viktiga punkter i CoC och fokuserade mer på att 

företaget och de anställda inte höll på med olagliga aktiviteter eller misskött sig på 

något vis. Nuförtiden, är det mer inriktad på miljöpåverkan och långsiktiga relationerna 

med intressenter som kunder och leverantörer, men de klassiska punkterna som 

intressekonflikter och att följa lagen kvarstår som viktiga (Rodriguez-Dominguez et al. 

2009). Kaptein (2004) genomgick en studie av innehållet i multinationella företag där 

intressekonflikter fortfarande är en punkt som är med i mer än 50 % av de analyserade 

CoC.  

 

20. Gåvor och förmåner 

FN accepterar inte någon form av gåvor från sina leverantörer och har en nolltolerans 

mot allt som kan anses som gåvor. Sport- eller kulturhändelser, semester, transporter 

samt inbjudningar till luncher eller middagar är punkter som nämns. De förväntar sig att 

ingen av deras leverantörer erbjuder någon FN anställd fördelar för att deras affärer ska 

underlättas (FN 2013). 

 

Gåvor och förmåner nämns i olika utsträckning i sju av de 15 artiklar som den här 

uppsatsen studerat. Majoriteten av företags CoC innehåller ett stycke om att i någon 

form ge eller acceptera gåvor och underhållning (Singh 2006, Woods 2000). Även 

Sharbatoghlie et al. (2011) och O’Dwyer och Maddens (2006) identifierar stycken om 

gåvor i företags CoC. Denna kategori utvecklas av Oehmen et al. (2009) som utöver 
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gåvor även inkluderar all form av att ge eller acceptera gästfrihet. Rodriguez-

Dominguez et al. (2009) skriver att flera företag har specificerat detta problem i en 

sektion av deras CoC. Anställda får tydligt förklarat att det är strikt förbjudet att 

acceptera gåvor från klienter, leverantörer eller konkurrenter. Dessutom får inte det ges 

några gåvor som kan påverka någon parts objektivitet när det kommer till handel och 

professionella eller administrativa relationer. Vidare beskriver Rodriguez-Dominguez et 

al. (2009) dock att en del företag har undantag till denna regel, exempelvis OHL och 

Tecnocom, som accepterar gåvor upp till ett värde av 30€.  

 

21. Anställningsrestriktioner 

FN anställda och de som jobbat för FN inom det senaste året förväntas inte bli erbjudna 

anställning hos någon av leverantörerna om de på något vis varit inblandade i 

upphandlingsprocessen med denna leverantör (FN 2013). 

 

Ingen av de utvalda artiklarna har identifierat detta som en punkt i CoC. 
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3.3 Teorisammanfattning 

 
Tabell 2 – Teorisammanfattning 
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I tabell 2 sammanfattas alla de artiklar som valts ut för att ligga till grund för studien. 

Artiklarna är utskrivna med författarnas namn och åtgivningsår i den övre raden. I den 

första kolumnen finns de punkter som FN (2013) har med i sin CoC. Om författaren is 

in artikel har identifierat en viss punkt som en del av en CoC så är det markerat med ett 

x. Det går att utläsa att de två punkter som identifierades av flest författare var hälsa och 

säkerhet samt miljö. Dessa båda identifierades av i totalt 14 av 15 artiklar. Tillverkning 

av minor och anställningsrestriktionner identifierades inte avnågon författare. De 

punkter som identifierades få gånger (av 1-5 författare) är; kommunicering av CoC, 

ständig förbättring, minor, kemiska och farliga material, avloppsvatten och avfall, 

luftföroreningar, minimera avfall och maximera återvinning samt 

anställningsrestriktioner. Några punkter identifierades av medelmånga författare (av 6-

10 författare); säkerställande, kontroll och utvärdering, kollektivavtal och fackliga 

rättigheter, tvångsarbete, barnarbete, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, 

trakasserier, hård- och inhuman behandling, korruption, intressekonflikter samt gåvor 

och förmåner. Tre punkter identifierades av många författare (av 11-15 författare); 

diskriminering, hälsa och säkerhet samt miljö.  

 

3.4 Operationalisering 

För att kunna få fram jämförbara mätetal har en operationalisering genomförts. Varje 

begrepp i FN:s CoC har operationaliserats och nedan följer en lista med de ord eller 

fraser som ingår i varje begrepp. Om ordet eller frasen nämnts utförligt i de studerade 

artiklarna eller i de utvalda företagens CoC har detta räknats som att de identifierat detta 

som en punkt och markerats med ett x tabellsammanställningarana. Om ordet eller 

frasen endast nämns kortfattat eller delvis har det markerats med (x). 
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3.5 Grupperingar för FN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3 - Ledningssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4 – Sociala punkter  
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Tabell 5 – Miljörelaterade punkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6 – Etiska punkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7 – Övriga punkter  
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4 Empiri 
I empirikapitlet studeras innehållet i de utvalda företagens CoC. FN:s CoC används 

som mall och branscherna gås igenom en för en. Avslutningsvis har allt empiriskt 

material sammanfattats i en tabell.  

 

4.1 Livsmedelsbranschen 

4.1.1 Axfood 

Axfoods CoC är framtagen med Business Social Compliance Initiative:s (BSCI) kod 

som utgångspunkt som de sedan anpassat till sin egen. BSCI har baserat sin CoC på 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barnens rättigheter, 

FN:s konventioner om avskaffandet av all diskriminering mot kvinnor, ILO:s 

konventioner om mänskliga rättigheter i arbetet, FN:s Global Compact, OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag samt internationellt erkända miljöförordningar 

(Axfood 2015). 

 

1. Kommunicering av CoC 

Axfood (2015) nämner i sin CoC att en policy om socialt ansvar ska kommuniceras ut 

till alla berörda parter. I avsnittet “Ledningssystem” skriver de att policyn ska innehålla 

stycken om barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, trakasserier, korruption, 

klagomålshantering, och alla de krav som BSCI sätter. Ledningen ska kommunicera 

policyn till anställda och se till att den är tillgänglig för alla. Den högsta ledningen är 

ansvariga för att implementera ett ledningssystem som ska säkerställa att deras CoC kan 

efterlevas (Axfood 2015). 

 

I inledningen av deras CoC skriver Axfood (2015) att alla parter inkluderas av CoC 

såsom leverantörer, mellanhänder och producenter. De förväntas kunna bevisa att de 

och alla deras underleverantörer gjort vad som krävts för att efterleva deras CoC. 

 

2. Ständig förbättring   
Axfood (2015) har inte en egen punkt i sin CoC som handlar om att sträva efter ständiga 

förbättringar i arbetet med efterlevnad av CoC. Det står däremot att inte genomföra 

förbättringar när det uppstår brister eller avvikelser utan att ha en förklaring är inte 

acceptabelt av Axfoods leverantörer. Axfoods ledningen är ansvarig för effektiv 
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implementering och att vidta korrigerande åtgärder för att nå ständiga förbättringar. De 

förväntar sig även av leverantörer och underleverantörer att arbeta för ständiga 

förbättringar i länder där det till exempel det råder stor fattigdom eller där de mänskliga 

rättigheterna utmanas. Detta arbete förväntas göras i samarbete med myndigheter, 

organisationer, andra köpare och Axfoodkoncernen (Axfood 2015).  

 

3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 

Axfood (2015) nämner i sin CoC att de genom sitt medlemskap i BSCI är de förpliktade 

att kontrollera att deras leverantörer för att säkerställa att de efterlever kraven för 

BSCI:s “Terms of implementation”. Dessa krav innebär att leverantörerna ska anta ett 

socialt ansvar och att se till att detta ansvar omsluter hela verksamheten. De ska även 

genom utbildning och kommunikation till anställda se till att kraven kan uppfyllas och 

assistera sina övriga affärspartners till att uppnå kraven. Att rapportera till Axfood om 

hur implementeringsarbetet och de ständiga förbättringarna går ska leverantörerna göra 

regelbundet. Leverantörerna är även skyldiga att övervaka att CoC efterlevs av de själva 

och deras underleverantörer (Business Social Compliance Initiative, 2014). Axfood 

(2015) ställer samma krav på sina leverantörer när det gäller att säkerställa att Axfoods 

CoC efterlevs även av underleverantörer.  

 

För att kontrollera att deras CoC efterlevs i praktiken arbetar Axfood med revisioner 

och uppföljningsåtgärder. En oberoende part såsom en fristående organisation eller 

konsultfirma utför inspektionerna och Axfood förbehåller sig rätten att besöka 

leverantörer eller producenter för att göra en kontroll utan underrättelse på förhand 

(Axfood 2015).  

 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 

I avsnittet “Förhållanden på arbetsplatsen” har Axfood (2015) en egen punkt som 

behandlar anställdas rätt till fackföreningsfrihet och kollektivavtal. Det beskrivs att 

anställda ska utan undantag ha rätt till att organisera sig i fackföreningar samt kollektivt 

avtalsförhandla. Fackföreningsrepresentanter får inte diskrimineras av arbetsgivaren. 

Det tilläggs att fackföreningsrepresentanter inte får hindras i sitt arbete med det fackliga 

uppdraget eller hindras från att ha kontakt med de anställda. Om det, i lokala 

lagstiftningar, finns omständigheter som begränsar dessa rättigheter ska arbetsgivaren 
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främja utvecklingen för parallella strukturer för liknande oberoende föreningar och 

förhandlingar. Punkten är baserad på ILO:s konventioner 87, 98, 135 och 154.  

 

5. Tvångsarbete 

Axfood (2015) skriver att tvångsarbete av någon form inte är tillåtet och detta krav 

gäller alla anställda oavsett anställningsform. Löneslaveri och ofrivilligt arbete är även 

det strikt förbjudet och anställda ska ha rätt att lämna arbetsplatsen när arbetsdagen är 

avslutad. Alla anställda ska ha rätten att avsluta sin anställning efter en rimlig 

uppsägningstid. Arbetsgivare får inte kräva en depositionsavgift från anställda eller 

tvinga anställda att lämna ifrån sig sina identitetshandlingar. ILO:s konventioner 29 och 

105 har använts som utgångspunkt för vad Axfood (2015) inkluderar i tvångsarbete.  

 

6. Barnarbete 

Innehållet i punkten är baserat på FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s 

konventioner 79, 138, och 182, ILO:s rekommendation 146 samt UNICEF:s 

barnrättsprinciper. Inget barn före 18 års ålder får ha arbetsuppgifter som utsätter deras 

hälsa och säkerhet för risk, detta inkluderar även nattligt arbete. Barns skolgång får inte 

varken hindras eller påverkas negativt för barn under 15 år (i vissa länder gäller under 

14 eller 16 år). Inte heller får barns rätt till lek och fritid hindras av arbete (Axfood 

2015).  

 

Axfood (2015) skriver i sin CoC att alla företag som inkluderas i deras leverantörsled 

ska ha rutiner för att kunna verifiera deras anställdas ålder. Om det framkommer att det 

förekommer barnarbete ska detta åtgärdas omedelbart. En åtgärdsplan som följer de 

rekommendationer som finns från UNICEF och Rädda barnen ska upprättas och 

barnarbetet måste avslutas direkt. Om det är möjligt ska arbete istället erbjudas till en 

vuxen från barnets familj och barnet ska ges möjligheten till utbildning så länge det har 

skolplikt. 

 

7. Diskriminering 

På arbetsplatsen får ingen anställd diskrimineras. Axfood (2015) nämner att 

diskriminering på grund av följande orsaker är förbjudet; etnisk bakgrund, nationalitet, 

religion, kast, ålder, handikapp, kön, civilstånd, familjeansvar, hälsotillstånd, sexuell 
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läggning, medlemskap i fackförening eller medlemskap i politisk organisation. 

Diskriminering gäller även lön som ska vara lika för de anställda med samma 

kvalifikationer och erfarenheter. Företag är skyldiga att vidta åtgärder och främja arbetet 

för att skydda anställda från sexuella trakasserier, förolämpningar, diskriminering och 

utnyttjande. Anställda ska även få skydd från att bli uppsagda på obefogade grunder 

såsom exempelvis giftermål, graviditet, föräldraskap eller HIV-smitta. Punkten är 

baserad på ILO:s konventioner 100, 111, 143, 169 och 183 samt FN:s konvention om 

diskriminering av kvinnor (Axfood 2015).  

8. Arbetsförhållanden 

I sin CoC har Axfood (2015) ett eget avsnitt för “Förhållanden på arbetsplatsen”. I 

avsnittet finns punkter som behandlar arbetstid, löner och anställningsvillkor. Anställda 

hos Axfoods leverantörer ska inte arbeta mer än 48 timmar en ordinarie arbetsvecka. 

Denna arbetstid får endast överskridas om det följer de undantag som ILO uppfört. Om 

arbetet kräver stor belastning ska maximal arbetstid bestämmas efter att en 

arbetsorganisation eller de berörda anställda konsulterats. Övertid är tillåtet om det sker 

undantagsvis och på frivillig basis. Vid övertidsarbete får de anställda aldrig utsättas för 

större risker i arbetsmiljön. Axfood (2015) lägger även till att anställda ska ha rätt till 

raster under arbetsdagen och minst en ledig dag per arbetsvecka. Detta måste följas 

såvida det inte finns föreskrifter i kollektivavtalet med undantag angående ledighet och 

raster.  

 

I punkten “Ersättning” står det att anställdas lön ska täcka utgifter för de själva och 

deras familj. Den ska täcka en anständig levnadsstandard och de anställda ska ges de 

sociala förmåner som gäller enligt lag. Minimilön för arbetstagarna ska vara i nivå med 

den högsta som anges av nationella bestämmelser eller enligt branschstandard som 

tagits fram genom kollektivavtal. Axfood skriver att utöver att täcka anställdas 

levnadskostnader ska lönen även ge möjlighet för sparande. Övertid ska alltid 

kompenseras genom minst 25 % mer än den ordinarie lönen eller efter nationell 

lagstiftning. Punkten är uppbyggd med ILO:s konventioner 26, 95 och 131 som 

utgångspunkt (Axfood 2015).  

 

Löne- och löneutbetalningsvillkor har baserats på ILO:s konventioner 1 och 14 samt 

ILO:s rekommendation 116. Villkoren ska fastställas i samråd mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren och dokumenteras innan anställningen påbörjas. Anställda ska ha rätt till 
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att få anställningsavtalet förklarat på ett begripligt sätt. Arbetsgivaren måste betala ut 

lön till de anställda regelbundet och löneutbetalningen ska göras i tid och i laglig valuta. 

Sist läggs det till att löneavdrag inte får göras som en disciplinär åtgärd utan löneavdrag 

ska följa de föreskrifter som finns i lagstiftning eller kollektivavtal (Axfood 2015).  

 

Arbetsgivare får inte undvika att uppfylla de förpliktelser som finns i nationell lag eller 

konventioner. De anställningsvillkor som finns gentemot de anställda ska alltid följas 

och kan inte kringgås genom korttidsanställningar, bemanningsföretag eller andra 

anställningsformer. Om anställningen innebär någon form av lärlingsprogram ska 

längden och innehållet av denna specificeras för arbetstagaren. Utöver detta ska hänsyn 

tas till de anställda som har barn för att de ska kunna kombinera arbete och föräldraskap 

(Axfood 2015).  

 

9. Hälsa och säkerhet 
Axfood (2015) täcker många delar i punkten “Hälsa och säkerhet”. Den är baserat på 

ILO:s rekommendation 164 och ILO:s konventioner 155 och 184. Grundläggande är att 

alla arbetsplatser ska vara säkra och främja god hälsa. Hänsyn ska tas till de riskfaktorer 

som finns och till den generella kunskap som finns om branschen för att göra 

arbetsmiljön säker. Arbetet för en trygg och hälsosam arbetsmiljö ska göras i samklang 

med ledningen och representanter för de anställda. Ledningen har vissa krav som de 

måste uppfylla. Det ska alltid finnas rutiner och föreskrifter för hälsa, säkerhet, 

brandskydd och krisberedskap. En representant ska utses från ledningen som ansvarar 

för de anställdas säkerhet och hälsa. Utöver detta ska det ska upprättas ett system som 

kontrollerar att punkterna om hälsa och säkerhet efterlevs och agerar mot potentiella hot 

(Axfood 2015).  

 

För att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet ska de genomgå utbildning. Denna 

utbildning bör ske regelbundet, ska dokumenteras och måste upprepas för de som är 

nyanställda eller de som återanställs (Axfood 2015).  

 

Anställda ska ha rätt till särskilt skydd och god arbetsmiljö vid behov som exempelvis 

under graviditet eller ung ålder. Arbetsgivaren ska se till att de anställda har tillgång till 

rent dricksvatten, rena sanitära anläggningar och utrymmen där de kan förvara mat. Om 

de anställda även mottager logi ska även denna vara ren, säker och ha tillgång till rena 
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sanitära anläggningar och rent dricksvatten. Logibyggnaderna ska vara tillräckligt 

ventilerade och brandskydd och beredskap för nödläge ska vara av samma standard som 

erhålls på arbetsplatsen (Axfood 2015).  

 

Axfood (2015) skriver att personlig skyddsutrustning ska vara tillgänglig vid behov och 

tillhandahållas utan kostnad för de anställda. Alla olyckor på arbetsplatsen och alla 

skador på arbetskraften måste registreras och arbetsgivaren ska förse de anställda bästa 

möjliga skydd vid olyckor och skador. De anställda ska täckas av obligatoriska 

försäkringsprogram. Alla anställda har även rätt att lämna sin arbetsplats utan tillstånd 

när de ställs inför omedelbar fara. Medicinsk hjälp som exempelvis första hjälpen, 

tillgång till sjuksköterska eller läkare ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.  

 

10. Mänskliga rättigheter 

Axfood (2015) har delvis baserat sin CoC på FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter. I inledningen av deras CoC skriver de att ett av deras övergripande mål med 

CoC är att öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Axfood ansvarar själva för att 

mänskliga rättigheter inte kränks i någon del av deras produktionskedja. De vill 

minimera och åtgärda de hot som riskerar mänskliga rättigheter.  

 

Leverantörerna förväntas arbeta för ständiga förbättringar i länder eller marknader där 

mänskliga rättigheter utmanas. Detta arbete inkluderar även underleverantörer och ska 

ske i samarbete med myndigheter, organisationer och andra köpare. När det uppkommer 

att det, i leverantörskedjan, uppstått negativa effekter på mänskliga rättigheter förväntas 

även leverantörerna gå till grunden med orsaken till problemen. För att vidare undvika 

negativa effekter på mänskliga rättigheter genomför Axfood regelbundet riskanalyser 

och har rutiner för att detta ska upptäckas och motverkas i hela leverantörskedjan 

(Axfood 2015).  

 

11. Trakasserier, hård- och inhuman behandling 

I det ledningssystem som Axfoods leverantörer måste uppföras ska inkludera en policy 

om trakasserier. Denna policyn måste vara tillgänglig för alla anställda och ska 

kommuniceras till alla berörda. Det är strikt förbjudet att utföra trakasserier, sexuella 

eller verbala, och andra typer av förödmjukelser. Arbetsgivare ska vidta åtgärder för att 
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de anställda ska skyddas mot sexuella trakasserier, förolämpningar och utnyttjande 

(Axfood 2015).  

 

12. Minor 

Axfood (2015) har inte med en punkt som behandlar minor i sin CoC.  

 

13. Miljö 

Ett av Axfoods övergripande mål med sin CoC är att skydda och värna om miljön. CoC 

är delvis baserad på internationella miljöförordningar. Principen för miljöansvar gäller 

både i deras egna verksamhet och i deras leverantörskedja. Användning av naturresurser 

i närheten av produktionsanläggningar får inte göras utan hänsyn och området kring 

produktionsanläggningarna får inte påverkas negativt av föroreningar. Det genomförs på 

regelbunden basis riskanalyser och rutiner för att upptäcka och åtgärda det som innebär 

en negativ effekt på miljön i leverantörskedjan finns. För att vidare begränsa den 

negativa effekten på miljön förväntas även företag vidta åtgärder när det behövs 

(Axfood 2015).  

 

14. Kemiska och farliga material 
Axfood (2015) skriver att hanteringen och omhändertagandet av kemikalier och andra 

farliga ämnen måste göras med försiktighet och efter rutiner. Det måste dessutom göras 

enligt de lagkrav som finns.  

 

15. Avloppsvatten och avfall 
Axfood (2015) har ingen egen punkt i sin CoC som tydligt behandlar avlopppsvatten 

coh avfall. I avsnittet “Miljö- och djuromsorg” skriver Axfood (2015) att rutiner och 

föreskrifter ska uppföras för hantering av avfall.  

 

16. Luftföroreningar 

Axfood (2015) behandlar föroreningar i sin CoC. Det står skrivet att föroreningar får 

inte förstöra området runt produktionsanläggningarna.  

 

  



  
 

45 

17. Minimera avfall och maximera återvinning 

Axfood (2015) har inte med en punkt som behandlar avfallsminimering och maximering 

av återvinning i sin CoC.  

 

18. Korruption 

Alla leverantörer måste införa en policy på arbetsplatsen som inkluderar mutor och 

korruption. Det står specificerat att all form av mutor, korruption och förskingring är 

strikt förbjudet att vara delaktig i som anställd eller ledningsmedlem (Axfood 2015).  

 

19. Intressekonflikter 

Axfood (2015) har inte med en punkt som behandlar intressekonflikter i sin CoC.  

 

20. Gåvor och förmåner 

Gåvor och förmåner som inbjudningar, resor eller medverkan i arrangemang inkluderas 

i policyn som behandlar mutor och korruption. Det är inte tillåtet att utan tillåtelse av 

ansvarig ledning acceptera eller ge gåvor och förmåner (Axfood 2015).  

 

21. Anställningsrestriktioner 

Axfood (2015) har inte med en punkt som behandlar anställningsrestriktioner i sin CoC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 8 – Axfood sammanfattning  
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4.1.2 Unilever 

1. Kommunicering av CoC 

Unilever (2016) nämner i sin CoC att alla leverantörer och affärspartners i tredje hand 

förväntas att efterleva en kod som är motsvarig deras egna. Det krävs att alla anställda 

ser till att de förstår och följer de krav som finns i CoC och i deras policies. Om de inte 

förstår eller har svårt att tolka innehållet ska de ta kontakt med deras linjechef eller den 

person som ansvarar för affärsintegritet för att få hjälp med detta. De i ledningsposition 

ska föregå med gott exempel, visa att de har väl känner till deras CoC och ska se till att 

alla medlemmar i arbetslaget läst och förstått innehållet (Unilever 2016). 

 

2. Ständig förbättring 

I inledningen av Unilevers CoC står det att strävan efter ständig förbättring är en del av 

företagets DNA. Det förklaras vidare att det finns ett åtagande att söka ständiga 

förbättringar inom styrningen för miljöpåverkan och inom det långsiktiga målet att 

skapa en hållbar verksamhet. Även inom områdena hälsa och säkerhet samt 

produktkvalitet står det skrivet att ständiga förbättringar eftersträvas (Unilever 2016).  

 

3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 

Styrelsen är ytterst ansvarig för säkerställande av att CoC efterlevs i alla de företag som 

ingår i Unileverkoncernen. Säkerställande av efterlevnad kontrolleras varje år och 

granskas av styrelsen och företagets ansvarskommitté. För att minimera riskerna att 

Unilevers CoC inte följs ska ledningen implementera kontroller och se till att de är 

funktionella. Om det upptäcks risker där det finns gap mellan verkligheten och det som 

vill uppnås måste ledningen regelbundet utföra inspektioner för att försäkra att riskerna 

minskas (Unilever 2016).  

 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 

Unilever (2016) respekterar anställdas rätt att bilda eller bli medlemmar i 

fackorganisationer och förhandla avtal kollektivt. Detta inkluderar att Unilever ska 

etablera en konstruktiv dialog och genomföra en rättvis förhandling inom områden 

såsom anställningsvillkor, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och andra 

frågor med ömsesidigt intresse.  
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5. Tvångsarbete 

Det finns en nolltolerans mot användande eller medgivande av tvångsarbete för företag 

som har affärskopplingar med Unilever. Detta inkluderar alla form av tvång och arbete 

utfört av traffickingoffer (Unilever 2016).  

 

6. Barnarbete 

Unilever (2016) anger i deras CoC att barnarbete är strikt förbjudet. Barnarbete 

definieras som en person som är under 15 år, under den ålder som den lokala 

lagstiftningen satt gränsen för arbete eller under den ålder som gäller för obligatorisk 

skolgång. Om dessa åldrar skiljer sig åt gäller den äldsta åldern som gränsen för 

barnarbete. Om unga arbetare är anställda för detta inte innebära arbete som är mentalt, 

fysiskt, socialt eller moraliskt påfrestande. Det får inte heller påverka deras möjlighet att 

gå i skolan (Unilever 2016).  

 

7. Diskriminering 

Diskriminering får inte förekomma på arbetsplatsen och Unilever vill skapa en 

arbetsmiljö som främjar mångfald och lika möjligheter. Ingen människa får 

diskrimineras på grund av följande anledningar; ras, ålder, kön, könsidentitet, sexualitet, 

religion, hudfärg, ursprungsland, civilstånd, anhöriga, handikapp, socialklass eller 

politiska åsikter. Det ska finnas rättvisa och konfidentiella metoder och rutiner för att 

behandla situationer då anställda upplever att de blivit diskriminerade. Dessa metoder 

och rutiner ska göras tillgängliga för anställda utan att de känner rädsla för att bli 

straffade (Unilever 2016).  

 

8. Arbetsförhållande 

Unilever (2016) skriver om både arbetstider och löner i sin CoC. Arbetstiderna ska 

hållas på en rimlig nivå. Anställda får inte arbeta mer timmar och övertid än vad lagen i 

det land de är anställda i tillåter. Allt övertidsarbete måste göras frivilligt. Företag som 

är involverade i Unilevers verksamhet måste se till allt arbete följer frivilligt godkända 

och dokumenterade arbetsvillkor. Att dessa arbetsvillkor är förstådda måste garanteras 

och de ska finnas tillgängliga för anställda (Unilever 2016).  

 

Företag måste ge sina anställda rättvisa löner som ska nå upp till eller överskrida den 

lagstiftade minimilönen, alternativt nå upp till en lämplig rådande branschstandard. 
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Villkor för löneutbetalning som följer kollektivavtal ska implementeras och efterlevas. 

Det står skrivet att det inte är tillåtet att göra icke lagstadgade löneavdrag och andra 

löneavdrag utan den anställdes skriftliga godkännande (Unilever 2016).  

 

9. Hälsa och säkerhet 
Unilever (2016) har ett helt eget avsnitt i sin CoC som behandlar anställdas hälsa och 

säkerhet. Arbetsmiljön ska alltid vara hälsosam, säker och följa alla tillämpbara 

regleringar och lagar. För att öka nivån på hälsa och säkerhet skrivs det att företaget 

strävar efter ständiga förbättringar inom området. Utöver att arbeta och uppföra sig på 

ett säkert sätt har anställda vissa krav på sig. De måste se till att följa hälso- och 

säkerhetsprocedurer som är relevanta för deras arbete och hjälpa medarbetare med att 

följa dessa. Endast arbete som anställda har rätt kompetens, rätt utbildning och är i 

fysisk form för får utföras. Det ligger i de anställdas ansvar att veta vad de ska göra om 

en nödsituation uppstår på arbetsplatsen. Utöver detta måste anställda rapportera till 

ansvarig chef uppkomna eller nära uppkomna olyckor, skador, sjukdomar och osäkra 

eller ohälsosamma förhållanden (Unilever 2016).  

 

Platsledare ska garantera att ett ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetet 

etableras. Ledningssystemet ska inkludera möten med kommittér, chefer, experter och 

ska samla in anställdas åsikter. Specifika förbättringsplaner för varje enskild arbetsplats 

ska utvecklas och prestationerna av dessa ska kontrolleras. Särskilda risker för 

anställdas hälsa och säkerhet måste identifieras, åtgärdas och med jämna mellanrum 

kontrolleras. Även kontroller av att applicerbar lagstiftning för hälsa och säkerhet ska 

göras regelbundet. Utöver detta ska platsledare se till att anställda mottagit relevant 

information och utbildning om hälsa och säkerhet för det arbete som de ska utföra 

(Unilever 2016).  

 

10. Mänskliga rättigheter 

Unilever (2016) skriver i sin CoC att de bedriver sin verksamhet med respekt för 

mänskliga rättigheter och alla arbetsplatser ska främja denna respekt. Det förklaras att 

det krävs samhällen där mänskliga rättigheter respekterade, upprätthållna och 

framskjutna för att företag ska kunna utvecklas. Unilever (2016) lägger till att de tror att 

företag har en möjlighet att ha en positiv effekt på mänskliga rättigheter.  
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11. Trakasserier, hård- och inhuman behandling 

Unilever (2016) nämner trakasserier i sin CoC. Det är inte tillåtet för anställda att 

uppföra sig stötande, hotfullt, elakt eller förolämpande mot en enskild individ eller mot 

en grupp. Sexuella- och andra former av trakasserier samt mobbning inkluderas i 

begreppet trakasserier. Att utföra dessa handlingar genom indirekt kontakt, såsom 

email, sms eller liknande är även det förbjudet.  

 

12. Minor 

Unilever (2016) har inte med en punkt som behandlar minor i sin CoC.  

 

13. Miljö 

I sin CoC skriver Unilever (2016) att de strävar efter att göra ständiga förbättringar med 

att förminska deras påverkan på miljön och för att nå det slutgiltiga målet att utveckla 

en hållbar verksamhet. Arbetet med att främja miljöomsorg, öka förståelsen för 

miljöproblem och sprida god praxis görs i samarbeten med andra. Nya affärsmetoder 

utvecklas för att förbättra livet för anställda genom hela leverantörskedjan, deras 

samhällen och miljön (Unilever 2016). 

 

Unilever (2016) förklarar vidare att anställda som ansvarar för att rapportera 

miljörelaterad information måste följa de lagstiftade krav som finns. Alla anställda 

måste även omedelbart rapportera spill eller utsläpp som kan påverka miljön negativt så 

att åtgärder kan vidtas snabbast möjligt.  

 

All marknadsföring ska utformas med den miljömässiga påverkan den kommer att ha i 

åtanke. Detta gäller inom områdena produktutveckling, aktiveringsplaner, paketering 

och återvinning av innehåll (Unilever 2016).  

 

14. Kemiska och farliga material 
Unilever (2016) har inte med en punkt i sin CoC som behandlar att kemiska ämnen och 

farliga material ska kontrolleras och identifieras. Det står i CoC att utsläpp av material 

som kan ha en negativ miljöpåverkan måste rapporteras för att åtgärdas omedelbart.  
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15. Avloppsvatten och avfall 
Unilever (2016) har inte med en punkt som behandlar avloppsvatten och avfall i sin 

CoC.  

 

16. Luftföroreningar 

Unilever (2016) har inte med en punkt som behandlar luftföroreningar i sin CoC.  

 

17. Minimera avfall och maximera återvinning 

Unilever (2016) har inte med en punkt som behandlar avfallsminimering och 

maximering av återvinning i sin CoC.  

 

18. Korruption 

Korruption behandlas i ett eget avsnitt i Unilevers CoC. Policyn innefattar att det finns 

en nolltolerans mot korruption. Denna nolltolerans ska kommuniceras internt och till 

tredje part när affärer görs. Förståelse ska skapas för att mutor eller andra former av 

betalningar som kan påverka affärsmässiga beslut inte kommer erbjudas eller 

accepteras. Om anställda upptäcker eller misstänker att denna nolltolerans överträds 

måste det rapporteras till ansvarig i ledningen. Vid osäkerheter kring frågor som gäller 

korruption ska anställda söka kontakt med och få råd från företagets juridiska 

samarbetspartner (Unilever 2016).  

 

Unilever (2016) skriver även om bokföring och pengatvättning i sin CoC. Företagets 

bokföring ska följa all relevant lagstiftning och annan finansiell information måste vara 

komplett och korrekt. Anställda tillåts inte inflatera och flytta försäljning eller intäkter 

mellan bokslutsperioder. Det är inte tillåtet att skapa eller inneha hemliga eller icke 

redovisade konton, tillgångar och kapital. Att dölja, ändra eller förfalska företagets 

konton, dokument och handlingar är inte heller tillåtet för anställda. Om pengatvättning 

skriver Unilever (2016) att det är av vikt att inte bli förknippade med tredje parts 

illegala aktiviteter för att behålla sitt goda rykte. Anställda måste rapportera misstankar 

om att det förekommer någon form av pengatvättning till ansvarig jurist.  
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19. Intressekonflikter 

Intressekonflikter tas upp i ett eget avsnitt i Unilevers CoC. Det kan läsas att 

intressekonflikter kan ha en negativ påverkan på koncernens effektivitet, rykte och 

människor. Linjechefen ska meddelas om en anställd anser att det kan skapas en 

potentiell intressekonflikt genom någon av deras personliga, finansiella eller politiska 

aktiviteter. Samma princip gäller om en anställd har en familjemedlem eller annan 

närstående som är en offentlig tjänsteman. Inkluderas under begreppet intressekonflik 

gör även anställning hos nuvarande eller potentiell leverantör eller konkurrent av 

familjemedlem eller annan närstående samt andra omständigheter som kan påverka 

anställdas intresse (Unilever 2016). 

 

20. Gåvor och förmåner 

Unilever (2016) skriver i sin CoC hur gåvor och förmåner ska hanteras. Företagets 

integritet måste bevaras i alla affärsrelationer. Gåvor och förmåner kan, inom rimliga 

gränser, emellanåt vara lämpligt att ge eller acceptera från kunder, leverantörer och 

andra parter i tredje hand. Detta ska i de fallen göras i kampanjsyften eller vid 

produktlanseringar, endast hända sparsamt och vara legitimt (Unilever 2016).  

 

Anställda får acceptera eller ge gåvor och förmåner om de inte överskrider den lagliga 

gränsen, sker vid enstaka tillfällen och inte bryter mot företagets policy för 

intressekonflikter. Om gåvan eller förmånen överskrider den lagliga gränsen ska de 

anställda vänligt avböja att acceptera och förklara Unilevers regler. Gåvor i form av 

gästfrihet såsom middagar, event, ceremonier eller liknande faller under samma regler 

(Unilever 2016). 

 

21. Anställningsrestriktioner 

Unilever (2016) har inte med en punkt som behandlar anställningsrestriktioner i sin 

CoC.  
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Tabell 9 – Unilever sammanfattning 
 
 
4.2 Klädbranschen 

4.2.1 Varner Group 

1. Kommunicering av CoC 
I Varners CoC står det att leverantörer har skyldighet att kommunicera deras CoC till 

sina anställda och även se till att underleverantörer efterlever kraven (Varner 2016). 

 

2. Ständig förbättring 
Varner (2016) har ingen punkt om ständig förbättring i sin CoC. 

 
3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 
Leverantörer ska upprätthålla lämpliga register för att kunna försäkra Varner om 

följandet av CoC. Dokument på detta ska kunna uppvisas för att garantera följandet 

(Varner 2016). 

 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 
Anställda ska utan undantag ha rätt till att gå med i eller inrätta fackföreningar och 

förhandla kollektivt. Arbetsgivaren får aldrig störa eller hindra bildandet av 
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fackföreningar och kollektiva förhandlingar. Diskriminering, hot eller trakasserier mot 

arbetstagarrepresentanterna får inte förekomma och dessa ska kunna utföra sina 

uppgifter på arbetsplatsen utan hinder. Om kollektivförhandlingar och föreningsfrihet är 

begränsad enligt lag ska arbetsgivaren underlätta och inte hindra utvecklingen för 

oberoende och fria förhandlingar. Arbetsgivaren ska se till att en 

arbetstagarrepresentant, helst en fackföreningsrepresentant, är vald att upprätta 

kommunikationen med ledningen i frågor som rör etiska riktlinjer. Dessa representanter 

tillsammans med kontaktuppgifter ska meddelas till Varner. Riktlinjerna för denna 

punkt bygger på ILO:s konventioner 87, 98, 135 och 154 (Varner 2016). 

 
5. Tvångsarbete 
All form av tvångsarbete, slaveri, ofrivilligt fängselarbete eller människohandel får ej 

förekomma. Allt arbete som utförs ska vara frivilligt. Inga arbetare får hållas mot sin 

vilja och alla anställda måste vara fria att lämna arbetet och avsluta anställningen utan 

repressalier. De anställda ska inte vara skyldiga att lämna in depositioner, 

identitetshandlingar eller originalet av arbetstillståndet till arbetsgivaren. De anställda 

ska vara fria att lämna arbetsplatsens lokaler i slutet av en åtta timmars arbetsdag. I 

möjligaste mån måste allt arbete som utförs vara av anställda arbetstagare med avtal 

upprättade på nationell lag. De skyldigheter som finns mot anställda enligt 

internationella konventioner, nationell lagstiftning och förordningar gällande 

anställningsförsäkringar ska inte undvikas genom kortfristig anställning och tillfällig 

arbetskraft. Alla anställda har rätt till ett anställningsavtal på deras eget språk för att 

förstå avtalet och varaktigheten och innehåll i lärlingsprogram måste vara klart 

definierade. Riktlinjerna för denna punkt bygger på ILO:s konventioner 29 och 105 

(Varner 2016). 

 

6. Barnarbete 
Lägsta ålder för arbetstagare får inte vara yngre än 15 år och ska överensstämma med 

nationell lägsta nivå för anställning och inte lägre än ålder för slutförd obligatorisk 

utbildning beroende på vilken av dessa som är högre. Undantag kan göras där ILO:s 

konvention 138 är tillämplig. För att försäkra sig om att de anställda innehar minst 

minimiålder måste arbetsgivaren ha en kopia av ett certifierad intyg med arbetstagarens 

födelsedata. I länder där detta inte är möjligt ska arbetsgivaren ha lämpliga metoder för 

att bekräfta arbetstagarens ålder. När barn besöker förälder på arbetsplatsen ska detta 
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anmälas. Det ska finnas särskilda skyddade platser där barnet ska kunna besöka. Ingen 

person under 18 ska utföra arbete som är farligt för deras hälsa eller säkerhet, detta 

inkluderar nattarbete och arbete som skadar utbildningen. Unga arbetare ska ges 

möjlighet till deltagande av utbildningsprogram. Punkten om barnarbete bygger på FN 

barnkonvention, ILO:s konventioner 138, 182 & 797 och ILO:s rekommendation 146 

(Varner 2016). 

 

7. Diskriminering 
Diskriminering på arbetsplatsen vid anställning, förmåner, tillgång av utbildning, 

uppsägning eller pensionering på grund av etnisk bakgrund hudfärg, nationalitet, 

religion, klass, ålder, hälsoproblem, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, 

fackligt medlemskap eller politisk åsikt får ej förekomma. Åtgärder måste vidtas för att 

skydda anställda från diskriminering, hot och sexuellt ofredande. Uppsägning av 

anställd får ej ske på grund av äktenskap, graviditet, föräldraskap eller hiv-status. Alla 

anställningskontrakt ska finnas dokumenterade och uppsägning ska ske skriftligt där 

anledningar tydligt ska stå med. Denna punkt bygger på ILO konventionerna 100 och 

111 samt FN konventionen om diskriminering mot kvinnor (Varner 2016). 

 

8. Arbetsförhållanden 
Löner och förmåner som betalas för en vanlig arbetsvecka ska minst uppfylla nationella 

rättsliga normer eller branschstandarder, beroende på vilket som är högre. Lönerna ska 

räcka för att tillgodose grundläggande behov. Alla arbetstagare ska ha ett skriftligt 

kontrakt som beskriver löneförhållanden och betalningsmetod. Lönen ska betalas direkt 

till arbetstagaren kontant eller genom banköverföring, utan förseningar och i sin helhet. 

Vid varje utbetalning ska arbetstagarna få skriftlig information om vilken period lönen 

avser med beräkning för arbetsdagar, timmar, övertidstimmar, övertidslön och bonusar. 

Semesterlön, sjukpenning, mammaledighetkompensation samt annan kompenserad 

frånvaro ska följas enligt landets lagstiftning. Avdrag på lönen som diciplinsåtgärd är ej 

tillåten. Arbetstiden ska stämma överens med nationell lagstiftning, standard eller 

kollektivavtal beroende på vilket som ger den anställde störst skydd. En vanlig 

arbetsvecka ska vara högst 48 timmar (åtta timmar per dag). Arbetstagare har rätt till 

minst en ledig dag per sju dagar och all övertid ska vara begränsad och frivillig. Övertid 

får inte användas för att ersätta vanlig anställning. Rekommenderad maximal övertid per 

vecka är 12 timmar och den totala maximala arbetstiden per vecka får inte överstiga 60 
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timmar. Undantag till detta kan accepteras när det regleras av kollektivavtal som 

förhandlats fram av majoriteten av de anställda. Alla anställda ska få betalt för den 

utförda övertiden. Punkten baseras på ILO:S konventioner 1, 14 och 131 (Varner 2016). 

 

9. Hälsa och säkerhet 
Arbetsmiljön måste vara säker och hygienisk och åtgärder ska tas för att förebygga 

olyckor och hälsorisker som kan uppstå under arbetets gång. Arbetsvillkoren ska minst 

stämma överens med nationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. En 

ledningsrepresentant ska ha ansvaret för hälsa och säkerhet. Leverantören ska arbeta 

aktivt mellan anställda och ledning för att utveckla system för att säkerställa en 

hälsosam miljö. Samtliga anställda ska regelbundet utbildas i hälsa och säkerhet. 

Maskiner ska ha lämpliga säkerhetsanordningar som ska bibehållas regelbundet. 

Säkerhetsanvisningar ska även finnas. Arbetstagare ska vara utrustade med lämplig 

personlig säkerhetsutrustning som leverantören ska stå för. Utbildning för korrekt 

användning av utrustningen ska även ges. Riskområden ska markeras tydligt med 

varningsskyltar på lämpliga språk. De anställda ska ha tillgång till rena toaletter samt 

rimlig tid att använda dessa och rent dricksvatten. På varje fabriksplats måste tillräckligt 

många första hjälpen kit finnas, samt minst en person som är utbildad i grundläggande 

första hjälpen. Det ska även finnas rutiner för hantering av allvarliga skador som kräver 

utomstående vård. Arbetsplatsen ska ha ventilation, fönster, fläktar, luftkonditionering 

eller uppvärmning för att uppfylla kraven för cirkulation och temperatur. Fabriken 

måste ha en acceptabel bullernivå och ljusnivån måste vara tillräcklig för att arbetet ska 

kunna utföras. Om fabriken erbjuder de anställda mat ska detta lagras och förberedas 

separat från produktionsområdet i rent skick. Det måste finnas ett ledningssystem för att 

säkerställa att driftbelastningen inte överstiger gränsvärdena för fabriksgolv. Brandlarm 

och annan brandutrustning ska finnas i tillräckligt antal, brandövningar och prövningar 

av nödsystem ska göras regelbundet. Dörrar till byggnaden ska vara olåsta, tillräckligt 

med nödutgångar ska finnas tillgängliga samt evakueringsplaner. Elektroniken måste 

vara installerad av en certifierad elektriker måste vara jordat och placerats korrekt. Alla 

elektriska ledningar måste kontrolleras och upprätthållas i gott skick. Varners krav för 

“Hälsa  och säkerhet” bygger på ILO konventionen 155 och ILO rekommendationen 

164 (Varner 2016). 
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10. Mänskliga rättigheter 
Varner (2016) har ingen punkt i sin CoC för mänskliga rättigheter. 

 
11. Trakasserier, hård- och inhuman behandling 
Alla anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Fysiska övergrepp, hård och 

inhuman behandling, sexuella eller andra trakasserier, verbala eller mentala övergrepp 

på anställda inklusive hot om sådan behandling är strikt förbjuden (Varner 2016). 

 
12. Minor 
Varner (2016) har ingen punkt i sin CoC som behandlar “minor”. 

 

13. Miljö 
Alla tillverkningsprocesser ska kontrolleras av tydliga regler och interna system för att 

säkerställa att miljöpåverkan är så begränsad som möjligt. Alltid sträva efter att använda 

sig av bästa tillgängliga teknik och arbeta enligt EU:s riktlinjer för miljöteknik. 

Leverantören ska respektera nationell och internationell lag. Leverantören ska använda 

ett ledningssystem som säkerställer ständig förbättring och efterlevnad av miljömässigt 

fördelaktiga policyer och uppmuntra egna leverantörer att införa samma standarder. 

Leverantören ska minska negativa effekter på resursförbrukningen (t.ex. energi och 

vatten), utsläpp och avfall. Miljöåtgärder ska beaktas i hela produktions- och 

distributionskedja. Lokala, regionala och globala miljöaspekter ska beaktas. Den lokala 

miljön på produktionsplatsen får inte utnyttjas eller försämras genom förorening. 

Relevanta utsläppstillstånd ska erhållas vid behov (Varner 2016). 

 

14. Kemiska och farliga material 
I produktionen ska kunskap om kemikalierna finnas. En lista med alla kemikalier som 

används ska finnas på begäran tillsammans med en lista för mängd i inventering och 

vilka produkter kemikalien används på. Varner förväntar sig att leverantörer endast 

använder och köper kemikalier i enlighet med CLP-förordningen 1272/2008. 

 

Att minska användningen av kemikalier ska vara högsta prioritet. Tillverkare måste 

försäkra sig om att nuvarande och framtida användning av kemikalier överensstämmer 

med CLP förordningen och REACH förordningen (1907/2006/EC) SDS för att 

produkterna ska fortsatt få säljas på EU:s marknad (Varner 2016). 
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Alla anställda ska ha utbildning i hantering av kemikalier som ska inkludera hur man 

läser och förstår säkerhetsmanualer, hur man använder säkerhetsutrustning och hur man 

hanterar farliga kemikalier (Varner 2016). 

 

Leverantören måste ha skriftliga dokumentationer på inköp, förvaring, hantering, 

användning och bortskaffning av kemikalier. En kvalificerad person ska skicka 

uppgifter om detta till Varners kontor. Kemikalier ska förvaras separat från belysning, 

ventilation och brandsläckare. Förvaringsutrymmen måste ha första hjälpen paket och 

ögontvätt. Leverantören ska förhindra att kemikalier läcker ut i luft, mark och vatten. 

Alla kemiska behållare måste märkas med det kemiska namnet och symbol för fara för 

att minimera potentiella risker. Ansvarig person ska kontrollera så att behållare inte 

läcker. Farliga kemikalier ska hanteras extra varsamt. Säkerhetsutrustning måste 

användas vid arbete med kemikalier. Detta ska inkludera handskar, masker, förkläden, 

skyddsglasögon och gummistövlar. Fabriken ska tillhandahålla med nödvändig 

skyddsutrustning och måste alltid vara i gott skick. Under arbete med kemikalier måste 

första hjälpen kit finnas på plats (Varner 2016). 

 

15. Avloppsvatten och avfall 
Vid våtbearbetning (blekning, färgning, tryckning mm.) måste avloppsvattnet behandlas 

för att förhindra grundvattenförorening enligt nationell lagstiftning. Åtgärder för att 

minska vattenförbrukningen måste vidtas. Vattenmätare ska finnas vid inlopp och 

utlopp. Årlig vattenförbrukning ska finnas dokumenterad och tillgänglig vid förfrågan. 

Ange även där vilken mängd textilier som är behandlad i kg. COD-utsläpp i 

avloppsvatten från processer som inte går via kommunala eller externa reningsverk får 

vara totalt 20 g/kg fibrer. COD-innehållet ska testas enligt ISO 6060. Rapporten ska 

innehålla en beräkning som visar COD-utsläppen i g per kg textil. Detta ska 

dokumenteras årligen. pH-värdet för avloppsvatten ska ligga mellan 6-9 (såvida inte 

pH-värdet hos mottagaren ligger utanför detta spann) och temperaturen ska vara under 

40 ⁰C (om inte temperaturen hos mottagaren är högre) (Varner 2016). 

 

16. Luftföroreningar 
Leverantörer måste tillämpa lämpliga utsläppskontroller för alla processer som 

genererar luftföroreningar. Detta ska inkludera: ventilation, absorbering, kemisk 
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skrubbning, closed-loop för återvinning av lösningsmedel, reducering av lukter. Källor 

till luftföroreningar är bland annat beläggning och färgning, utskrift, torkning av tyg, 

garn och tryck, fiberbearbetning och genererar damm (balspridare, automatiska matare, 

separatorer, mekaniska transportörer, plockare), förbränningskällor för elproduktion och 

processuppvärmning och vävning (Varner 2016). 

 

17. Minimera avfall och maximera återvinning 
Leverantören ska minska negativa effekter med avfall. Varner har ingen punkt om att 

maximera återvinning (Varner 2016). 

 

18. Korruption 
Korruption är oacceptabelt i alla former inklusive mutor, utpressning, privata eller 

yrkesmässiga förmåner, gåvor, lån och belöning till kunder, leverantörer, statligt 

anställda och anställda på Varner (Varner, 2016). 

 

19. Intressekonflikter 
Varner (2016) har ingen punkt om intressekonflikter i sin CoC.  

 

20. Gåvor och förmåner 
Gåvor och förmåner täcks in under punkten för korruption (Varner 2016).  

 

21. Anställningsrestriktioner 
Varner (2016) har inte någon punkt i sin CoC som tar upp anställningsrestriktioner. 
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Tabell 10 – Varner sammanfattning 
 

4.2.2 H&M 

1. Kommunicering av CoC 
I H&M:s CoC riktad mot samarbetspartners och leverantörer finns ingen egen punkt för 

kommunicering av CoC till den grad som FN har. Det står dock att den även ska gälla 

för underleverantörer. Det finns ingen punkt som kräver att CoC förmedlas till alla i 

företaget hos leverantörerna och heller ingen punkt som säger att anställda ska ha rätt 

till CoC på sitt eget språk (H&M 2016).  

 

2. Ständig förbättring 

H&M ska engagera leverantörer och belöna leverantörer som delar ambitionen att öka 

att främja hållbarhet och engagemang för ständig förbättring. Åtagandet ska gälla 

direkta leverantörer men även underleverantörer till H&M. För att fortsätta jobba mot 

dessa mål arbetar H&M för ömsesidig tillit och en transparent dialog (H&M 2016). 
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3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 

För att säkerställa effektiv utvärdering av prestationen gällande CoC har H&M rätt till 

tillgång av hållbarhetsrapporter och insamlad data gällande uppfyllandet. H&M har 

också rätt till att göra oanmälda besök för att säkerställa att CoC efterföljs. Leverantörer 

är skyldiga att informera H&M om var produktionen för deras varor sker för att kunna 

utföra dessa utvärderingar även på underleverantörer. Leverantören ska säkerställa att 

rätt dokumentation finns till H&M:s förfogande (H&M 2016). 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 
Grundläggande: Alla arbetstagare har rätt till att gå med i eller bilda en fackförening av 

eget val och att förhandla kollektivt. Representanter för de anställda får ej diskrimineras 

och har tillgång att utföra sina uppgifter på arbetsplatsen. Om rätten till föreningsfrihet 

och kollektiva förhandlingar är begränsad enligt nationell lagstiftning uppmuntrar 

arbetsgivaren och hindrar inte utvecklingen av parallella medel för oberoende och fria 

föreningar och förhandlingar. Målsättning för avsnittet i CoC är att arbetsgivaren ska 

underlätta dialogen mellan arbetstagarrepresentanter och främja den sociala dialogen. 

Arbetsgivaren engagerar sig direkt med lokala och regionala fackförbund för att 

proaktivt ta itu med frågor som berör arbetskraften och är medlem i en 

arbetsgivarorganisation. Punkten bygger på ILO konventionerna 87,98,135 och 154 

samt ILO rekommendationerna 135 och 143 (H&M 2016). 

 

5.Tvångsarbete 
Tvångsarbete, användande av fångar för arbete eller annat olagligt arbete accepteras 

inte. Arbetskraften skall vara anställd och arbetsgivaren är ansvarig för betalning av 

arbetsgivaravgifter även för utländska anställda där inkluderat rekryteringsavgifter. 

Arbetsgivaren ska inte beslagta identitetshandlingar och arbetstagare ska när som helst 

med skälig tid kunna avsluta sin anställning. Den anställdes rörlighet skall inte vara 

begränsad och ingen del av lönen ska kunna hållas. Punkten bygger på ILO 

konventionerna 29 & 105 och ILO rekommendation 35 (H&M 2016). 
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6. Barnarbete 
Barnarbete är inte accepterat. Inga anställda får vara under 15 år (eller 14 år där ILO:s 

konvention 138 gör undantag). Yngre än den legala åldern får heller inte anställas om 

denna är högre än 15 år. Alla lagstiftade begränsningar för anställda under 18 år ska 

följas. Anställda under 18 år bör skyddas från farligt arbete, nattskift och arbete i någon 

form som kan hämma deras utveckling eller ge fysisk skada. Åtgärder skall tas för att 

försäkra sig om att ingen under den legala åldern anställs. Arbetsgivaren ska utveckla 

eller delta i och bidra till politik och program som tillhandahåller bestämmelser för alla 

barn som befinner sig på arbetsplatsen att göra det möjligt för honom eller henne att 

fortsätta utbildning till dess denne inte längre är ett barn.  Barnets bästa bör alltid 

tillämpas i samråd med barnets vårdnadshavare. Målsättningen är att arbetsgivaren ska 

engagera sig aktivt i det lokala samhället för att främja utbildning och hållbara lösningar 

för att hantera barnarbete och ungdomsarbetslöshet. Punkten är baserad på ILO:s 

konventioner 138 och 182, ILO:s rekommendationer 146 och 190 samt FN:s 

barnkonvention (H&M 2016). 

 

7. Diskriminering 
Varje anställd skall alltid behandlas med respekt och värdighet. Ingen anställd ska 

utsättas för psykiska eller verbala trakasserier. Anställning, kompensationer, tillgång till 

utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering får inte diskrimineras på grund av 

kön, sexuell läggning, ras, hudfärg, ålder, civilstånd, religion, graviditet, politisk åsikt, 

nationalitet, etniskt ursprung, sjukdom eller funktionshinder. Anställda ska kunna 

påpeka brister och missnöjen utan att risk att bli straffad för detta. Målsättningen är att 

arbetsgivaren aktivt jobbar för en inkluderande arbetsplats med mångfald. 

Arbetsgivaren jobbar aktivt med samhället för att förstå minoriteter och utsatta grupper 

för att motverka hinder för inkludering och sysselsättning. Punkten bygger på ILO:s 

konventioner 100, 111 och 159 samt ILO:s rekommendationer 90, 111 och 168 (H&M 

2016). 

 

8. Arbetsförhållanden 
Löner och förmåner för en normal arbetsvecka ska uppfylla nationell rättslig nivå, 

branschnivå eller kollektivavtal beroende på vilket som är högst. Lönen ska alltid täcka 

de grundläggande behoven hos de anställda med familjer. Alla löner ska betalas 

regelbundet och i sin helhet. Löneuppgifter måste lämnas i skriftlig förståelig form. Alla 
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förmåner som gäller enligt lag ska tillhandahållas. Avdrag på lön som disciplinåtgärd är 

inte tillåten och den anställde ska beviljas och kompenseras för alla typer av betalt 

ledighet som lagen berättigar till. Målsättningen är att arbetsgivaren har en lönestruktur 

som speglar arbetskompetens och erfarenhet. Leverantören genomför regelbundna 

medarbetarundersökningar för att försäkra sig om att lönen betalar de anställdas 

grundläggande behov. Arbetstid för en arbetsvecka inklusive övertid ska 

överensstämma med ILO:s konventioner eller kollektivavtal beroende på vilket som ger 

större skydd för de anställda. Anställda ska arbeta max 48 timmar per arbetsvecka och 

vara ledig minst var sjunde dag. Totala arbetstiden för en sjudagarsperiod får aldrig 

överstiga 60 timmar. Övertid ska alltid vara frivilligt och får inte överstiga 12 timmar 

per veckaoch ska alltid kompenseras med minst 125 % av den vanliga lönen. 

Målsättningen är att leverantören mäter och övervakar arbetsplatsens kapacitet och 

produktion för att undvika övertidstimmar. Kraven för arbetstid från H&Ms CoC 

bygger på ILO konventionerna 1, 14, 30, 106, 131 & 183 och ILO:s rekommendation 

135 (H&M 2016). 

 

9. Hälsa och säkerhet 
Arbetsplatssäkerhet och de anställdas hälsa och säkerhet måste alltid ha vara en 

prioritet. De anställda ska ges en säker och hygienisk arbetsmiljö. Detta innebär att som 

minsta kriterier ska leverantören följa existerande lagar och förordningar, inte ha några 

osäkra byggnader, inte låta anställda exponeras för farliga ämnen, maskiner eller 

utrustning, upprätta brandsäkerhet, inneha brandsäkerhetsutrustning, hålla regelbundna 

brandövningar och förebygga brand. De anställda ska även ha tillgång till rent 

dricksvatten och rena toaletter. Ha god ventilation och behaglig temperatur. När 

arbetsgivaren tillhandahåller med bostäder/boende för anställda ska dessa separeras från 

arbetsplatsen och följa ovanstående punkter gällande hälsa och säkerhet. Förebyggande 

av olyckor och hälsoskador som kan inträffa på arbetsplatsen samt regelbunden 

utbildning för att förebygga. Leverantören ska även till rimlig grad tillgodose gravida 

anställdas behov. Målsättningen för hälsa och säkerhet är att arbetsgivaren aktivt ska 

arbeta för att säkerställa långsiktig säkerhet, god hälsa och välbefinnande hos anställda. 

Punkten bygger på ILO:s konventioner 155 & 183 och ILO:s rekommendationer 164 & 

191 (H&M 2016). 
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10.  Mänskliga rättigheter 
Specifikationer återspeglar H&M:s engagemang för att främja överensstämmelse med 

internationellt överenskomna standarder, inklusive den allmänna deklarationen om 

mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationens deklaration om 

grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen och FN:s vägledande principer 

för näringsliv och mänskliga rättigheter (H&M 2016). 

 

11.  Trakasserier, hård- och inhuman behandling 
Under punkten om diskriminering skriver H&M “ingen anställd ska utsättas för 

psykiska eller verbala trakasserier” och även “Anställda ska kunna påpeka brister och 

missnöjen utan risk att bli straffad för detta” (H&M 2016). 

 

12.  Minor 
H&M:s (2016) CoC har ingen punkt som täcker punkten ”minor”. 

 

13.  Miljö 
Ekosystemet ger oss naturresurser såsom ren luft och vatten vilket är väsentligt för 

människor, samhälle och näringsliv. På grund av detta måste ekosystemets långsiktiga 

hälsa skyddas genom att förhindra miljöskador och genom att använda naturresurser på 

ett ansvarsfullt sätt (H&M 2016). 

 

14.  Kemiska och farliga material 
Företagets verksamhet ska överensstämma med alla tillämpliga lagar och föreskrifter för 

användning och bortskaffande av kemiskt material. Företagen ska även ha giltiga 

tillstånd för användningen. Företaget måste även uppfylla kontraktöverensstämmelserna 

med H&M:s krav om restriktioner för användning av ämnen och restriktioner av 

användning av ämnen i tillverkningen. Lagring, hantering, användning och 

bortskaffande av alla använda kemikalier måste överensstämma med 

säkerhetsdatadokumentet för varje kemisk produkt. Målsättningen ska vara att alla 

kemiska ämnen som används av företaget ska vara fria från farliga ämnen. Företaget ska 

proaktivt utvärdera sin användning av kemiska ämnen och leta bättre ersättande 

kemikalier och alternativa processer som minskar risker för människor och miljö eller 

som förbättrar resurseffektiviteten (H&M 2016). 
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15.  Avloppsvatten och avfall 
Leverantören ska följa alla tillämpliga lagar gällande vattenskydd och vattenkvalitet, 

inklusive upprätthållande av giltiga tillstånd. Fabriker som har processer där vatten 

används ska mäta värden i avloppsvatten med flödesmätare och följa lagar för detta. 

Målsättning är att leverantören vidtar aktiva åtgärder för att minska vattenanvändningen 

genom kontinuerligt minska anläggningens vattenuttag. För anläggningar som endast 

använder vatten för hushållsändamål (kranar, toaletter, kylning) är det tillräckligt att 

säkerställa genomförandet av vatteneffektiv utrustning. Tekniker för vattenbesparande 

som tillämpas om möjligt så som regnvattensamlande. 

 

För leverantörer som använder vatten i tillverkningsprocesser ska lämplig mätnivå för 

intern vattenanvändning tillämpas. För att minska påverkan på vattenresurser ska 

anläggningens vattenbalans bedömas och lämpliga minskningsåtgärder ska vidtas för 

ständig förbättring. På lång sikt ska affärspartnerna, förutom egna åtgärder, engagera sig 

för kollektiva åtgärder för att säkerställa att tillgängliga vattenresurser klarar att möta 

långsiktiva sociala, miljömässiga och ekonomiska behov (H&M 2016). 

 

16.  Luftföroreningar 
Leverantören ska vid tillverkning tillämpa alla gällande lagar gällande luftkvalitet, 

luftutsläpp och energieffektivitet. Målsättning är att leverantören aktivt minskar sin 

påverkan på klimatet och luftkvaliteten genom att kontinuerligt förbättra 

energihantering och effektivitet. Reducera eller eliminera växthusgaser och andra 

luftutsläpp som utgör en fara för miljön och välja energikällor på ett ansvarsfullt sätt 

(H&M 2016). 

 

17.  Minimera avfall & maximera återvinning 
Leverantören ska följa alla lagar gällande avfall och återvinning och ha giltiga tillstånd. 

Farligt avfall måste hanteras av auktoriserat företag. Målsättningen är att leverantören 

ska minska sin användning av råmaterial till största mån, öka återvinningen och 

återanvändningen av material. Leverantören visar framsteg vad gäller att eliminera 

avfall och erbjuder lösningar för en cirkulär ekonomi (H&M 2016). 
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18.  Korruption 
H&M har en strikt nolltolerans för alla typer av korruption och följer ett strikt anti-

korruptionsprogram (H&M 2016). 

 

19.  Intressekonflikter 
H&M (2016) har inte någon punkt för ”intressekonflikter” i sin CoC. 

 

20.  Gåvor och förmåner 
H&M (2016) har inte någon punkt för ”gåvor och förmåner” i sin CoC. 

 

21.  Anställningsrestriktioner 
H&M (2016) har inte någon punkt om ”anställningsrestriktioner” i sin CoC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 11 – H&M sammanfattning  
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4.3 Teknikbranschen 

4.3.1 Apple 

1. Kommunicering av CoC 
Apple (2017) skriver i inledningen av deras CoC att deras leverantörer är tvungna att 

agera utefter vad som står i CoC samtidigt som lagar och regler måste följas i respektive 

länder. Leverantörer ska ha en tydlig process för att kommunicera korrekt information 

om deras prestanda, praxis, policy och förväntningar till sina anställda, 

underleverantörer och kunder. Det förekommer också i CoC att leverantörer ska lägga 

fram uttalanden i det primära lokala språket vid alla sina anläggningar för att underlätta 

förståelsen (Apple 2017). 

 

2. Ständig förbättring 
Att hela tiden sträva efter ständig förbättring nämns under ett flertal punkter i Apple:s 

CoC. Deras leverantörer ska utveckla och förbättra ledningssystem för att på så sätt 

kunna identifiera risker och underlätta efterlevnaden av Apple:s CoC. Leverantörer ska 

också utarbeta en företagsdeklaration som bekräftar sitt engagemang för höga krav på 

socialt ansvar,  miljöansvar, etiskt beteende och hur det ska ske kontinuerlig förbättring 

inom dessa frågor (Apple 2017). 

 

I slutet skriver Apple att leverantörer ska utveckla och upprätthålla ledar- och 

arbetsträningsprogram för att lättare uppfylla leverantörens ständiga förbättringsmål 

(Apple 2017). 

 

3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 
Apple kommer att bedöma dess leverantörers efterlevnad av deras CoC och de skriver 

också att eventuella överträdelser kan äventyra leverantörens affärsrelation med Apple. 

CoC gäller för alla leverantörer, deras dotterbolag samt underleverantörer och därför 

kontrolleras alla dessa parter. Apple upprätthåller även detaljerade standarder som 

definierar deras förväntningar på att CoC följs (Apple 2017). 

 

Leverantören ska genomföra periodiska utvärderingar av sina anläggningar och 

verksamheter samt anläggningarna och verksamheterna hos sina underleverantörer och 

närmaste leverantörer som tillhandahåller varor eller tjänster till Apple för att säkerställa 
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att denna CoC och lagen följs. Dessutom ska leverantören tillåta Apple och en tredje 

part att utvärdera deras anläggningar och operationer (Apple 2017). 

 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 
Leverantören ska fritt tillåta arbetstagarnas lagliga rättigheter att associera med andra, 

bilda eller gå med i organisationer. De ska ha möjligheten att förhandla kollektivt utan 

inblandning, diskriminering eller trakasserier från företaget (Apple 2017). 

 

5. Tvångsarbete 
Arbetsgivarna ska se till att allt arbete är frivilligt och får därför inte använda någon 

form av slav eller tvångsarbete samt inget fängelsearbete. Under punkten tvångsarbete 

framgår också att leverantören måste se till att arbetstagaravtalet klart förmedlar 

anställningsvillkoren på ett språk som arbetstagarna förstår. Slutligen måste 

tredjepartsrekryteringsbyråer som leverantörer använder sig av förhålla sig till 

bestämmelserna i denna CoC samt lagen (Apple 2017). 

 

6. Barnarbete 
Leverantören ska anställa arbetstagare som är minst 15 år, den lägsta legala åldern för 

anställning eller den åldern arbetstagaren är i vid fullgörandet av grundskolan beroende 

på vilket av de tre alternativen som är högst (Apple 2017). 

Leverantören kan anställa unga som är äldre än gällande lagstadgad ålder, men är yngre 

än 18 år, förutsatt att de inte utför arbete som kan äventyra deras hälsa, säkerhet eller 

moral. Vid anställning av ungdomsarbetare kan inte leverantören kräva att de ska jobba 

övertid eller nattarbete (Apple 2017). 

 

7. Diskriminering 
Leverantören ska inte diskriminera någon arbetstagare baserat på ålder, funktionshinder, 

etnicitet, kön, civilstånd, nationellt ursprung, politisk anknytning, ras, religion, sexuell 

läggning, könsidentitet, fackförening eller någon annan status som skyddas av gällande 

nationell eller lokal lag. Anställda får inte heller diskrimineras på grund av resultat vid 

läkarundersökningar och vid graviditetstest (Apple 2017). 
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8. Arbetsförhållanden 
I arbetsförhållandekapitlet hänvisar Apple mycket till den lokala lagstiftningen både när 

det gäller arbetstimmar och lön (Apple 2017). 

 

Under kapitlet ”lön” framgår det att arbetsgivaren ska betala minst minimilönen och 

tillhandahålla eventuella förmåner enligt lag och kontrakt. Övertidstimmar ska 

kompenseras även det efter kontrakt eller lag. Det är viktigt att arbetsgivarna meddelar 

deras arbetstagare vilken lönestruktur och vilka löneperioder som används. Dessutom 

får inte löneavdrag användas som disciplinåtgärd (Apple 2017). 

 

Vid beskrivning av arbetstimmar framgår det att en arbetsvecka ska vara begränsad till 

60 timmar, inklusive övertid samt att arbetstagare ska ha minst en dag ledigt var sjunde 

dag utom i nödsituationer eller ovanliga situationer. Dessutom får inte regelbundna 

arbetsveckor överstiga 48 timmar och all övertid måste vara frivillig (Apple 2017). 

 

9. Hälsa och säkerhet 
Det finns ett flertal punkter i Apple:s CoC som innefattar arbetshälsa, säkerhet samt 

välbefinnande och är en viktig del för företaget. Deras leverantörer ska tillhandahålla 

och underhålla en säker arbetsmiljö. Arbetstagare ska ha rätt till att vägra osäkert arbete 

och anmäla ohälsosamma arbetsförhållanden. För att bibehålla säkerheten på 

arbetsplatser ska leverantörer erhålla, behålla nuvarande och uppfylla nödvändiga hälso- 

och säkerhetstillstånd. De ska identifiera, utvärdera och hantera hälsorisker i arbetet 

genom en noggrann process för att kunna eliminera risker (Apple 2017). 

 

Olyckshantering är den sista punkten inom hälsa och säkerhet. Apple kräver att sina 

leverantörer ska ha ett system för arbetstagare att rapportera hälso- och säkerhetsrisker 

samt ett system för att kunna spåra och hantera sådana rapporter. Dessutom krävs 

handlingsplaner för att mildra risker och tillhandahålla nödvändig medicinsk behandling 

(Apple 2017). 

 

Slutligen ska arbetsgivare ge arbetstagare lämplig hälso- och säkerhetsutbildning på 

arbetsplatsen på sitt primära språk. Även säkerhetsrelaterad information ska redovisas 

tydligt på anläggningen (Apple 2017). 
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10. Mänskliga rättigheter 
Mänskliga rättigheter nämns i inledningen och Apple menar på att hela CoC är 

uppbyggd utefter det (Apple 2017). 

 

11. Trakasserier, hård- och inhuman behandling 
Enligt Apple ska deras leverantörer driva arbetsplatser helt fritt från trakasserier och 

missbruk. Det ska inte förekomma några hot mot arbetstagare eller utsätta dem för hård 

eller omänsklig behandling. Det får inte ske verbala, psykiska, fysiska eller sexuella 

trakasserier (Apple 2017). 

 

12. Minor 
Apple (2017) har ingen punkt som behandlar minor i deras CoC. 

 

13. Miljö 
Miljökapitlet är också indelat i flera punkter och behandlar olika frågor vid varje punkt. 

Det som nämns allmänt om miljö är att Apple har åtagit sig att skydda miljön och 

miljöansvar är kärnan i hur de arbetar (Apple 2017). 

 

14. Kemiska och farliga material 
Enligt Apple ska deras leverantörer genomföra ett systematiskt tillvägagångssätt för att 

identifiera, hantera, minska och ansvarigt avyttra eller återvinna farligt avfall (Apple 

2017). 

 

15. Avloppsvatten och avfall 
Enligt Apple ska deras leverantörer genomföra ett systematiskt tillvägagångssätt för att 

identifiera, kontrollera och minska avloppsvatten som produceras av verksamheten. 

Leverantören ska genomföra rutinmässig övervakning av prestanda i sina 

avloppsreningssystem (Apple 2017). 

 

16. Luftföroreningar 
Enligt Apple ska deras leverantörer identifiera, hantera, minska och ansvarigt 

kontrollera luftutsläpp som härrör från verksamheten som utgör en fara för miljön. 
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Leverantören ska genomföra rutinmässig övervakning av utförandet av sina 

luftemissionskontrollsystem (Apple 2017). 

 

17. Minimera avfall och maximera återvinning 
Punkten som behandlar icke farligt material i CoC nämner kort att leverantörer ska 

försöka återvinna så mycket som möjligt av det icke farliga material (Apple 2017). 

 

18. Korruption 
Under punkten ”Affärsintegritet” skriver Apple att deras leverantörer inte ska bedriva 

korruption för att få en orättvis eller otillbörlig fördel. Leverantören ska följa alla 

tillämpliga lagar och regler för korruption i de länder där den verkar. Under denna punkt 

nämns också att mutor inte är tillåtet (Apple 2017). 

 

19. Intressekonflikter 
Apple (2017) har ingen punkt som behandlar intressekonflikter i deras CoC. 

 

20. Gåvor och förmåner 
Apple (2017) har ingen punkt som behandlar gåvor och förmåner i deras CoC. 

 

21. Anställningsrestriktioner 
Apple (2017) har ingen punkt som behandlar anställningsrestriktioner i deras CoC. 
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Tabell 12 – Apple sammanfattning 

 

4.3.2 HP 

HP förklarar noga i inledningen att EICC har lagt grunden till deras CoC och skriver att 

det fastställer standarder för att säkerställa att arbetsförhållandena i försörjningskedjan 

för elektronikindustrin är bra. Det säkerställer även att arbetstagare behandlas med 

värdighet och respekt samt att affärsverksamheten bedrivs på ett miljöansvarigt och 

etiskt sätt. Vidare förklarar de att deras CoC återspeglar ytterligare HP-standarder och 

förväntningar på deras leverantörers verksamhet (HP 2015). 

 

1. Kommunicering av CoC 
Alla HP:s leverantörer måste följa deras CoC och det inkluderar alla enheter som 

tillhandahåller varor eller tjänster till HP. HP skriver att deras CoC är ett totalt 

utbudskedjekrav. Vilket betyder att HP:s leverantörer åtminstone ska kräva att deras 

leverantörer erkänner, implementerar samt levererar CoC till underleverantörer. HP 

förklarar även att de förstår att det finns olika lagar leverantörerna måste ta hänsyn till 

beroende på var i världen företag verkar men att deras CoC är ett minimum krav som 
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alla leverantörer måste följa. Det skrivs också att den ska redovisas på det lokala språket 

för att underlätta förståelsen (HP 2015). 

 

2. Ständig förbättring 
I slutet av HP:s CoC skriver de att deras leverantörer måste upprätta ett ledningssystem 

för att kunna hantera alla punkter i CoC. Under samma punkt förklarar de att systemet 

också ska vara utformad för att underlätta kontinuerlig förbättring av företagets sociala 

och miljömässiga prestanda. Under rubriken ”training” förklarar HP att de erbjuder 

träning för anställda och chefer också det för att optimera förbättringsmöjligheterna (HP 

2015). 

 

3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 
HP (2015) har ingen punkt som behandlar säkerställande, kontroll eller utvärdering i 

deras CoC. 

 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 
I frågan om kollektivavtal och fackliga rättigheter skriver HP i sin CoC att i 

överenstämmelse med lokal lag ska leverantörer respektera alla arbetstagares rätt att 

bilda och ansluta sig till fackföreningar. De ska också ha rätt att förhandla kollektivt 

samt respektera om arbetstagaren vill avstå från sådan verksamhet. De ska kunna dela 

med sig av deras problem och idéer med ledningen utan rädsla för diskriminering eller 

trakasserier (HP 2015). 

 

5. Tvångsarbete 
Enligt HP:s CoC måste allt arbete vara frivilligt och arbetstagare ska ha rätt till att 

lämna arbetet när som helst eller avsluta sin anställning. HP nämner ord som tvingad, 

bunden, slavarbete och fängelsearbete som icke accepterade former av tvångsarbete. Det 

ska inte finnas några orimliga begräsningar för att komma in eller ut ur företagets 

anläggningar samt inga orimliga begränsningar av arbetstagarens rörelsefrihet. Slutligen 

skriver HP att alla arbetstagare måste få ett skriftligt anställningsavtal på sitt modersmål 

som innehåller en beskrivning av anställningsvillkoren (HP 2015). 
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6. Barnarbete 
Enligt HP (2015) får inte barnarbete användas i någon form oavsett vilket arbete  som 

ska utföras. Uttrycket ”barn” menar HP är en person under 15 år eller under åldern för 

att fullgöra grundskolan eller under den lägsta åldern för anställning i landet, beroende 

på vilket som är störst. Om det är arbetare under 18 år får inte de utföra arbete som kan 

äventyra deras hälsa eller säkerhet, inklusive nattskift och övertid. Om inte lagen säger 

något annat ska lönen för yngre arbetare vara minst samma lönesumma som andra 

personer på grundnivå som utför liknande uppgifter (HP 2015). 

 

7. Diskriminering 
HP skriver att deras leverantörer bör vara engagerade i en arbetsplats utan trakasserier 

och olaglig diskriminering. Det ska inte bedrivas diskriminering på grund av ras, färg, 

ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet eller nationellt ursprung, funktionshinder, 

graviditet, religion, politisk anslutning, fackligt medlemskap, skyddad genetisk 

information, löner, kampanjer, belöningar och tillgång till utbildning. Slutligen får inte 

arbetstagare eller potentiella arbetstagare utsättas för medicinska prov eller fysiska prov 

som kan användas på ett diskriminerande sätt (HP 2015). 

 

8. Arbetsförhållanden 
Enligt HP:s punkt gällande löner ska deras leverantörers arbetstagare få ersättning som 

överensstämmer med alla tillämpliga löneslagar. Det gäller även de lagar som beskriver 

minimilön, övertidstimmar och förmåner. Vid övertidsarbete ska arbetstagarna 

kompenseras med lönebelopp som är större än vanliga timpriser. Vidare skriver HP att 

alla arbetstagare har rätt till ett tidigt och förståeligt löneutlåtande som innehåller 

tillräcklig information för att verifiera korrekt ersättning för utfört arbete (HP 2015). 

 

9. Hälsa och säkerhet 
I inledningen av kapitlet “hälsa och säkerhet” förklarar HP (2015) att förutom att 

minska förekomsten av arbetsrelaterad skada och sjukdom förbättrar en säker och 

hälsosam arbetsplats kvaliteten på produkter och tjänster samt moralen hos de anställda. 

De har valt att dela upp “hälsa och säkerhet” i åtta punkter och de är arbetssäkerhet, 

nödberedskap, arbetsskada och sjukdom, industriell hygien, fysiskt krävande arbete, 

maskinsäkerhet, sanering, mat och bostäder samt kommunikation om hälsa och säkerhet 

(HP 2015). 
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Under alla punkter följer en förklaring vad de olika innebär och hur det ska skötas på 

faciliteterna. Arbetssäkerhet innebär att områden på arbetsplatserna ska vara korrekt 

uppbyggda och att det ska ske kontroller med jämna mellanrum. Dessutom ska anställda 

få utbildning inom dessa områden för att kunna identifiera risker och fel. Nödberedskap 

handlar om hur man ska gå tillväga vid eventuella nödsituationer. Det ska tas fram 

tydliga nödplaner och evakueringsövningar för att minska skador och risker. Slutligen 

ska återhämtningsplaner också finnas för att minimera skador på liv, miljö och 

egendom. Under punkten arbetsskada och sjukdom förklarar HP (2015) att det ska 

finnas system för att förebygga, hantera, spåra och rapportera arbetsskada samt 

sjukdom. Texterna om Industriell hygien och fysiskt krävande arbete behandlar 

säkerheten för anställda vid olika sorters arbete. Dels vid exponering av kemiska 

material och dels vid tunga fysiska arbeten. Dessa uppgifter måste identifieras, 

utvärderas och kontrolleras för skydda arbetarnas hälsa. Maskinsäkerhet handlar om att 

alla maskiner ska utvärderas för säkerhetsrisker och att det ska finnas barriärer eller 

skydd för att hindra personskador. Den sjunde punkten är sanering, mat och bostäder 

och beskriver hur arbetsplatser ska förse arbetarna med dricksvatten, 

sanitetsanläggningar, förvaring och matplatser. De tar också upp att dusch med 

varmvatten ska erbjudas till de anställda och att ventilationen ska vara tillräcklig. Den 

sista punkten tillhör alla de sju som har blivit beskrivna ovan då det är 

kommunikationen om hälsa och säkerhet. Arbetarna ska få lämplig hälso- och 

säkerhetsutbildning på arbetsplatsen på det lokala språket. Det ska även finnas 

säkerhetsrelaterad information tydligt på anläggningen (HP 2015). 

 

10. Mänskliga rättigheter 
HP (2015) har ingen punkt som behandlar mänskliga rättigheter i deras CoC. 

 

11. Trakasserier, hård- och inhuman behandling 
Det får enligt HP (2015) inte finnas någon hård eller omänsklig behandling inklusive 

sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, kroppsstraff, mental eller fysisk tvång eller 

verbalt missbruk av arbetstagare (HP 2015). 

 

12. Minor 
HP (2015) har ingen punkt som behandlar minor i deras CoC. 
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13. Miljö 
HP (2015) skriver att socialt ansvar och miljöansvar är ett led i att producera och 

tillhandahålla produkter och tjänster i världsklass. Vid tillverkning eller industriell 

verksamhet ska negativa effekter på samhället, miljön och naturresurserna minimeras, 

samtidigt som arbetstagarnas och allmänhetens hälsa och säkerhet ska säkerställas (HP 

2015). 

 

14. Kemiska och farliga material 
”Hazardous substances” tar upp kemiska och farliga material, där skrivs det att dessa 

material, som utgör en fara vid utsläpp till miljön, ska identifieras och hanteras för att 

säkerställa säker hantering, rörelse, lagring, användning, återvinning eller 

återanvändning och bortskaffande (HP 2015). 

 

15. Avloppsvatten och avfall 
Under punkten ”Wastewater and Solid waste” skriver HP att avloppsvatten och avfall 

som genereras från drift, industriella processer och sanitetsanläggning ska 

karakteriseras, övervakas, kontrolleras och behandlas som det krävs före utsläpp eller 

bortskaffande. HP skriver även att leverantörerna ska implementera ett systematiskt 

tillvägagångssätt för att identifiera, hantera, minska och ansvarsfullt avyttra eller 

återvinna avfall. Avslutningsvis skrivs det ut att åtgärder bör vidtas för att minska 

uppkomsten av avloppsvatten samt att leverantörerna ska genomföra rutinmässig 

övervakning av prestandan i sina avloppsreningssystem (HP 2015). 

 

 

16. Luftföroreningar 
En mening ur ”Air emissions” förklarar att luftutsläpp av organiska kemikalier, 

aerosoler, frätande ämnen, partiklar, ozonnedbrytande kemikalier och förbränning av 

biprodukter som genereras från verksamheten ska karakteriseras, rutinmässigt 

övervakas, kontrolleras och behandlas som det krävs före utsläpp. De avslutar stycket 

ur ”Air emissions” med att påpeka att leverantörerna ska genomföra rutinmässig 

övervakning av utförandet av sina luftutsläppskontrollsystem. Under ”Energy 

consumption and greenhouse gas emissions” skriver HP att energiförbrukning och 

utsläpp av växthusgaser ska spåras och dokumenteras, på anläggning och/eller på 
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företaget. Leverantörerna ska leta efter kostnadseffektiva metoder för att förbättra 

energieffektiviteten i sin verksamhet och för att minimera sin energiförbrukning och 

växthusgasutsläpp (HP 2015). 

 

17. Minimera avfall och maximera återvinning 
Under rubriken ”Pollution reduction and Resource reduction” står det att användning av 

resurser och generering av avfall av alla slag, inklusive vatten samt energi, ska 

reduceras eller elimineras vid källan eller genom metoder som modifiering av 

produktions-, underhålls- och anläggningsprocesser, materialbyte, bevarande, 

återvinning och återanvändning av material (HP 2015). 

 

18. Korruption 
Under “Business integrity” skriver HP ut att alla deras leverantörer ska ha en 

nolltoreanspolitik för att förbjuda alla former av bestickning, korruption, utpressning 

samt förskingring. Övervaknings- och verkställighetsförfaranden ska genomföras för att 

säkerställa att lagstiftningen om korruptionsbekämpning följs, ”United Kingdom 

Bribery Act” och ”United States Foreign Corrupt Practices Act” skrivs ut som riktlinjer. 

Leverantörerna bör genomföra lämplig riskbaserad noggrannhet innan de engagerar 

entreprenörer eller tredje parter för att säkerställa att sådana tredje parter följer HP-CoC 

och lagen om korruptionsbekämpning. De avslutar stycket med att skriva ut att 

leverantörerna också är ansvariga för att alla tredje parter samtycker till att följa 

standarder för affärsintegritet som inte är mindre stränga än bestämmelserna i denna 

CoC (HP 2015). 

 

 

19. Intressekonflikter 
HP (2015) har ingen punkt som behandlar intressekonflikter i deras CoC. 

 

20. Gåvor och förmåner 
HP (2015) har ingen punkt som behandlar gåvor och förmåner i deras CoC. 

 

21. Anställningsrestriktioner 
HP (2015) har ingen punkt som behandlar anställningsrestriktioner i deras CoC. 



  
 

77 

 
Tabell 13 – HP sammanfattning 

 

4.4 Bilbranschen 

4.4.1 Volvo Cars 

1. Kommunicering av CoC 

Volvo Cars skriver i sin CoC att de är engagerade i ansvarsfull verksamhet vart de än 

verkar och arbetar. De är beroende av samma engagemang från deras affärspartners och 

de insisterar på att deras affärspartners inte bara kommunicerar principerna i Volvos 

CoC till sina anställda och underleverantörer utan även ser till att deras respektive 

anställda och underleverantörer respekterar CoC. Genom att se till att CoC respekteras 

av alla associerade med Volvo, försöker de demonstrera integritet, ansvar samt 

förtroende (Volvo Cars 2016). 

 

Volvo fortsätter att som affärspartner med dem, är det ett måste för anställda och 

underleverantörer att, alltid, följa CoC eller liknande principer, med alla tillämpliga 

lagar och förordningar. Alla avtalsförpliktelserna ska självklart följas tillsammans med 
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CoC. Om ett ämne omfattas av CoC, ska alltid den striktare regleringen gälla såväl som 

gällande lagar och/eller avtalen med Volvo (Volvo Cars 2016). 

 

CoC är tillgänglig på engelska. De avslutar med att fetmarkera: “We expect all of our 

business partners to meet all of the following basic requirements, and we expect them to 

be managed professionally and systematically”. De poängterar alltså en förväntan att 

alla deras affärspartners uppfyller kraven som står skrivna i CoC samt att de ska 

hanteras systematiskt och med en professionalism (Volvo Cars 2016). 

 

2. Ständig förbättring 

Volvo skriver ut att de förväntar sig att deras affärspartners följer deras CoC och att 

deras respektive anställda och leverantörer också respekterar kraven. Volvo skriver 

inget om att ständig förbättring, men de skriver ut i slutet av CoC att affärspartners ska 

höra av sig om de har frågor eller väcka ett bekymmer (Volvo Cars 2016). 

 

3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 

Volvo förbehåller sig rätten att när som helst göra en revision av deras affärspartners. 

Om det önskas, kan våra affärspartners vara skyldiga att ge ut relevant information till 

Volvo eller ge representanter tillträde till deras lokaler i syfte att granska affärspartnern. 

Volvo förbehåller sig också rätten att utse en oberoende valfri tredje part att genomföra 

granskningen för att säkerställa att våra affärspartners följer CoC (Volvo Cars 2016).  

 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 

Under rubriken “Freedom of association” skriver Volvo att deras affärspartners skall 

respektera rätten för deras anställda att bilda, gå med eller utesluta sig från 

arbetsgivarrelaterade föreningar samt kollektiva förhandlingar, där det är tillåtet enligt 

lokal lag. De fortsätter med att uppmuntra deras affärspartners att se till att 

underleverantörer och de anställda ges möjligheten att diskutera sina arbetsförhållanden 

med ledningen, utan rädsla för repressalier, hot eller trakasserier (Volvo Cars 2016). 
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5. Tvångsarbete 

Det ska inte finnas tvångsarbete av något slag som rör Volvo Cars, deras produkter eller 

tjänster. Affärspartners får inte under några omständigheter använda någon form av 

tvångsarbete. I tvångsarbete ingår all form av modern slaveri samt “debt bondage” (när 

en låntagare jobbar för personen som lånat hen pengar) och människohandel. De 

hänvisar vidare till “Volvo car group slavery and human trafficking statement” för 

vidare information (Volvo Cars 2016). 

 

6. Barnarbete 

Volvo meddelar att alla affärspartners ska arbeta med att förhindra alla former av 

barnarbete. De fortsätter med att skriva att det inte, under några omständigheter, ska 

arbete erbjudas till en person som är yngre än 15 år och skriver till att åldern som gäller 

är 14, där den nationella lagen tillåter 14 samt eller lägre än landets lagstadgade minsta 

ålder om den är högre än 15. Under inga omständigheter ska alltså arbete erbjudas till 

personer under 15 år eller under den lagstadgade åldern, om den är högre än 15 (Volvo 

Cars 2016). 

 

7. Diskriminering 

Under rubriken “Diskriminering och lika möjligheter” skriver Volvo Cars att deras 

affärspartners inte under några omständigheter får delta i någon form av diskriminering 

på grund av kön, ras, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, 

nationalitet, politisk åsikt, fackföreningsmedverkan, social bakgrund eller annan 

egenskap som skyddas av tillämplig lag. Affärspartners förväntas att behandla sina 

anställda med respekt, värdighet och gemensam artighet (Volvo Cars 2016). 

 

8. Arbetsförhållanden 

En hel sida i Volvos CoC innehåller grundläggande arbetsförhållande och mänskliga 

rättigheter, där barnarbete, tvångsarbete, anställningsvillkor, löner och förmåner, 

arbetstimmar, föreningsfrihet, hälsa och säkerhet samt icke diskriminering och lika 

möjligheter är underrubriker. Första texten som gäller hela sidan läser att Volvo tror 

starkt på att de anställda är deras viktigaste resurs och att de därför förväntar sig att 

deras affärspartners både respekterar och arbetar efter med de internationella 

proklamerade principerna för mänskliga rättigheter (Volvo Cars 2016). 
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Arbetstid - Om arbetstiden skriver Volvo ut att deras affärspartners anställdas arbetstid 

(inkluderar övertid), med krav på raster/viloperioder alltid ska överensstämma med 

gällande lag. Volvo fortsätter med att dom stödjer kraven i ILO samt att de uppmuntrar 

deras affärspartners att även de ska följa och respektera de relevanta ILO-standarderna 

under arbetstiden (Volvo Cars 2016). 

 

Löner och förmåner - Volvos affärspartners får inte betala deras anställdas löner och 

förmåner för mindre än vad som krävs enligt gällande lag eller kollektivavtal. Vidare 

skriver de ut att löner och förmåner måste vara tillgängliga, i enlighet med gällande 

lagar (Volvo Cars 2016). 

 

Anställningsvillkor - Alla affärspartners måste garantera att arbetsvillkoren för sina 

anställda följer alla gällande lagkrav, dessutom borde varje anställd ha rätt att få skriftlig 

information på ett språk som de lätt kan förstå, som kan specificera deras 

anställningsvillkor (Volvo Cars 2016). 

 

9. Hälsa och säkerhet 
Säkerheten bör alltid vara en av de viktigaste faktorerna i vilket beslut som helst, skriver 

Volvo om säkerheten. De förväntar sig därmed att deras affärspartners ska tillhandahålla 

samt upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö som åtminstone uppfyller, men 

företrädesvis överstiger, gällande standarder och lagkrav (Volvo Cars 2016). 

 

10. Mänskliga rättigheter 

Volvo Cars har ingen punkt som behandlar mänskliga rättigheter, men de skriver ut i 

deras grundläggande principer för deras CoC att deras CoC bygger på internationellt 

proklamerade mänskliga rättigheter samt i underrubriken till “Basic working conditions 

and human rights” skriver Volvo att de insisterar på att deras affärspartners respekterar 

och arbetar i linje med de internationellt proklamerade principerna för mänskliga 

rättigheter (Volvo Cars 2016). 

 

11. Trakasserier, hård- och inhuman behandling 

Volvo Cars har ingen egen punkt angående trasserier, hård- och inhuman behandling i 

deras Code of Conduct från 2016. Däremot skriver de under “Non-Discrimination and 
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equal opportunities” att deras affärspartners, såväl som Volvo själva, ska behandla deras 

anställda med respekt, värdighet och gemensam artighet (Volvo Cars 2016). 

 

12. Minor 

Volvo Cars skriver inte ut något specifikt angående minor i deras Code of Conduct från 

2016 (Volvo Cars 2016). 

 

13. Miljö 

Volvo har ett stycke om miljö där de skriver att både de själva och deras affärspartners 

ska sträva efter att minska miljöpåverkan av deras verksamhet, inklusive hanteringen av 

råmaterial. De skriver också att försiktighetsprincipen ska tillämpas av 

affärspartnerserna. Med försiktighetsprincipen menas att försiktighetsåtgärder bör vidtas 

när det finns skäl att tro att en viss åtgärd kan påverka människors hälsa, samhället i 

allmänhet eller miljön negativt. Det sista Volvo skriver ut är att deras affärspartners 

måste se till att de överensstämmer med alla tillämpliga miljökrav enligt lagar, regler 

och föreskrifter (Volvo Cars 2016). 

 

14. Kemiska och farliga material 
Volvo tar inte upp mycket om kemiska och farliga material mer än i stycket om miljön, 

där de skriver att de och deras affärspartners ska sträva efter att minska miljöpåverkan i 

hanteringen av råmaterial (Volvo Cars 2016). 

 

15. Avloppsvatten och avfall 
Volvo Cars skriver inte ut något specifikt om avloppsvatten och avfall i deras Code of 

Conduct från 2016 (Volvo Cars 2016). 

 

16. Luftföroreningar 

Volvo Cars tar inte upp något specifikt angående luftföroreningar i deras CoC från 2016 

(Volvo Cars 2016). 

 

17. Minimera avfall och maximera återvinning 

Volvo Cars skriver inget specifikt om att minimera avfallet eller maximera 

återvinningen i deras Code of Conduct från 2016. De skriver dock i punkten “Caring for 
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the environment” allmänt att de ska sträva efter att minska påverkan i hanteringen av 

råmaterial (Volvo Cars 2016). 

 

18. Korruption 

Under “Anti-Corruption” skriver Volvo Cars ut att de inte tillåter någon av deras 

affärspartners, deras anställda eller deras underleverantörer någonsin får engagera sig i 

eller tolerera någon form av bestickning eller korruption. Affärspartners får varken 

erbjuda eller acceptera någon form av olämplig förmån till/från en tredje part, det gäller 

även Volvo själva, vare sig de är offentliga eller privata, med syftet att erhålla eller 

behålla affärer eller för att få företrädesbehandling. Volvo tillägger att sådana olämpliga 

förmåner kan innefatta monetära gåvor, monetära lån, nöjesresor eller semestrar, 

lyxvaror, dolda provisioner, förenklade betalningar eller återbetalningar (Volvo Cars 

2016).  

 

De fortsätter med ett stycke där de beskriver att de även förväntar sig deras 

affärspartners ser till att alla uppgifter, rapporter och fakturor är korrekta och 

fullständiga samt att de inte innehåller falsk eller vilseledande information (Volvo Cars 

2016). 

 

19. Intressekonflikter 

Här skriver Volvo ut att de förväntar sig att deras affärspartners meddelar dem när en 

situation uppstår, där det verkar vara intressekonflikt som involverar eller påverkar 

Volvo Cars. På samma sätt förväntas vilken anställd som helst eller andra representanter 

till Volvo Cars att meddela Volvo Cars om de har något engagemang, eller ekonomiska 

band, med någon av deras affärspartners (Volvo Cars 2016).  

 

20. Gåvor och förmåner 

Volvo Cars tar inte upp någon specifik punkt angående gåvor och förmåner, däremot tar 

de upp under rubriken “Anti-Corruption” att Volvo eller deras affärspartners inte under 

några omständigheter varken får erbjuda eller acceptera någon form av olämplig förmån 

till/från en tredje part vare sig de är offentliga eller privata, med syftet att erhålla eller 

behålla affärer eller för att få företrädesbehandling (Volvo Cars 2016).  
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21. Anställningsrestriktioner 

Volvo Cars tar inte med något angående anställningsrestriktioner i deras CoC (Volvo 

Cars 2016). 

 

 
Tabell 14 – Volvo sammanfattning 

 

4.4.2 Volkswagen 

1. Kommunicering av CoC 

Volkswagen förväntar sig att deras affärspartners också följer deras CoC, särskilt när 

det gäller mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, miljöskydd och 

bekämpningen av korruption. De förväntar sig att sina affärspartners och deras anställda 

är ansvarsfulla och accepterar att uppfylla kraven i deras CoC. De tillägger att de 

förväntar sig även att deras affärspartners ska begära deras leverantörer att följa deras 

krav. CoC är tillgänglig på engelska. De avslutar med att skriva ut att inga krav som 

härrör från dessa krav får göras av tredje part (Volkswagen 2016). 
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2. Ständig förbättring 

Volkswagen nämner inget som behandlar ständig förbättring, men de skriver ut att de 

förväntar sig att deras affärspartners uppfyller kraven i deras CoC (Volkswagen 2016). 

 

3. Säkerställande, kontroll och utvärdering 

Volkswagen nämner att de förbehåller sig rätten att skicka in en expert för inspektion 

hos deras affärsparters för att säkerställa att de uppfyller kraven i deras CoC 

(Volkswagen 2016). 

 

4. Kollektivavtal och fackliga rättigheter 

Här skriver man att den grundläggande rätten för alla anställda att bilda fackföreningar 

och att gå med i dessa erkänns. I länder där denna rätten begränsas av lokala lagar 

skriver Volkswagen att alternativa legitima alternativ för medarbetares medverkan ska 

stödjas (Volkswagen 2016). 

 

5. Tvångsarbete 

Volkswagen styrker en mening angående tvångsarbete och den lyder: “Volkswagen 

rejects the conscious use of forced or compulsory labour including bonded labour and 

involuntary prisoner labour”, vilket innebär att de avvisar all medveten användning av 

tvångsarbete, inklusive bundet arbete och ofrivilligt fängelsearbete (Volkswagen 2016). 

 

6. Barnarbete 

Volkswagen skriver även om barnarbete med enkelhet att barnarbete är förbjudet och att 

den minsta åldern för tillstånd att arbeta, enligt nationella bestämmelser, följs 

(Volkswagen 2016). 
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7. Diskriminering 

Lika möjligheter och lika behandling oberoende av etniskt ursprung, hudfärg, kön, 

religion, nationalitet, sexuell läggning, socialt ursprung eller politisk åsikt garanteras i 

den utsträckning de bygger på demokratiska principer och tolerans mot dem som har en 

annan åsikt. De avslutar stycket om diskriminering med att nämna att anställda är 

utvalda, anställda och stöds utifrån sina kvalifikationer och förmågor (Volkswagen 

2016). 

 

8. Arbetsförhållanden 

Vi kan dela upp kategorin “Arbetsförhållande” i arbetstimmar samt ersättning och 

förmåner. Om arbetstimmarna skriver Volkswagen att arbetstiden motsvarar åtminstone 

respektive nationella rättsliga standarder eller minimistandarder för respektive 

nationella ekonomiska sektorer. Om ersättningarna och förmånerna skriver de ut att de 

ersättningar och förmåner som betalas eller tas emot för en normal arbetsvecka 

motsvarar åtminstone det lagligt giltiga och garanterade lägsta beloppet. De fortsätter 

med att om juridiska och kollektiva överenskommelser inte existerar är ersättning och 

förmåner baserade på branschspecifika kollektivavtal som är gjorda för respektive plats 

som säkerställer en lämplig levnadsstandard anställda och deras familjer (Volkswagen 

2016). 

 

9. Hälsa och säkerhet 
Volkswagen skriver ut att partnern åtminstone följer de respektive standarderna för en 

säker och hygienisk arbetsmiljö samt vidtar lämpliga åtgärder för att garantera hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen, så att goda arbetsförhållanden säkerställs (Volkswagen 2016). 

 

10. Mänskliga rättigheter 

Volkswagen har ingen punkt som behandlar mänskliga rättigheter, men de nämner i ett 

stycke i arbetsförhållande att för dem utgör iakttagandet av internationellt erkända 

mänskliga rättigheter grunden för alla affärsrelationer (Volkswagen 2016). 
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11. Trakasserier, hård- och inhuman behandling 

Volkswagen tar inte upp någon punkt som behandlar trakasserier, hård- och inhuman 

behandling i sin CoC (Volkswagen 2016). 

 

12. Minor 

Volkswagen har ingen punkt som behandlar minor i sin CoC (Volkswagen 2016). 

 

13. Miljö 

Volkswagen skriver att de är en självklarhet att deras affärspartners följer all gällande 

lagstiftning och regler i de länder de är verksamma. Sedan tar de upp de policies och 

standarder som är bindande (Volkswagen environmental policy, The environmental 

targets of the Technical Development division, VW Standard 01155 (Vehicle Supply 

Parts), Sections 2.1 (Objectives of standard), 8 (Environmental compatibility), 9.1 

(Material requirements and prohibitions) and 9.2 (Materials requirements) of VW 

Standard 99000 (General Requirements for the Performance of Component 

Development Contracts), The specifications in the standard component specifications 

catalogues). Utöver detta, lägger Volkswagen till att de förväntar sig att deras 

affärspartners ska ha ett aktivt tillvägagångssätt för ekologiska utmaningar. Ekologiska 

utmaningar ska hanteras med försiktighet och med framsyn. Åtgärder ska vidtas för att 

säkerställa att miljöfrågor hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Målsättningen är att utveckla 

och designa miljövänlig teknik. Negativ miljöpåverkan ska undvikas eller hållas lågt i 

alla aktiviteter. Effektiv användning av energi och material, minimering av 

växthusgasutsläpp, användning av förnybara resurser och minimering av skador på 

hälsa och miljö beaktas i utveckling, tillverkning och användning av produkter och i 

andra aktiviteter (Volkswagen 2016). 

 

14. Kemiska och farliga material 
Volkswagen har ingen punkt som behandlar kemiska och farliga material, men de 

nämner att användningen av effektiv energi och material beaktas i utveckling, 

tillverkning samt i andra aktiviteter (Volkswagen 2016). 
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15. Avloppsvatten och avfall 
Volkswagen har ingen punkt om avloppsvatten och avfall, men de skriver ut under 

rubriken “Waste and recycling” att man ska undvika avfall (Volkswagen 2016). 

16. Luftföroreningar 

Volkswagen har ingen punkt som enskilt tar upp luftföroreningar, men de nämner att 

man ska undvika skada på miljön och man ska använda sig av produkter och processer 

som har lågt utsläpp av växthusgaser (Volkswagen 2016). 

 

17. Minimera avfall och maximera återvinning 

Volkswagen har en punkt om avfall och återvinning. Undvika avfall, återanvändning av 

resurser och återvinning samt säker, miljövänlig bortskaffande av restavfall beaktas 

under utveckling, produktion och service under hela produktlivscykeln och under 

utveckling och verkställande av produktionsprocesser och andra aktiviteter 

(Volkswagen 2016). 

 

18. Korruption 

Under “Combating corruption” skriver Volkswagen att de stödjer nationella och 

internationella insatser för att skydda konkurrensen från korruptionens förvrängda 

effekter samt att de avvisar alla korrupta metoder och former av beteende som kan 

skada företaget. Volkswagen förväntar sig också att alla sina affärspartners avvisar och 

förebygger alla former av korruption, inklusive vad som kallas “förenklade betalning” 

(form av betalning för att påskynda tjänstemäns rutinuppgifter). Sedan fortsätter de med 

att skriva att deras affärspartners måste se till så att deras anställda, underleverantörer 

och representanter inte beviljar, erbjuder eller accepterar mutor, förenklade betalningar, 

otillåtna donationer eller otillbörliga ersättningar till eller från kunder, tjänstemän eller 

andra tredje parter (Volkswagen 2016). 

 

19. Intressekonflikter 

Volkswagen skriver ut att deras affärspartners endast fattar sina beslut på objektiva 

kriterier som inte påverkas av personliga intressen eller relationer (Volkswagen 2016). 
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20. Gåvor och förmåner 

Volkswagen har inte med någon punkt i sin CoC som behandlar gåvor och förmåner. 

Däremot har de med i stycket om korruption att de avvisar alla korrupta metoder och 

former av beteende som kan skada företaget. De skriver också att deras affärspartners 

måste se till så att deras anställda, underleverantörer och representanter inte beviljar, 

erbjuder eller accepterar mutor, förenklade betalningar, otillbördiga ersättningar eller 

otillåtna donationer till eller från kund, tjänstemän eller andra tredje parter (Volkswagen 

2016). 

 

21. Anställningsrestriktioner 

Volkswagen har inte med en punkt i sin CoC som behandlar anställningsrestriktioner  

(Volkswagen 2016). 

 
 

 
Tabell 15 – Volkswagen sammanfattning 
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4.5 Empirisammanfattning 

 
Tabell 16 – Empirisammanfattning 
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5 Analys 
Analyskapitlet kommer att utföras genom att branscherna analyseras var för sig 

inledningsvis. Punkterna i FN:s CoC som delats in i grupper kommer att analyseras med 

vissa undantag. De punkter som uppvisar stora empiriska likheter och de punkter som 

inte nämns alls i det empiriska materialet kommer att analyseras kortfattat senare i 

analysen. De punkter som undantas är; Kollektivavtal och fackliga rättigheter, 

Tvångsarbete, Barnarbete, Diskriminering, Arbetsförhållanden, Hälsa och säkerhet, 

Minor samt Anställningsrestriktioner. Fokus i analysen kommer att ligga på de 

avvikelser från omnämnande som identifierats i CoC.  

 
Figur 2 - Analysmodell 

Analysen kommer att göras genom jämförelser mellan företagen i respektive bransch 
och även mellan alla branscher. 

5.1 Livsmedelsbranschen 

Axfood (2015) är noggranna med att beskriva i inledningen av sin CoC att de använt 

BSCI:s kod som bas när de utformat sin egna. Genom detta förtydligas att deras CoC är 

uppbyggd på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barnens 
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rättigheter, FN:s konventioner om avskaffandet av all diskriminering mot kvinnor, 

ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetet, FN:s Global Compact, OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag samt internationellt erkända miljöförordningar. 

Björklund (2010) och Fernholm (2013) menar att det är många företag som väljer att ta 

inspiration från dessa och andra liknande CoC när de ska fram en egen CoC. Unilever 

(2016) beskriver inte med samma tydlighet om de utgått från liknande deklarationer 

eller konventioner när de utformat sin CoC.  

 

5.1.1 Ledningssystem 

 
Tabell 17 – Ledningssystem livsmedelsbranschen 

 

Kommunicering av CoC 

Båda företagen beskriver CoC ska kommuniceras till anställda samt att leverantörer och 

underleverantörer förväntas efterleva CoC eller, som Unilever (2016) skriver, en kod 

som motsvarar deras egna. Detta stämmer väl överens med vad Oehmen et al. (2009), 

Rodriguez-Dominguez et al. (2009) och van Tulder och Kolk (2001) skriver att denna 

punkten bör innefatta. Deras beskrivningar följer även det som står i FN:s CoC att den 

ska kommuniceras och efterlevas av anställda, leverantörer och underleverantörer (FN 

2013).  

 

Ständig förbättring 

Under punkten som behandlar ständig förbättring skriver Axfood (2015) och Unilever 

(2016) att de strävar efter att hela tiden göra förbättringar. Unilever har inte en egen 

punkt som behandlar ämnet, vilket Axfood har, utan nämner endast i inledningen att 

företaget har strävan efter ständiga förbättringar som en del av deras DNA. Det som 

O’Rourke (2003) skriver i sin artikel om hur ständig förbättring bör vara en del av en 

CoC motsvarar Unilevers (2016) beskrivning väl. Axfood (2015) skriver utöver det att 

det inte är accepterat att genomföra förbättringar där brister upptäcks och att 

leverantörer och underleverantörer förväntas att sträva efter samma mål. Unilever 

(2016) förklarar att de åtagit sig att ständigt söka förbättringar inom miljöpåverkan, 
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hälsa och säkerhet samt produktkvalitet. FN:s CoC innefattar att leverantörer förväntas 

sträva efter ständiga förbättringar och utöver det uppmuntra sina egna leverantörer att 

göra detsamma (FN 2013). Axfood (2015) följer därmed FN:s CoC närmare än vad 

Unilever (2016) gör. Det finns en enkel förklaring till detta, vilken är att Axfood 

tydligare baserat sin CoC på bland annat FN:s olika deklarationer.  

 

Säkerställande, kontroll och utvärdering 

Den sista punkten som inkluderas i ledningssystem är säkerställande, kontroll och 

utvärdering av CoC som både Axfood och Unilever nämner. De båda företagen nämner 

att de ska kontrollera att deras leverantörer efterlever de krav som ställs. Unilever 

(2016) skriver att styrelsen tillsammans med företagets ansvarskommitté ska årligen 

göra kontroller av leverantörer. När brister av efterlevnad upptäcks ska inspektioner 

göras regelbundet. Axfood (2015) beskriver att de genom sitt medlemskap i BSCI måste 

kontrollera efterlever CoC. Deras leverantörer är i sin tur skyldiga att göra kontroller av 

underleverantörer. För att säkerställa CoC efterlevnad förbehåller Axfood sig rätten att 

utan underrättelse på förhand genomföra revisioner. Dessa revisioner ska utföras av en 

oberoende part som exempelvis en fristående organisation eller en konsultfirma. 

O’Rourke (2003) förklarar på liknande sätt att kontroller bör vara en aktivitet i en CoC 

för att säkerställa dess efterlevnad. Båda företagen håller sig nära vad FN skriver i sin 

CoC om detta ämne (FN 2013). Även i denna punkten beskriver Axfood (2015) och 

Unilever (2016) utförligare vad för aktiviteter som ska genomföras än vad teorin 

beskriver. Axfood är i sin tur mer djupgående i de aktiviteter som är förpliktigade än 

vad Unilever är.  

 

5.1.2 Sociala punkter 

 
Tabell 18 – Sociala punkter livsmedelsbranschen 
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Axfood (2015) och Unilever (2016) tar upp alla de punkter som handlar om sociala 

aspekter i sina respektive CoC. Det finns stora likheter i de båda företagens texter och 

de följer i stora drag det FN skriver i sin CoC. Innehållet i CoC följer även den utvalda 

teorin väl, som i punkten “Tvångsarbete” där Smith et al. (2003) inkluderar många 

kategorier av tvångsarbete och definierar begreppen som företagen gör. I punkten som 

behandlar barnarbete innehåller Axfoods och Unilevers CoC motsvarande definitioner 

av vad som klassificeras som barnarbete som teorin (O’Dwyer & Madden, 2006; Smith, 

2003).  

 

5.1.3 Miljörelaterade punkter 

 
Tabell 19 – Miljörelaterade punkter livsmedelsbranschen 
 
 
Miljö 

Både Axfood (2015) och Unilever (2016) att de vill värna om miljön och arbeta för att 

minska deras negativa miljöpåverkan. FN (2013) skriver i sin CoC att de vill främja ett 

ökat miljöansvar. Det var endast en av de utvalda artiklarna som inte identifierade miljö 

i CoC och de båda företagen följer O’Dwyer och Madden (2006) konstaterade att 

många multinationella företag inkluderar detta i sin kod. Axfood (2015) skriver i 

inledningen av sin CoC att de baserat den på bland annat internationella 

miljöförordningar.  

 

Kemiska och farliga material 

Axfood (2015) tar på två ställen i sin CoC hur kemiska andra farliga ämnen ska 

hanteras. Deras text har gemensamhet med FN:s när de beskriver att det ska hanteras 

med försiktighet men FN är mer utförliga i sin text (FN 2013). Unilever (2016) har inte 

en punkt som behandlar ämnet i sin CoC men de nämner kort att utsläpp av material 

som kan skada miljön måste rapporteras. Smith et al. (2003) identifierar att detta kan 

vara en del av en CoC.  
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Avloppsvatten och avfall 

Varken Axfood (2015) eller Unilever (2016) nämner något om hur avloppsvatten ska 

kontrolleras och behandlas. Inte heller nämner Unilever (2016) något om hur fast avfall 

ska hanteras och kontrolleras. Axfood (2015) däremot skriver att hantering av avfall 

måste göras efter rutiner och föreskrifter vilket även går in mot det FN skriver (FN 

2013). Både Kaptein (2004) och Oehmen et al. (2009) har i sina studier identifierat detta 

som en punkt av en CoC.  

 

Luftföroreningar 

Unilever (2016) nämner inget om luftföroreningar i sin CoC. Axfood (2015) skriver att 

luftföroreningar inte får förstöra området runt produktionen. I FN:s punkt står det mer 

utförligt att luftföroreningar ska kontrolleras och behandlas efter behov eller bortskaffas 

helt och hållet (FN 2013). Oehmen et al. (2009) menar att denna punkt kan ses som 

underkategori till miljö. Även Kaptein (2004) ser detta som en punkt som bör finnas i 

en CoC.  

 

Minimera avfall och maximera återvinning 

Det finns inget omnämnande av avfallsminimering eller maximering av återvinning i 

varken Axfoods (2015) eller Unilevers (2016) CoC. Det enda Axfood (2015) nämner är 

att avfall ska hanteras efter rutiner och föreskrifter.  

 

5.1.4 Etiska punkter 
 

 
 
Tabell 20 – Etiska punkter livsmedel 
 
Korruption 

Både Axfood (2015) och Unilever (2016) skriver att korruption i alla dess former inte är 

tillåtet. FN:s (2013) beskrivning av punkten är väldigt lik företagens. Flera av de 
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teoretiska artiklarna identifierade en liknande punkt som en del av en CoC (O’Dwyer & 

Madden 2006; Oehmen et al. 2003; Sharbatoghlie et al. 2011; Singh 2006; Wood 2000). 

I denna punkt förklarar Unilever (2016) grundligare vad de inkluderar i begreppet 

korruption, vad anställda ska göra om de misstänker att det förekommer och de skriver 

även om bokföring och pengatvätt, vilket Axfood (2015) inte gör.  

 

Intressekonflikter 

Unilever (2016) har en punkt i sin CoC som behandlar hur anställda ska uppföra sig vid 

en intressekonflikt och vad som inkluderas i begreppet. Denna beskrivning har stora 

likheter med FN:s punkt (FN 2013). I Axfoods (2015) CoC finns det inte med en 

motsvarande punkt. Tidigare forskning visar att intressekonflikter är en vanlig punkt i 

en CoC (Kaptein 2004).  

 

Gåvor och förmåner 

Både Axfood (2015) och Unilever (2016) har en punkt som beskriver hur anställda ska 

behandla givande och accepterande av gåvor och förmåner. FN förklarar i sin CoC att 

deras anställda inte får ge eller acceptera allt som kan ge fördelar i en affärssituation 

(FN 2013). Sharbatoghlie et al. (2011) och Rodriguez-Dominguez et al. (2009) 

identifierade gåvor och förmåner som en del av en CoC.  

 

Anställningsrestriktioner 

Varken Axfood (2015) eller Unilever (2016) nämner restriktioner mot tidigare anställda 

i sina respektive CoC.  

 

5.1.5 Övriga punkter 
 
Minor 

Varken Axfood (2015) eller Unilever (2016) nämner minor i sina respektive CoC.  

 

5.1.6 Sammanfattning av de stora skillnaderna 
 
Ledningssystem 

Det går att utläsa att Axfoods och Unilevers CoC innehåller omnämnande av alla tre 

punkter som räknas in i gruppen “Ledningssystem”. Axfood (2015) behandlar ämnet 

om arbetet med ständiga förbättringar mer utförligt än Unilever (2016) gör och har en 

egen punkt om detta i sin CoC. Axfoods (2015) text i punkten om säkerställande, 
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kontroll och utvärdering innehåller mer fakta om vad som kontrolleras, hur detta sker 

och vad ledningen har för krav på sig. 

 

Sociala punkter 

Båda företagen har punkter som behandlar alla de punkter som räknas in i gruppen 

“Sociala punkter”. Axfood (2015) kommunicerar tydligare vad de inkluderar i vissa 

punkter än vad Unilever (2016) är. Under punkten “Arbetsförhållanden” går Axfood 

(2015) djupare in på hur de definierar övertidsarbete, att den ska kompenseras med 

minst 25 % högre lön och vilken som är den maximalt tillåtna arbetstiden. I punkten 

“Hälsa och säkerhet” är Axfood (2015) utförligare än Unilever (2016) med att belysa 

vilka krav som ledningen har på sig för att garantera anställdas hälsa och säkerhet, att de 

anställda ska genomgå utbildning i ämnet samt att personlig skyddsutrustning ska finnas 

tillgänglig vid behov. Axfood (2015) skriver även ut vilka deklarationer, 

rekommendationer eller konventioner som punkterna är baserade på.  

 

Miljörelaterade punkter 

Axfood (2015) nämner fyra av de fem miljörelaterade punkterna medan Unilever (2016) 

endast nämner en. I Unilevers (2016) CoC finns det endast ett grundläggande påstående 

om att de ska värna om miljön. Axfood (2015) har valt att, utöver det, även beskriva vad 

de ämnar att göra i arbetet med kemiska och farliga material, avfall samt 

luftföroreningar. Inget av företagen nämner att de vill minimera avfall och maximera 

återvinning.  

 

Etiska punkter 

Unilever (2016) har ägnat en punkt i sin CoC till att beskriva hur de ska behandla 

intressekonflikter vilket Axfood (2015) inte nämner alls.  

 

5.2 Teknikbranschen 
5.2.1 Ledningssystem  

 
Tabell 21 – Ledningssytem teknikbranschen 
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Apple och HP beskriver både Kommunicering av CoC och ständig förbättring väl i sina 

CoC och på ett liknande sätt. Båda företagen nämner även att de är medvetna om att 

lagar och regler skiljer sig från varandra beroende på var i världen deras leverantörer 

verkar och att dessa ska följas. Enligt Oehmen et al. (2009) är det viktigt att förmedla 

sin CoC till sina leverantörer och anställda samt uppmuntra underleverantörer att 

efterleva den. Detta nämns också tydligt av både Apple (2017) och HP (2015) som 

skriver precis som FN (2013) också nämner i sin text att deras CoC ska redovisas på det 

primära lokala språket för att underlätta förståelsen. FN(2013) beskriver i sin CoC att de 

förväntar sig att deras leverantörer uppnår minimum standards och att de ständigt 

strävar efter ständig förbättring. Både Apple och HP väljer att inkludera ständig 

förbättring på ett tydligt sätt och förklarar den viktiga innebörden med just det. Apple 

(2017) skriver att utveckling och förbättring av ledningssystem kan öka chansen att 

identifiera risker och underlätta efterlevnaden av deras CoC. Vidare skriver Apple 

(2017) att sociala ansvar, miljöansvar och etiskt beteende kräver ständig förbättring och 

att man bekräftar sitt engagemang inom dessa frågor. HP (2015) väljer att på ett 

liknande vis förklara tyngden i ständig förbättring inom sociala och miljömässiga frågor 

och hur man ska uppnå detta genom upprättning av utvecklade ledningssystem. 

Slutligen har båda företagen skrivit att deras leverantörer ska erbjuda ledar- och 

arbetsträningsprogram för att optimera förbättringsmöjligheterna.  

 

Den sista punkten under ledningssystem är säkerställande, kontroll och utvärdering 

vilket enligt FN (2013) innebär att de övervakar deras leverantörer för att vara säkra på 

att principer följs. FN kan också genomföra inspektioner på leverantörers och 

underleverantörer faciliteter. Apple har valt att ha med denna punkt i deras CoC och 

skriver att de bedömer leverantörers efterlevnad av dess punkter samt att eventuella 

överträdelser kan äventyra samarbetet mellan parterna. Apple (2017) nämner att de utför 

kontroller hos deras leverantörer men också dotterbolag samt underleverantörer. HP 

(2015) väljer att inte inkludera säkerställande, kontroll och utvärdering i sin CoC och 

enligt O’Rouke (2003) beräknas överträdelser vara dubbelt så hög om CoC inte 

kontrolleras och säkerställs att de följs.  
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5.2.2 Sociala punkter 
 

 
Tabell 22 – Sociala punkter teknikbranschen 
 
Apple (2017) och HP (2015) tar båda upp alla beskrivningar som ligger under kategorin 

“sociala punkter”. Det finns också stora likheter på alla punkter om man jämför de med 

FN:s CoC vilket visar på att båda företagen har välutvecklade beskrivningar inom det 

området. Genom att analysera och jämföra Apple (2017) och HP (2015) med de utvalda 

teoretiska källorna går det att se likheter på alla punkter. Tvångsarbete är enligt Smith et 

al. (2003) den vanligaste punkten att ha med i en CoC vilket stämmer överens med hur 

både Apple och HP skriver i sina förklaringar. Företagen väljer att använda samma 

ordval på många beskrivningar och att hänvisa till lokala lagar. Diskriminering är en 

punkt där Apple, HP, FN och de utvalda teoretiska källorna skriver på ett nästintill 

identiskt vis. En punkt som bör kommenteras är “mänskliga rättigheter” då Apple 

(2017) skriver i sin inledning att hela deras CoC är uppbyggd utefter mänskliga 

rättigheter medans HP bara nämner det ytligt.  

 

5.2.3 Miljörelaterade punkter 
 

 
Tabell 23 – Miljörelaterade punkter teknikbranschen 
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Miljö 

Apple (2017) och HP (2015) väljer båda att inleda miljökapitlet med en sammanfattning 

om varför de jobbar med just miljö och att företagen åtagit sig att skydda miljön. De 

skriver också att allmänhetens hälsa och säkerhet ska säkerställas. Dominguez-

Rodriguez et al. (2009) skriver i sin artikel att många företag känner av den växande 

oron över miljön och väljer därför att ha ett utförligt kapitel gällande det.  

 

Kemiska och farliga material & Minimera avfall och maximera återvinning 

I båda företagens CoC förklaras kemiska och farliga material dock endast kortfattat. 

Apple (2017) och HP (2015) skriver precis som FN (2013) att dessa material ska 

identifieras och hanteras på rätt sätt för att förhindra faror. Att minimera avfall står 

kortfattat under kemiska och farliga material i både Apple:s och HP:s CoC. Apple 

(2017) förklarar med endast en mening att de ska försöka återvinna så mycket som 

möjligt av det icke farliga materialet. HP (2015) skriver också en mening att deras 

leverantörer ska jobba med återvinning av resurser och avfall av alla slag. Utöver det 

visar varken Apple (2017) eller HP (2015) hur de ställer sig till återvinning. 

 

Avloppsvatten och avfall 

Precis som FN (2013) skriver Apple (2017) och HP (2015) att avloppsvatten och avfall 

ska kontrolleras, övervakas. Båda företagen förklarar med liknande ord att 

leverantörerna ska implementera ett systematiskt tillvägagångsätt för att minska och 

hantera avfall.  

 

Luftföroreningar 

Precis som föregående punkter ska luftföroreningar kontrolleras och övervakas enligt 

både Apple (2017) och HP (2015). HP (2015) väljer att beskriva mer utförligt vilka 

sorters luftutsläpp som ska övervakas vilket inte Apple (2017) går in på. Dessutom 

skriver HP (2015) att energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska spåras och 

dokumentera och även det väljer Apple (2017) att utesluta från sin CoC. 
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5.2.4 Etiska punkter 
 

 
Tabell 24 – Etiska punkter teknikbranschen 
 
 
Korruption  

Enligt FN (2013) förväntas deras leverantörer att följa de högsta normer inom moraliska 

och etiska frågor och inte bedriva några korrupta metoder. HP (2015) skriver på ett 

liknande vis då de förklarar det som en nolltolerans på alla former av korruption. FN 

(2013) skriver också att leverantörer ska följa lokala lagar vilket både Apple (2017) och 

HP (2015) väljer att hänvisa till i sina texter. HP (2015) har även i denna punkt valt att 

gå djupare in i frågan angående korruption och skriver att leverantörer ansvarar för att 

alla tredje parter samtycker till att följa standarder. Något som kan kopplas till 

korruption är mutor vilket inte FN (2013) väljer att ta med i punkten. Apple (2017) samt 

HP (2015) skriver det i sina CoC och enligt O’Dwyer och Maddens (2006) är det 

vanligt att man sammankopplar mutor till korruption. Dessutom skriver Oehemn et al. 

(2009) att avsaknaden av korruption eller mutor är en av de viktigaste punkterna i en 

CoC.  

 

Intressekonflikter 

Varken Apple (2017) eller HP (2015) nämner något om intressekonflikter i sina CoC. 

 

Gåvor och förmåner  

Varken Apple (2017) eller HP (2015) nämner något om gåvor och förmåner i sina CoC. 

 

Anställningsrestriktioner  

Varken Apple (2017) eller HP (2015) nämner något om anställningsrestriktioner i sina 

CoC. 
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5.2.5 Sammanfattning av de stora skillnaderna 
Ledningssystem 

Vid en sammanfattning av teknikbranschen gällande punkter inom ledningssystem är 

båda företagen noggranna med att beskriva hur deras CoC ska kommuniceras ut till 

deras leverantörer. Apple (2017) och HP (2015) väljer att i sin inledning förklara deras 

förväntningar på leverantörers efterlevnad av CoC och uppmanar också de till att 

förmedla vidare detta till deras underleverantörer. Det finns en tydlig likhet mellan båda 

företagens CoC och FN:s CoC samtidigt som den utvalda teorin också behandlar 

punkterna på liknande vis.  Det är också väl beskrivet hur deras leverantörer ska gå 

tillväga för att ständigt förbättra deras efterlevnad av CoC och precis som föregående 

punkt följer det FN:s direktiv. Under punkten ständig förbättring är det framförallt 

miljömässiga, etiska och sociala frågor som ständigt ska förbättras. Med tanke på att 

Apple (2017) är tydliga med hur de kontrollerar deras leverantörer och 

underleverantörer kan det innebära att CoC följs på ett mer effektivt sätt. Däremot väljer 

HP (2015) att inte inkludera det i sin CoC och med tanke på att deras punkter är 

välutformade med mycket information kan det anses som en viktig punkt som saknas. 

Vid analysering av HP (2015) går det inte att utläsa att de ska utföra kontroller på deras 

leverantörers efterlevnad av CoC däremot skriver HP att de kräver att punkterna följs 

vilket kan tolkas som att de utför någon sorts av kontroll.  

 

Sociala punkter 

En sammanfattning av punkterna som tillhör det sociala kan beskrivas kortfattat då 

många av punkterna är lika varandra och det finns en möjlighet att företagen utgått ifrån 

liknande mallar. Förklaringar under varje punkt beskrivs utförligt av både Apple och HP 

men det finns  två punkter som skiljer sig märkbart mellan de två företagen. Även fast 

båda CoC beskriver arbetsförhållande bra är Apple:s beskrivning mer utförlig och går 

djupare på arbetstimmar samt löner och förväntningarna de har på sina leverantörer. 

Enligt Oehmen et al. (2009) finns det organisationer som har ökat sitt tryck mot företag 

för att de ska förbättra arbetsförhållande och det kan vara en av anledningarna till att 

Apple valt att utveckla sin CoC inom det området. HP har som nämnts ovan ingen 

rubrik som har behandlar mänskliga rättigheter däremot kan man utläsa från punkter 

som diskriminering, barnarbete, tvångsarbete att HP jobbar med det.  
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Miljörelaterade punkter 

Sammanfattningsvis går det att tyda likheter på varje punkt under miljökapitlet. Det 

finns texter som är utformade på samma vis och skrivna med samma ord. Punkterna är 

välutformade och den enda skillnaden är hur djupt företagen väljer att gå in på varje 

punkt.  

 

5.3 Klädbranschen 
5.3.1 Ledningssystem 
 

 
Tabell 25 – Ledningssystem klädbranschen 
 
 
Kommunicering av CoC och ständig förbättring 

Under kategorin ledningssystem finns två av tre att hitta i H&M:s (2016) och Varners 

(2016) CoC. ”Kommunicering av CoC” tas upp i Varner (2016) CoC, ”Ständig 

förbättring” tas upp i H&M:s (2016) CoC och ”Säkerställande, kontroll och 

utvärdering” tas upp i båda CoC. Inte helt förvånande tar endast fem av de 15 

författarnas artiklar upp ”Kommunicering av CoC” och detsamma gäller för ”Ständig 

förbättring” vilket kan styrka att de analyserade klädföretagen inte har med dessa då de 

inte är lika självklara punkter heller att ta upp vid forskning kring CoC. Varner (2016) 

tar upp att leverantörer ska förmedla CoC till anställda men väljer inte att specificera till 

den grad som FN (2013) gör som skriver att CoC ska förmedlas på det lokala språket så 

att man med säkerhet kan säga att alla fått ta del av den så att de förstår vad innehållet 

innebär. Rodriguez-Dominguez et al. (2009) och Van Tulder & Kolk (2001) menar 

precis som FN (2013) har med i sin CoC hur viktigt det är att informationen förs vidare 

i försörjningskedjan. Detta är något som även Varner (2016) tar upp under 

sin ”Kommunicering av CoC”. Preuss (2009) skriver att detta är en punkt som endast 

45 % av CoC innehåller, vidare tar Preuss (2009) upp att denna punkt kan göra att man 

kommer åt problem längre bak i kedjan där de ofta gömmer sig. För H&M (2016) står 

att CoC ska gälla även underleverantörer men inte hur den ska förmedlas och heller inte 



  
 

103 

att den ska förmedlas till anställda. I H&M:s (2016) CoC för leverantörer står att H&M 

ska belöna leverantörer som jobbar för ständig förbättring av hållbarhet och 

engagemang i CoC. CoC säger att detta ska gälla både leverantörer men även 

underleverantörer. Detta skulle kunna vara ett sätt för H&M att samtidigt trycka på att 

CoC ska föras vidare i försörjningskedjan. Dock har detta antagande inte gjorts vid 

analys av CoC för punkten ”Kommunicering av CoC”.  

 

Säkerställande, kontroll och utvärdering 

”Säkerställande, kontroll och utvärdering” har båda företagen med i sin CoC dock nöjer 

sig Varner med att det finns dokumentationer på uppfyllandet om de skulle önska att se 

dessa. H&M däremot vill, utöver att dokumentation på uppfyllandet finns, att tillgång 

till hållbarhetsrapporter, rätten att göra oanmälda besök och även få tillgång till 

information om underleverantörer för att även kontrollera dessa. Att denna punkt tas 

upp i båda företagens CoC till skillnad från de andra två punkterna som vi lagt under 

kategorin ledningssystem kan styrkas med att fler av de artiklarna som vi analyserat tar 

upp detta som en punkt när CoC har analyserats. O’Rouke (2003) trycker på vikten av 

att ha kontroller av CoC då det är dubbelt så stor risk att den inte efterföljs om 

kontroller inte genomförs. I Emmelhainz & Adams (1999) artikel tar 22 av 27 

analyserade företag upp kontroll i sin CoC. Denna undersökning gjordes på 

klädindustrin vilket lätt kan appliceras på resultatet vi fått fram med överensstämmelse 

av båda företag som har punkten för kontroll i sina CoC. 

 

5.3.2 Sociala punkter 
 

 
Tabell 26 – Sociala punkter klädbranschen 
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För samlingsrubriken ”Sociala punkter” där vi placerat punkterna ”Kollektivavtal och 

fackliga rättigheter”, ”Tvångsarbete”, ”Barnarbete”, ”Diskriminering”, 

”Arbetsförhållanden”, ”Hälsa och säkerhet”, ”Mänskliga rättigheter” och ”Trakasserier, 

hård- och inhuman behandling” har klädbranschens två analyserade företag med sju av 

åtta respektive åtta av åtta av dessa punkter i sina CoC. 

 

Kollektivavtal och fackliga rättigheter samt tvångsarbete 

Samtliga av de befintliga punkterna är väldigt lika och bygger främst på ILO 

rekommendationer, ILO konventioner och FN konventioner. Generellt mellan de två 

företagen har H&M med fler konventioner och rekommendationer som deras punkter 

bygger på och har även delat upp punkterna i en generell, som innebär att dessa kriterier 

är minimikrav som ställs på leverantörerna och en målsättning, där kriterier finns som 

företaget önskar att leverantörerna strävar emot för att bli bättre arbetsplatser. För 

punkterna ”Kollektivavtal och fackliga rättigheter” och ”Tvångsarbete” har båda 

företagen näst intill identiska kriterier för att dessa ska uppfyllas med undantag för 

H&Ms önskan om denna ytterligare nivå som önskas sträva efter och är mer grundad i 

fler konventioner och rekommendationer. Båda företagens punkt om ”Tvångsarbete” är 

betydligt mer omfattande än den punkt som FN har mot sina leverantörer. Smith et al. 

(2003) skriver att många olika benämningar kan finnas för tvångsarbete såsom 

fängelsearbete och slavarbete. De analyserade företagen tar båda upp olika benämningar 

för tvångsarbete för att fånga in de olika begreppen. 

 

Barnarbete och arbetsförhållanden 

Punkten ”Barnarbete” har även den väldigt stora likheter hos de båda företagen. Istället 

finns olikheter mot FN:s CoC som har en minimiålder på 14 år för barnarbete medan 

H&M och Varner väljer att sätta åldern på 15 år. Bekräftande med den teori vi samlat är 

det vanligt att företagens CoC definierar barnarbete vid olika åldrar, vilka är 14 och 15 

år (Emmelhainz & Adams 1999, O’Rourke 2003, Smith et al. 2003). Där företagen tar 

upp diskriminering har båda valt att ta upp samma regler som leverantören ska följa. 

Som tidigare nämnt så har H&M även här  med målsättning för leverantören att sträva 

emot för att bli ännu bättre. Mot en jämförelse av FN:s CoC kan allt innehåll återfinnas i 

både H&M (2016) och Varners (2016) CoC. Vidare vid en analys av 

punkten ”Arbetsförhållanden” är det enda som hittas som skiljer de två CoC ett krav 

från H&M om lön vid övertid. Där tar H&M upp att övertid ska betalas med 125 % av 
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ordinarie lönen medan Varner inte nämner något om med hur mycket övertid ska 

kompenseras. Då klädindustrin i synnerhet fått kritik kring arbetsförhållandena kan se ut 

för de som tillverkar kläderna (Emmelhainz & Adams 1999), kan det vara extra viktigt 

att lägga stor vikt på dessa punkter i CoC för denna typ av företag. 

 

Hälsa och säkerhet 

Många av kriterierna för ”Hälsa och säkerhet” ser likadana ut på de två företagen. 

Varners CoC täcker nästan in alla krav som H&M ställer på sina leverantörer och sedan 

även lika många till. Bland annat tar inte H&M upp i sin CoC något om ljud och 

ljusnivå, nödutgångar och hur mat ska hanteras om arbetsgivaren har mat till sina 

anställda. Både H&M (2016) och Varner (2016) har en CoC för leverantörer som är mer 

omfattande än den som FN kräver av sina leverantörer. Precis som Smith et al. (2003) 

beskriver har även de två klädföretagen lagt tyngd på att det är viktigt att anställda har 

tillgång till rena toaletter och rent dricksvatten, men även utbildningar och övningar för 

att förebygga hälsofaror på arbetsplatsen.  

 

Mänskliga rättigheter 

”Mänskliga rättigheter” är den enda punkt inom de ”Sociala punkter” som de inte 

Varner (2016) uppfyller. H&M (2016) däremot uttrycker tydligt i sin CoC att de främja 

överensstämmelsen med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Att Varner (2016) 

inte har med detta kan ha sin förklaring i att de får in mycket som mänskliga rättigheter 

innefattar i sina andra sociala punkter och på så sätt ändå ser till att mänskliga 

rättigheter följs. ”Trakasserier, hård- och inhuman behandling” har Varner (2016) precis 

som FN (2013) en egen punkt för medan H&M (2016) har med trakasserier under 

diskrimineringspunkten. Det är vanligt att företag använder sig av olika sätt att ta upp 

trakasserier i sina CoC (O´Rourke 2003). 
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5.3.3 Miljörelaterade punkter 
 

 
Tabell 27 – Miljörelaterade punkter klädbranschen 
 
Miljö, kemiska och farliga material 

Båda företagen inom klädbranschen har i sin CoC uttryckt hur viktigt det är att tänka på 

vilket avtryck man gör på miljön. Precis som litteraturen bekräftade är miljö ett väldigt 

aktuellt ämne som företag vill ha med i sina CoC och som bara ökar med tiden då 

medvetenheten blir större (Singh 2006). Både H&M (2016) och Varner (2016) har fler 

mer ingående punkter om värnandet för miljön. Bland de punkter vi kategoriserat under 

miljö har H&M (2016) med samtliga medan Varner (2016) inte helt uppfyller kraven 

för en av punkterna. Punkten ”Kemiska och farliga material” finns både att hitta i H&M 

(2016) och Varners (2016) CoC men är uppbyggda på lite olika sätt. Till skillnad från 

H&M (2016) är Varner (2016) mycket intresserade av att hela tiden ha koll på vilka 

kemikalier som finns i tillverkningen medan H&M:s (2016) CoC är riktad på det sättet 

att leverantören ska se till att lagar och förordningar ska följas gällande användingen av 

kemikalierna. 

 

Avloppsvatten och avfall 

Båda företagen kräver av sina leverantörer att de ska mäta vattenvärden. Medan Varner 

(2016) har mycket restriktioner och egna krav på vad som gäller och hur leverantörerna 

ska arbete med sitt avloppsvatten lägger H&M (2016) mer vikt på att de är de lokala 

lagarna som ska följas gällande restriktioner och värden för vattnet. Under 

punkten ”Luftföroreningar” trycker även H&M (2016) här på att följa de lokala lagar 

som finns för luftutsläpp. Varner (2016) väljer att angripa punkten med att kräva av 

leverantörer att de ska göra kontroller för luftutsläpp som de anser lämpliga.  
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Minimera utsläpp och maximera återvinning 

Den sista punkten som tas upp under miljörubriken är ”Minimera utsläpp och maximera 

återvinning”. Denna punkt uppfyller H&M (2016) som både uppmuntrar sina 

leverantörer som målsättning att minska och i så stor mån som möjligt eliminera avfall 

för att istället återvinna och använda sig av så lite råmaterial som möjligt. De ligger på 

så sätt väldigt nära de kriterier som FN (2013) kräver av sina leverantörer. Varner 

(2016) tar även de upp att man ska sträva efter att minska sina avfall men nämner inte 

återvinningsdelen och får därför inte hela punkten uppfylld. Att andra uttryck för 

återvinning kan användas som synonym så som återanvändning (Kaptein ,2004, Smith 

et al. 2003) hjälper inte Varner (2016) att uppfylla hela kategorin så inte några 

synonymer för begreppet finns att hitta i deras CoC. 

 

5.3.4 Etiska punkter 

 

 
Tabell 28 – Etiska punkter klädbranschen 
 

Korruption 

Under de etiska punkterna är det Varner (2016) som har fler uppfyllda kriterier än H&M 

(2016). Båda företag har en nolltolerans mot korruption och ”Korruption” är den enda 

punkten under de etiska punkterna som H&M (2016) uppfyller. Varken H&M (2016) 

eller Varner (2016) har med en punkt om intressekonflikter i sin CoC. Detta är också 

något som inte ens hälften av de artiklar vi analyserat tagit upp.  

 

Gåvor och fömåner 

Punkten ”Gåvor och förmåner” saknas även den hos H&M (2016) medan den finns att 

hitta hos Varner (2016) under samma punkt som punkten om ”Korruption”. Till skillnad 

från FN (2013) väljer Varner (2016) inte att specificera mer vad gåvor och förmåner 

innebär på ett mer ingående sätt. 
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Anställningsrestriktioner 

”Anställningsrestriktioner” är även det en punkt som inte finns att hitta i varken 

H&M  (2016) eller Varners (2016) CoC. Inte heller i litteraturen kan vi hitta denna 

punkt. 

 

5.3.5 Övriga punkter 
Bland de övriga punkterna vi sökt efter i de CoC från klädbranschen som vi analyserat 

har inte punkten “minor” tagits upp. Denna punkt saknas även i de vetenskapliga 

artiklar som använts.  

 

5.3.6 Sammanfattning av de stora skillnaderna 
Ledningssystem 

H&M (2016) har till skillnad från Varner (2016) inte någon direkt uppmaning om 

kommuniceringen av CoC till anställda eller underleverantörer. Varner (2016) har dock 

till skillnad från H&M (2016) inte uttryckt något om ständig förbättring i sin CoC. 

 

Sociala punkter 

Under de sociala punkterna skiljer sig företagen på punkterna ”Mänskliga rättigheter” 

och ”Trakasserier, hård- och inhuman behandling”. Den tidigare nämnda finns inte att 

hitta i Varners (2016) CoC, dock kan man se att de täcker in många mänskliga 

rättigheter i sina övriga punkter utan att direkt uttrycka att det är de mänskliga 

rättigheterna som ska följas. Den senare har inte H&M (2016) med uttryckligen i sin 

CoC. Även där kan man kanske se mänskliga rättigheter som företaget har med i CoC 

som något som borde täcka in denna punkt. Med detta konstaterande finns inte många 

skillnader i de olika CoC för de sociala punkterna. 

 

Miljörelaterade punkter 

För de miljörelaterade punkterna uppfyller båda företagen nästan alla punkter. Endast 

Varner (2016) har en punkt där de inte uppfyller kriterierna för återvinning. I övrigt har 

båda företag med resterande punkter även om de angriper dessa på lite olika sätt. 
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Etiska punkter 

Skillnaden mellan företagen på de etiska punkterna är att Varner (2016) har med i sin 

CoC om ”Gåvor och förmåner” vilket inte H&M har. Resterande delar är lika 

existerande och icke existerande. 

 

5.4 Bilbranschen 

5.4.1 Ledningssystem 

 
Tabell 29 – Ledningssytem bilbranschen 
 

Kommunicering av CoC och Ständig förbättring & Säkerställande, kontroll och 

utvärdering 

Både Volvo Cars (2016) och Volkswagen (2016) har en punkt som behandlar 

kommuniceringen av CoC och den skrivs ut på engelska i båda fallen, Volkswagen har 

även en tysk CoC tillgänglig. Volvo cars (2016) skriver ut att de är beroende av samma 

engagemang från deras affärspartners samt att anställda och underleverantörer alltid ska 

följa deras CoC, eller liknande principer, med alla tillämpliga lagar och förordningar. 

De fortsätter med att, för att få vara en underleverantör till dem måste även respektive 

anställd och underleverantör kommunicera och respektera deras CoC. Oehmen  et al. 

(2009) skriver att det är viktigt att förmedla till leverantörer att de uppmuntrar sina 

underleverantörer att efterleva CoC. Volkswagen (2016) skriver ut att de förväntar sig 

att deras affärspartners samt deras respektive underleverantörer också följer deras CoC, 

och lägger till att detta är särskilt viktigt gällande mänskliga rättigheter, hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen, miljöskydd samt bekämpning av korruption. 

 

Varken Volvo (2016) eller Volkswagen (2016) skriver ut en önskan om att ständigt 

arbeta för förbättring, däremot skriver Volvo Cars ut att affärspartners ska höra av sig 

om frågor eller bekymmer, vilket Kaptein (2004) säger är en stark förbättringsmöjlighet; 

att ha CoC tillgänglig för intressenterna så att de kan ge feedback. Emmelhainz & 

Adams (1999) sade redan 1999 att för att en CoC ska fungera som bäst måste det finnas 
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någon form av övervakning och säkerställande. Volvo Cars (2016) säger att de 

förbehåller sig rätten att när som helst göra en revision av deras affärspartners för att 

säkerställa att deras affärspartners och, om så önskas, kan de även bli skyldiga att lämna 

relevant information till Volvo. Volkswagen skriver också att de har rätten att skicka in 

en expert för inspektion hos deras affärspartners. 

 

Både Volvo (2016) och Volkswagen (2016) kommunicerar tydligt sin CoC när de 

skriver att både deras affärspartners och deras respektive anställda och 

underleverantörer även ska respektera och följa CoC. Volkswagen (2016) är extra 

tydliga med punkter de anser är viktiga som nämnt mänskliga rättigheter, hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen, miljöskydd och bekämpning av korruption. Volvo (2016) 

menar antagligen att alla deras nämnda punkter ska respekteras lika mycket. Ingen av 

företagen skriver ut något tydligt om ständig förbättring, men när Volvo skriver att 

affärspartners ska höra av sig om de har frågor eller bekymmer så visar de tydligt att de 

är tillgängliga för förbättring och utveckling. Angående säkerställande, kontroll och 

utvärdering är de tydligare och båda skriver ut att de är villiga att göra kontroller i form 

av revisioner och kontroller för att säkerställa att CoC följs. Volkswagen (2016) har 

endast en mening där man skriver att de får skicka in en expert för att kontrollera deras 

affärspartners, vilket kan jämföras med Volvo som både skriver det och att de kan be 

om information och har rätten att ”när som helst” utföra kontroller av leverantörer. 

Volvo (2016) verka trycka mer på att det är viktigt att den följs och har längre stycke 

om det. 

 

5.4.2 Sociala punkter 

 
Tabell 30 – Sociala punkter bilbranschen 
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Arbetsförhållanden, Kollektivavtal och fackliga rättigheter & Hälsa och säkerhet 

Om arbetsförhållande, tid och löner skriver Volvo (2016) och Volkswagen (2016) 

liknande, och tydligt, att man åtminstone ska följa gällande lagkrav och standarder. 

Lönerna, arbetstiden och övriga arbetsvillkor som tillhandahålls av leverantörer bör inte 

vara mindre gynnsamma än de bästa förutsättningarna lokalt) (FN 2013). De skriver 

även båda två att deras affärspartners skall respektera rätten för deras anställda att gå 

med, bilda eller utesluta sig från fackföreningar och kollektiva förhandlingar. Enligt 

Smith et al. (2003) är detta bland det svåraste att implementera från en CoC. 

Anledningen är främst på grund av att nationella lagar skiljer sig beroende på vilket land 

man befinner sig i (Smith et al. 2003). Både Volvo (2016) och Volkswagen (2016) 

skriver att rätten ska följas så länge den inte begränsas av lokala lagar. FN skriver att 

deras leverantörer ska, så långt det är praktiskt möjligt, säkerställa att arbetsplatser, 

maskiner, utrustning och processer som är under deras kontroll är säkra och utan risk för 

hälsa (FN 2013). Både Volvo (2016) och Volkswagen (2016) skriver att deras 

affärspartners ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö, som åtminstone 

följer de gällande standarderna och lagkraven, Volvo tillägger också att arbetsmiljön 

gärna får överstiga dessa.  

 

Diskriminering 

Volvo Cars (2016) och Volkswagen (2016) har varsin punkt om diskriminering, där 

Volvo skriver att de förväntar sig att sina affärspartners ska behandla sina anställda med 

respekt, värdighet och gemensam artighet, och inte under några omständigheter får 

deras affärspartners delta i någon form av diskriminering. Volkswagen (2016) skriver 

samtidigt att lika möjligheter och lika behandling garanteras i den utsträckning de 

bygger på demokratiska principer och tolerans mot dem som har en annan åsikt. Det 

gäller oberoende av etniskt ursprung, hudfärg, kön, religion, nationalitet, sexuell 

läggning, socialt ursprung eller politisk åsikt. I Volvos CoC skrivs det, utöver de 

nämnda, även om ålder, funktionshinder samt fackföreningsmedverkan. Egelz-Zandén 

och Hyllman (2007), Emmelheinz och Adams (1999), Kaptein (2004), Ohmen et al. 

(2010), Preuss (2009) samt Rodriguez-Dominguez et al. (2009) skriver att det ska finnas 

en punkt i företags CoC, som säger att alla människor ska behandlas med respekt utan 

att diskrimineras och att alla ska ha samma möjligheter. Volvo Cars (2016) känns mer 

noggranna i att skriva ut alla olika potentiella diskrimineringspunkter, Volkswagen 

(2016) menar antagligen inte att de inte stödjer diskriminerginspunkterna ålder, 
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funktionshinder och fackföreningsmedverkan, i och med att de avslutar sitt 

diskrimineringsstycke med att anställda är utvalda, anställda och stöds utifrån sina 

kvalifikationer och förmågor, vilket indirekt betyder att diskriminering inte ska 

förekomma. 

 

Tvångsarbete & Barnarbete 

Smith et al. (2003) skriver i sin artikel att tvångsarbete är en punkt som de allra flesta 

CoC innehåller och om barnarbete säger Smith et al. (2003) att utbildning ska 

uppmuntras för barn, och inga barn ska tas ifrån skolan innan utbildningen är avklarad. 

Volkswagen är tydliga och skriver ut två meningar angående tvångs- och barnarbete, 

medan Volvo skriver lite mer specifikt angående de båda punkterna. Volkswagen går 

enligt nationella bestämmelser beträffande barnarbete, de kan man tyda som att de litar 

på landet man befinner sig i och behöver inte sätta en lägsta ålder bortom det. Samtidigt 

kan man tycka att det finns en lägre gräns, 15 år i Volvos fall, och den borde gälla där 

nationella bestämmelser på åldersgränsen är ännu lägre. Beträffande tvångsarbete 

skriver Volkswagen att de avvisar all medveten användning av tvångsarbete och Volvo 

skriver att det inte får finnas någon form av tvångsarbete som rör Volvo, deras 

produkter eller tjänster samt deras affärspartners. Det tycker vi är mer specifikt och det 

blir tydligare än vad Volkswagen skriver. 

 

Mänskliga rättigheter & Trakasserier, hård- och inhuman behandling 

Volvo Cars (2016) skriver ut att deras grundläggande principer i hela CoC bygger på 

internationellt proklamerade mänskliga rättigheter och att de insisterar på att deras 

affärspartners respekterar och arbetar i linje med dessa, medan Volkswagen (2016) 

skriver i sitt stycke om ”Arbetsförhållande” att iakttagandet av interantionellt erkända 

mänskliga rättigheter grunden för alla affärsrelationer. Ingen av de båda har någon 

punkt som behandlar mänskliga rättigheter mer än det. FN skriver att deras leverantörer 

ska stödja och respektera skyddet av mänskliga rättigheter. 

 

Volkswagen (2016) tar inte upp något angående ”Trakasserier, hård- och inhuman 

behandling” samtidigt som Volvo Cars (2016) inte har någon punkt som behandlar det, 

men de skriver att både Volvo och deras affärspartners ska behandla deras anställda 

med respekt, värdighet och gemensam artighet som man kan tyda indirekt att man inte 
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stödjer trakasserier, hård- och inhuman behandling. Det stämmer bra överens med vad 

O’Rourke (2003) säger i sin artikel om att nästan alla stora företags CoC innehåller ett 

avsnitt gällande trakasserier men att många väljer att inte specificera vad det innebär 

utan beskriva det generellt. 

 

5.4.3 Miljörelaterade punkter 

 
Tabell 31 – Miljörelaterade punkter bilbranschen 
 

Miljö 

I FN:s CoC skrivs det att frågor gällande miljön ska bedrivas effektivt och lagar samt 

förordningar ska följas. Leverantörer ska ha en effektiv miljöpolicy med stöd från 

försiktighetsprincip och främja ett ökat miljöansvar. Leverantörer ska också uppmuntra 

spridningen av miljövänlig teknik och skapa en sund livscykel (FN 2013). Volvo har en 

punkt som behandlar miljön, och är egentligen den enda punkten som behandlar miljö. 

Där skrivs det att Volvo (2016) och deras affärspartners ska sträva efter att minska 

miljöpåverkan av deras verksamhet, inklusive hanteringen av råmaterial. Detta skriver 

Volkswagen (2016) också. Båda företagen skriver att deras affärspartners måste följa all 

gällande lagstiftning och regler. Volkswagen tar även upp exempel på dem som de 

följer och ekologiska utmaningar ska behandlas efter med försiktighet och med 

framsyn, Volvo (2016) skriver att försiktighetsåtgärder bör vidtas när det finns skäl att 

tro att en viss åtgärd kan påverka människors hälsa, samhället eller miljön negativt. 

 

Kemiska och farliga material & Minimera avfall och maximera återvinning 

Enligt Smith et al. (2003) verkar företag börja bli mer uppmuntrande till att förebygga 

användandet av kemiska och farliga material, men han nämner också däremot att 

företag väljer att inte sätta upp specifika mål som skulle binda dem till särskilda 

åtgärder. Det kan man verkligen se i Volvos CoC, då Volvo Cars (2016) inte har med 

någon specifik punkt angående varken ”kemiska och farliga material” eller ”minimera 
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avfall och maximera återvinning” i deras CoC. De har en mening i deras stycke om 

miljön där de skriver att Volvo och deras affärspartners ska sträva efter att minska 

miljöpåverkan i hanteringen av råmaterial, vilket man kan anta täcker upp de två 

punkterna. Oehmen et al. (2009) beskriver det som den högsta nivån av miljömässigt 

åtagande att som företag skriva in i sin CoC att de ska återanvända resurser i större 

utsträckning än vad lagen förpliktar, minimera avfall samt maximera återvinning av 

material. Volkswagen (2016) har inte någon punkt om ”kemiska och farliga material” 

men precis som Volvo (2016) nämns det i deras CoC att användningen av effektiv 

energi och material ska beaktas under utveckling, tillverkning och användning av 

produkter och andra aktiviteter. Volkswagen har däremot med en punkt som 

behandlar ”Minimera avfall och maximera återvinning” där de skriver undvika avfall, 

återanvändning av resurser och återvinning samt säker, miljövänlig bortskaffande av 

restavfall beaktas under utveckling, produktion och service under hela 

produktlivscykeln och under utveckling och verkställande av produktionsprocesser och 

andra aktiviteter, vilket FN rekommenderar i sin CoC när de skriver att avfall av alla 

slag sak reduceras eller elimineras, genom exempelvis återvinning och återanvändning 

av material. 

 

Avloppsvatten och avfall & Luftföroreningar 

Volvo Cars (2016) skriver inte ut något om varken ”Avloppsvatten och avfall” 

och ”Luftföroreningar”. FN skriver att ”avloppsvatten och avfall” 

och ”’Luftföroreningar” ska övervakas, kontrolleras och behandlas enligt behov före 

utsläpp eller bortskaffande. Volkswagen (2016) har ingen punkt som 

behandlar ”Avloppsvatten och avfall” eller ”Luftföroreningar” men de skriver i deras 

CoC att man ska använda sig av produkter och processer som har lågt utsläpp av 

växthusgaser och i deras stycke om ”Minimera avfall och maximera återvinning” 

skriver dom att de ska undvika avfall. 
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5.4.4 Etiska punkter 

 
Tabell 32 – Etiska punkter bilbranschen 
 
Korruption 

Oehemn et al. (2009) skriver att avsaknaden av korruption, utpressning, förskingring 

och mutor är en av de viktigaste punkterna i en CoC som riktar sig till leverantörer. 

Båda tar upp tydliga riktlinjer som är i linje med FN:s rekommendationer som säger att 

leverantörerna förväntas följa de högsta normer inom moraliska och etiska frågor samt 

att inte bedriva några korrupta metoder och följa de lokala lagarna. Volvo (2016) tar 

upp tydligt att de inte tillåter någon av deras affärspartners, deras anställda eller deras 

underleverantörer att engagera sig i eller tolerera någon form av korruption. 

Volkswagen (2016) tar upp att de och deras affärspartners avvisar och förebygger alla 

former av korrupta metoder och former av beteende som kan skada företaget. De skriver 

även att deras affärspartners måste se till att anställda, underleverantörer samt 

representanter inte beviljar, erbjuder eller accepterar mutor, otillåtna donationer eller 

otillåtna ersättningar till eller från kunder, tjänstemän eller tredje parter. Volvo (2016) 

skriver att varken Volvo eller affärspartners inte får erbjuda eller acceptera någon form 

av olämplig förmån med syftet att underlätta affärer, sådana olämpliga förmåner kan 

innefatta exempelvis gåvor, monetära lån, lyxvaror, resor, dolda provisioner etc. 

 

Intressekonflikter 

FN:s leverantörer är skyldiga att avslöja om det uppstår någon form av intressekonflikt 

(FN 2013). Volvo (2016) och Volkswagen (2016) skriver båda om intressekonflikter, 

där Volkswagen skriver att deras affärspartners endast ska fatta sina beslut på objektiva 

kriterier som inte påverkas av personliga intressen eller relationer. Volvo (2016) skriver 

mer likt FN:s CoC och skriver att de förväntar sig att affärspartners meddelar Volvo när 

en situation uppstår som involverar eller skulle kunna påverka Volvo på något sätt. 
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Gåvor och förmåner & Anställningsrestriktioner 

Volvo (2016) eller Volkswagen (2016) har med någon punkt som behandlar 

varken ”Gåvor & Förmåner” eller ”Anställningsrestriktioner” i deras CoC, däremot 

skriver Volvo i deras punkt ”Anti-Corruption” att de eller deras affärspartners inte under 

några omständigheter får erbjuda eller acceptera någon form av olämplig förmån. FN 

(FN 2013) skriver i sin CoC att de inte accepterar någon form av gåvor från sina 

leverantörer och har en nolltolerans mot allt som kan anses som gåvor. Sport- eller 

kulturhändelser, semester, transporter samt inbjudningar till luncher eller middagar är 

punkter som nämns (FN 2013). Volvo (2016) fortsätter i sitt avsnitt ”Anti-Corruption” 

att sådana olämpliga förmåner innefatta exempelvis nöjesresor eller semestrar, vilket 

stämmer överens med FN:s exempel. Volkswagen har inte med någon punkt i sin CoC 

som behandlar gåvor och förmåner. Däremot har de med i stycket om korruption att de 

avvisar alla korrupta metoder och former av beteende som kan skada företaget. De skrev 

även i avsnittet om korruption att deras affärspartners inte får bevilja, erbjuda eller 

acceptera mutor, otillbördiga ersättningar eller otillåtna donationer, vilka kan anses en 

form av en gåva eller förmån. ”Anställningsrestriktioner” nämns inte av varken Volvo 

(2016) eller Volkswagen (2016). 

 

5.4.5 Övriga punkter 
Minor 

Finns inget att analysera då varken Volvo (2016) eller Volkswagen (2016) behandlar 

punkten ”Minor”.  

 

5.4.6 Sammanfattning av de stora skillnaderna 
Sociala punkter 

Volvo (2016) tar upp trakasserier, hård- och inhuman behandling väldigt kort, medan 

Volkswagen (2016) inte tar upp den punkten alls i sin CoC. Trakasserier, hård- och 

inhuman behandling kan möjligtvis vara en punkt som inte tas upp för att CoC:erna tar 

upp så mycket annat som täcker in ämnet som är “dålig behandling” inom de sociala 

punkterna, exempelvis tar det upp diskriminering, tvångs- och barnarbete, 

arbetsförhållande, hälsa och säkerhet och att man följer allmänna standarder om 

mänskliga rättigheter. Trakasserier kan ju tyckas ligga inom ramen för de nämnda 

punkterna och det är uppenbart att man inte ska trakassera eller behandla någon dåligt.  
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Miljörelaterade punkter 

Volvo tar inte upp avloppsvatten och avfall samt luftföroreningar, och nämner bara kort 

om minimera avfall och maximera återvinning samt kemiska och farliga material. 

Volkswagen har en punkt om att minimera avfall och maximera återvinning och nämner 

de andra punkterna kort. Vi tror att varför Volvo inte nämner hälften samt nämner de 

andra två punkterna är för att de har en punkt om miljö, där det står att Volvo och deras 

affärspartners allmänt ska värna om miljön på alla dess olika sätt. Det är antagligen av 

samma anledning Volkswagen bara har en av punkterna och nämner de andra kort, både 

Volvo och Volkswagen har en punkt allmänt om miljö vilket de tänker ska räcka för att 

visa att man värnar om miljön utan att gå inte för hårt på exakt vad. Enligt FN är det 

viktigt att ha med de fyra punkterna utöver miljöstycket (FN 2013).  

 

5.5 Analys mellan branscherna 
 
Ledningssystem 

 
Tabell 33 – Ledningssystem alla branscher 

 

Alla fyra branscher tar upp den första punkten som behandlar att CoC ska 

kommuniceras till anställda, leverantörer och andra berörda parter. Det är endast H&M 

som inte beskriver detta utförligt i sin CoC. Det andra företaget i klädbranschen, 

Varner, tar upp detta mer utförligt i sin CoC. De andra tre branscherna har stora likheter 

i sina texter och följer även i stora drag det FN (2013) skriver.  

 

Bilbranschen sticker ut i denna punkt då varken Volvo Cars eller Volkswagen har med 

någon punkt som behandlar ständig förbättring. Däremot skriver Volvo Cars ut att deras 

affärspartners ska höra av sig om de har frågor eller vill väcka ett bekymmer, vilket 

tyder på att de är öppna för att förbättra eller utveckla sin CoC. I klädbranschen samt 

livsmedelsbranschen finner författarna att endast ett av företagen i respektive bransch 

uppfyllde kraven enligt FN (2013), på ständig förbättring, H&M i klädbranschen och 

Axfood i livsmedelsbranschen. Detta gör att de två branscherna inte är helt utan brister, 
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som i teknikbranschen där båda företagen skriver tydligt och utförligt om ständig 

förbättring.  

 

Av de fyra branscherna som valts är det endast ett företag i teknikbranschen som inte 

behandlar punkten “Säkerställande, kontroll och utvärdering”. I resterande tre branscher 

inkluderas punkten i alla företags CoC. Vid jämförelse mellan beskrivningarna går det 

att se klara likheter på alla texterna och företagen väljer att förklara med nästan samma 

ord.  
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Sociala punkter 

 
Tabell 34 – Sociala punkter alla branscher 

 

De sex första sociala punkterna; Kollektivavtal och fackliga rättigheter, Tvångsarbete, 

Barnarbete, Diskriminering. Arbetsförhållanden samt Hälsa och säkerhet, tas upp av 

samtliga branscher. Innehållet i respektive företags CoC är jämbördigt och i många 

punkter används samma förklaringar och definitioner, både av företagen och av FN. 

Båda företagen i klädbranschen och Axfood, i livsmedelsbranschen, skriver vilka av 

ILO:s rekommendationer eller konventioner som punkterna baserats på.  

 

Livsmedelsbranschen är den enda branschen som har med både “mänskliga rättigheter” 

och “trakasserier, hård- och inhuman behandling” i sin CoC och behandlar dessa enligt 

FN:s rekommendationer. Bilbranschen har inte med mänskliga rättigheter som en punkt 

men de skriver kort att de båda följer de internationellt erkända mänskliga rättigheter. 

Det är bara ett företag som inte tar upp mänskliga rättigheter över huvud taget i deras 

CoC. Alla de andra tar upp det mer eller mindre, livsmedelsbranschen har tydliga 

punkter som behandlar det. Tre av alla branscherna har även med trakasserier, hård- och 

inhuman behandling i deras respektive CoC, bilbranschen har inte med det alls i sin 

CoC. Volvo har dock skrivit ut att i sin CoC att de och deras affärspartners ska behandla 

deras anställda med respekt, värdighet och gemensam artighet, vilket indirekt betyder 

att inga trakasserier får förekomma.  
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Miljörelaterade punkter 

 
Tabell 35 – Miljörelaterade punkter alla branscher 

 

Alla branscher har en punkt som behandlar deras miljöansvar. Många företag skriver att 

de ska värna om miljön och att de arbetar för minska sin miljöpåverkan. Flera begrepp 

och förklaringar till hur de ska agera är återkommande i företagens CoC. En notering är 

att Volvo Cars i bilbranschen endast har denna punkt av de miljörelaterade punkterna 

som är enligt FN:s CoC, de resterande punkterna nämns inte och/eller lite mindre, 

kanske på grund av att Volvos tanke är att miljöpunkten ska täcka in resterande punkter. 

 

Klädbranschen är den enda där båda företagen tydligt beskriver hur de ska hantera 

kemiska och andra farliga ämnen. Bilbranschen och teknikbranschen har med ett 

omnämnande men lika utförligt beskrivet som företagen i klädbranschen. Volvo, 

Volkswagen och HP tar alla tre upp detta i sina respektive CoC men inte i egen punkt 

eller endast i ett kort omnämnande. Apple har tillägnat detta ämne en egen punkt där de 

beskriver hur kemiska och farliga ämnen ska behandlas. I livsmedelsbranschen har även 

Axfood en egen punkt medan Unilever inte nämner det överhuvudtaget. De företag som 

skriver om hur anställda och leverantörer ska hantera detta använder i stort sett samma 

beskrivning som FN.  

 

Klädbranschen och teknikbranschen uppfyller FN:s krav angående avloppsvatten och 

avfall där båda företagen i respektive bransch har med detta som en punkt och skriver 

utförligt hur de hanterar detta inom deras företag. I bilbranschen är det Volvo som inte 

skriver tydligt deras riktlinjer angående hanteringen av avloppsvatten och avfall. 

Unilever, från livsmedelsbranschen, behandlar inte heller ämnet alls. Det andra 

företaget i livsmedelsbranschen, Axfood, nämner endast avfall men ingenting om 

avloppsvatten.  
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Teknikbranschen och klädbranschen beskriver luftföroreningar utförligt och texterna är 

lika varandra. I bilbranschen är det bara ett företag som tar upp ämnet och det är 

volkswagen. De har som nämnts tidigare endast en rubrik som handlar om miljö och där 

beskrivs luftföroreningar kortfattat. Inom livsmedelsbranschen väljer också endast ett 

företag att förklara deras förväntningar på leverantörer inom området. Axfood skriver 

att miljön runt deras anläggningar inte får förorenas och beskriver bara punkten ytligt. 

 

Det är bara livsmedelsbranschen som inte tar upp minimering av avfall och maximering 

av återvinning alls. Teknikbranschen är den som tydligast skriver om denna punkt, där 

båda företagen beskriver vad som ska göras och vad de strävar efter. I klädbranschen 

och bilbranschen har Varner och Volvo stycken i sina CoC som nämner detta men 

beskrivningarna är inte lika utförliga som i teknikbranschen. H&M och Volkswagen är 

de företag som är allra tydligast i sina texter med vad de inkluderer i begreppet och vad 

för aktiviteter de vill utföra. Deres texter ligger nära vad FN skriver i sin egna CoC.  

 

Etiska punkter 

 
Tabell 36 – Etiska punkter alla branscher 

 

Bland de etiska punkterna är det endast korruption som tydligt tas upp och uppfyller de 

kriterier som FN har i alla branscher. Bilbranschen är den enda branschen där båda 

företag uppfyller kraven för intressekonflikter. Punkten nämns inte i varken 

klädbranschen eller teknikbranschen. Inom livsmedelsbranschen är det Unilever som tar 

upp punkten. 

 

Livsmedelsbranschens företag har båda med en punkt som behandlar hur gåvor och 

förmåner ska hanteras av anställda. Även Varner, i klädbranschen, behandlar ämnet på 

ett liknande sätt. Deras stycken motsvarar det FN skriver om denna punkt. Det andra 

företaget i klädbranschen, H&M, nämner inte detta överhuvudtaget. Teknikbranschen 

nämner inte heller denna punkt på något ställe. Volvo och Volkswagen, i bilbranschen, 
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tar båda ytligt upp att anställda inte får eller acceptera något som kan påverka affärerna 

men inte alls lika omfattande som de andra företag som har det i sina CoC.  

 

Inget företag i någon bransch behandlar punkten “Anställningsrestriktioner” i deras 

CoC.  

 

Sammanfattning av de största likheterna och skillnaderna 

Författarna noterar att både “Kommunicering av CoC” och “Säkerställande, kontroll 

och utvärdering” är punkter som alla branscherna tar upp tydligt och “Ständig 

förbättring” är en punkt som behandlas i mindre utsträckning, framförallt av 

bilbranschen.  

 

De sociala punkterna är det som tas upp i störst utsträckning av alla branscherna, då alla 

branscherna har med alla punkterna i sina CoC, förutom “Mänskliga rättigheter” och 

“Trakasserier, hård- och inhuman behandling”, där bilbranschen ligger i underkant och 

endast nämner det kortfattat. När ett företag har nämnt att man följer de internationella 

standarderna för mänskliga rättigheter och uppfyller kraven för resterande punkter inom 

de sociala, kan man antyda att de inte tolererar trakasserier av något slag, även fast det 

inte skrivs ut.  

 

Alla studerade företag nämner en allmän strävan efter att värna om miljön. Kläd- och 

bilbranschen är de som tar upp alla miljörelaterade punkter med H&M och Apple som 

de som i störst omfattning diskuterar miljöaspekter i sina CoC. Det syns att det i bil- och 

livsmedelsbranschen finns vissa brister på omnämnande av dessa frågor. Bilföretagen 

tar upp flera av punkterna endast ytligt och Unilever har inte specificerat sitt arbete med 

miljön alls. Det som också kan noteras är att i de fall där punkterna nämns är innehållet 

i texterna ofta väl överensstämmande och även FN:s CoC följs åt i stora drag.  

 

De etiska punkterna är det området där företag inkluderar minst antal av de utvalda 

kriterierna. Bilbranschen har väl utformade beskrivningar på alla punkter förutom 

anställningsrestriktioner då inget företag valt att ta med det i sin CoC. Korruption är den 

punkt som fastställs i samtliga företags CoC och förklaras på ett välutformat sätt. 

Sammanfattningsvis kan de etiska punkterna beskrivas som mer utförliga i FN:s CoC än 

vad de är i företagens CoC.  
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6 Slutsats 
6.1 Resultat 
Frågan författarna ställde i början av denna uppsats var: Vilka likheter och skillnader 

finns mellan olika branscher avseende CoC innehåll? 

 

Författarna har jämfört de fyra branscherna samt företagen inom respektive bransch och 

identifierat likheter och skillnader. Det har visat sig finnas tydliga likheter och 

skillnader både mellan företag i olika branscher och företag inom samma bransch. De 

största likheterna identifieras i de sociala punkterna, vilket kan utläsas i tabell 34. Flera 

företag beskriver kraven på liknande vis och en stor anledningen till det är att hälften 

uttrycker tydligt att de använder sig av ILO:s rekommendationer samt konventioner. 

Det finns endast två företag som inte har med allt inom sociala punkter och är därför det 

området som företagen tar upp flest punkter inom. En bakomliggande orsak till det kan 

vara de ökade påtryckningar från organisationer som arbetar för bättre 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter på arbetsplatsen.  

 

En annan intressant notering var skillnaderna i de miljörelaterade punkterna inom 

framförallt bilbranschen och livsmedelsbranschen gentemot teknik- och klädbranschen. 

Det man kan tyda är att Volvo och Unilever inte har en lika miljöfokuserad CoC som 

kläd- och teknikbranschen, där alla punkterna behandlas väldigt utförligt. Företags CoC 

är mer inriktade på de miljörelaterade frågorna idag, varför det är intressant att stora 

företag som Volvo och Unilever inte uppfyller FN:s krav på vad en CoC ska innehålla 

gällande miljön.  

 

Många likheter mellan de olika företagen och branscherna kunde också identifieras för 

punkterna under samlingsrubriken ledningssystem. Något tydligt mönster mellan 

branscherna gick dock inte att identifiera. Samtliga företag uppfyller minst två av de tre 

punkterna.  

 

Det går inte att dra några direkta slutsatser kring att branscherna företagen verkar inom, 

påverkar innehållet i CoC. Det kan finnas andra orsaker till att innehållen i CoC ser ut 

som de gör, så som storlek på företaget, företagskultur eller ursprungsland. För detta 

krävs en mer omfattande studie och vidare forskning. 

 



  
 

124 

6.2 Studiens bidrag 
Studien har syftat till att jämföra innehållet av CoC i livsmedels-, kläd, bil- och 

teknikbranschen. Denna studie bidrar därför med att ge bättre insikt i hur företags CoC 

är uppbyggda. Vilket kan ge inspiration till andra företag i samma bransch, när de ska 

utforma en egen eller utveckla en redan existerande CoC. Studien bidrar med ett 

teoretiskt ramverk som andra aktörer kan använda sig av, med det sagt har syftet med 

studien inte varit att en generaliseringen ska kunna göras över branscherna. Studien 

bidrar även med förbättringsåtgärder som identifierats åt de företag som analyserats. 

Förbättringsförslag åt de analyserade företagen: 

• Axfood – Förtydliga miljörelaterade- och etiska punkter 

• Unilever – Utöka miljörelaterade punkter 

• H&M – Förtydliga kommunicering av CoC och etiska punkter 

• Varner – Utöka punkter där omnämnande saknas t.ex. ”Ständig 

förbättring”, ”Mänskliga rättigheter” samt ”Intressekonflikter” 

• Apple – Utöka etiska punkter, framförallt ”Intressekonflikter” 

• HP – Utöka ”Säkerställande, kontroll och utvärdering” samt etiska punkter  

• Volvo Cars – Utöka och förtydliga miljörelaterade punkter 

• Volkswagen – Utöka ”Ständig förbättring” samt förtydliga miljörelaterade 

punkter 

 

6.3 Kritik till eget arbete 
Författarna har använt sig av några äldre källor i det teoretiska ramverket. Detta kan ha 

påverkat relevansen i studien då några punkter identifierats mer frekvent i artiklar med 

senare utgivningsår. Av studien kan det endast göras en analytisk generalisering 

eftersom författarna använt ett icke sannolikhets urval. För att studien skulle vara 

generaliserande för hela de fyra branscherna hade författarna behövt göra ett 

sannolikhetsurval. 

 

6.4 Etiska överväganden 
Författarna har behållit en objektiv och systematisk syn när företagens CoC analyserats. 

Ett teoretiskt ramverk har använts som underlag och en operationalisering av begrepp 

har genomförts. Genom detta har författarna kunnat studera och jämföra företagens CoC 

på rättvisa grunder. Vidare har referenserna till den använda teorin referats enligt 

Harvard-systemet.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning kan vara att använda ett sannolikhetsurval för att kunna 

göra generaliseringar av studien. Att göra en liknande studie fast med andra eller fler 

branscher som jämförs är ett annat förslag till vidare forskning. För att utveckla studien 

och analysera vad för orsaker som ligger bakom skillnaderna och likheterna kan en 

intervjustudie göras. Framtida forskning kan även vara att utgå från andra ståndpunkter 

för jämförelserna, som exempelvis att jämföra vilken påverkan länder och kultur har 

eller att jämföra hur stor påverkan företagsstorlek har på innehållet i CoC.  
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