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ABSTRACT 
 
 
Swedish titel:  Uppförandekoder – En fallstudie i hur fyra svenska textilföretag 

arbetar med uppförandekoder 
 
English titel:  Codes of conduct – A case study of four Swedish textile 

companies’ work with codes of conduct 
 
Authors   Anna Eriksson and Emma Johnsson 
 
Completed   2012 
 
Language  Swedish 
 
Advisor  Ulf Sternhufvud 
 
 
 
 
Today, many textile companies use long supply chains over large distances while the 
companies’ environment is putting more pressure on them in connection with social issues. 
This has resulted in an increasing need to control the companies’ production and because of 
this, codes of conduct have become increasingly used. Codes of conduct are a way for 
companies to ensure that their products are produced in a socially responsible way. However, 
there are several question marks if the code of conduct actually constitutes its purpose. 
 
 The purpose of this paper is to evaluate four Swedish textile companies’ work to minimize the 
social problems that exist in their supply chains. An additional purpose is to examine the 
codes of conduct content, constituents, structure and language and thus find out what 
problems companies believe to be connected to this work to create conditions for further 
research and provide a deeper understanding of how to work with codes of conduct in the 
textile business.   
 
 The study is based on primary data consisting of corporate codes of conduct and material 
collected from interviews with the persons responsible for each of the companies’ code of 
conduct. The companies studied and interviewed are Nudie Jeans Co, Tailor Store, Hemtex 
and Blåkläder. 
 
 Our study shows that companies themselves believe that the enforcement of codes of conduct 
are followed and inadequate working conditions are the biggest problems in their work with 
their codes of conduct. However, we believe that the biggest problem for all the investigated 
companies is credibility because much of their work with their codes of conduct is 
characterized by secrecy. 
 
 
 
Keywords Corporate Social Responsibility, social responsibility, code of 

conduct, supply chain 
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SAMMANFATTNING 
 
 
Svensk titel:  Uppförandekoder – En fallstudie i hur fyra svenska textilföretag 

arbetar med uppförandekoder 
 
Engelsk titel:  Codes of conduct – A case study of four Swedish textile 

companies’ work with codes of conduct 
 
Författare:  Anna Eriksson och Emma Johnsson 
 
Färdigställd: 2012 
 
Handledare:  Ulf Sternhufvud 
 
Språk:  Svenska 
 
 
 
 
Idag använder sig många textilföretag av långa leverantörskedjor över stora avstånd samtidigt 
som företagens omgivning ställer allt högre krav på dem i samband med sociala frågor. Det 
har resulterat i ett allt större behov av att kunna kontrollera företagens produktion.  På grund 
av det har uppförandekoder blivit allt vanligare. Uppförandekoder är ett sätt för företagen att 
försäkra sig om att deras produkter tillverkas på ett socialt ansvarstagande sätt. Dock finns det 
flera frågetecken i samband med om uppförandekoder verkligen fyller sitt syfte.  
 
Syftet med uppsatsen är att utvärdera hur fyra svenska textilföretag arbetar med 
uppförandekoder för att minimera de sociala problem som finns i deras leverantörskedjor. Vi 
ville undersöka företagens arbete med uppförandekoderna samt deras innehåll, uppbyggnad, 
struktur och språk och på så vis ta reda på vilka problem företagen anser vara kopplade till 
detta arbete för att skapa förutsättningar för vidare forskning samt ge en djupare förståelse för 
hur man borde arbeta med uppförandekoder inom textilföretag. 
 
Undersökningen bygger på primär data vilket består av företagens uppförandekoder och 
insamlat material från intervjuer med de personer som ansvarar för uppförandekoden på 
företagen. De företag som studerats och intervjuats är Nudie Jeans Co, Tailor Store, Hemtex 
och Blåkläder.  
 
Vår studie visar att företagen själva anser att kontrollen av att uppförandekoderna efterföljs 
samt brister i arbetsförhållanden utgör de största problemen i deras arbete med 
uppförandekoderna. Vi anser dock att det största problem för samtliga undersökta företag har 
med trovärdighet att göra då så mycket av deras arbete med sin uppförandekod präglas av 
sekretess.  
 
 
 
Nyckelord: Corporate Social Responsibility, socialt ansvarstagande, uppförandekoder, 
leverantörskedja 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRORD 
 
Vi vill tacka våra informanter för att de har tagit sig tid att delta i vår studie. Utan de åsikter ni 
delade med er av och det engagemang ni visade hade studien inte kunnat genomföras. Tack 
till Sandya Lang, Jan Höjman, Niklas Odequist och Magnus Hellström. Vi vill också tacka 
vår handledare, Ulf Sternhufvud för det stöd och den vägledning du bidragit med.   
 
Göteborg den 31 maj 2012 
 
 
Anna Eriksson och Emma Johnsson  
 



 5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1.	  INLEDNING.....................................................................................................................................8	  
1.1.	  BAKGRUNDSBESKRIVNING..........................................................................................................................8	  
1.2.	  PROBLEMDISKUSSION .................................................................................................................................9	  
1.3.	  PROBLEMFORMULERING .........................................................................................................................10	  
1.4.	  SYFTE .........................................................................................................................................................10	  
1.5.	  AVGRÄNSNINGAR......................................................................................................................................11	  
1.5.1.	  Begrepp ............................................................................................................................................... 11	  
1.5.2.	  Val	  av	  företag ................................................................................................................................... 11	  
1.5.3.	  Uppförandekoder	  för	  företag .................................................................................................... 11	  
1.5.4.	  Uppförandekodens	  inriktning ................................................................................................... 11	  

2.	  METOD......................................................................................................................................... 12	  
2.1.	  FORSKNINGSSTRATEGI.............................................................................................................................12	  
2.1.1.	  Forskningsansats ............................................................................................................................ 12	  

2.2.	  UNDERSÖKNINGSDESIGN .........................................................................................................................13	  
2.3.	  URVAL ........................................................................................................................................................13	  
2.4.	  DATAINSAMLINGSTEKNIK .......................................................................................................................14	  
2.4.1.	  Intervju ................................................................................................................................................ 15	  
2.4.2.	  Dokument ........................................................................................................................................... 15	  
2.4.3.	  Triangulering.................................................................................................................................... 16	  
2.4.4.	  Diskussion	  kring	  alternativa	  datainsamlingsmetoder ................................................... 16	  

2.5.	  KÄLLKRITIK...............................................................................................................................................16	  
2.6.	  ANALYS	  OCH	  TOLKNING	  AV	  DATA...........................................................................................................17	  
2.7.	  KRITERIER	  FÖR	  ATT	  BEDÖMA	  KVALITATIVA	  STUDIER .........................................................................17	  
2.7.1.	  Trovärdighet ..................................................................................................................................... 18	  
2.7.2.	  Äkthet................................................................................................................................................... 19	  

2.8.	  SVAGHETER	  I	  UPPSATSEN ........................................................................................................................19	  
3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM.................................................................................................. 20	  
3.1.	  FÖRETAGENS	  ROLL	  I	  SAMHÄLLET...........................................................................................................20	  
3.1.1.	  Corporate	  Social	  Responsibility................................................................................................ 20	  
3.1.2.	  Tre	  dimensioner	  av	  socialt	  ansvarstagande ....................................................................... 21	  

3.2.	  INTRESSENTTEORIN .................................................................................................................................21	  
3.2.1.	  Intressentteorins	  koppling	  till	  CSR.......................................................................................... 21	  
3.2.2.	  Intressentmodellen......................................................................................................................... 22	  

3.3.	  UPPFÖRANDEKODER ................................................................................................................................22	  
3.3.1.	  Bakgrund	  till	  uppförandekoder................................................................................................ 23	  
3.3.2.	  Globaliseringens	  inverkan	  för	  uppförandekodens	  utveckling..................................... 23	  
3.3.3.	  Definition	  av	  uppförandekoder................................................................................................. 24	  
3.3.4.	  Syfte	  med	  uppförandekoder ....................................................................................................... 24	  
3.3.5.	  Kategorier	  av	  uppförandekoder............................................................................................... 24	  

3.4.	  VAD	  BÖR	  EN	  UPPFÖRANDEKOD	  INNEHÅLLA? .......................................................................................25	  
3.4.1.	  Företagens	  ansvar .......................................................................................................................... 25	  

3.5.	  SPRÅK	  I	  UPPFÖRANDEKODER..................................................................................................................27	  
3.5.1.	  Tydlighet ............................................................................................................................................. 27	  
3.5.2.	  Hårt	  och	  mjukt	  språk .................................................................................................................... 28	  
3.5.3.	  Språknyanser .................................................................................................................................... 28	  

3.6.	  IMPLEMENTERING	  OCH	  ÖVERVAKNING..................................................................................................28	  
3.7.	  KONTROLL	  OCH	  UPPFÖLJNING ................................................................................................................29	  



 6 

3.8.	  TROVÄRDIGHET	  OCH	  TRANSPARENS......................................................................................................30	  
4.	  EMPIRI ......................................................................................................................................... 31	  
4.1.	  	  NUDIE	  JEANS	  CO ......................................................................................................................................31	  
4.1.1.	  Företagspresentation.................................................................................................................... 31	  
4.1.2.	  Produktionsländer	  och	  leverantörer...................................................................................... 31	  
4.1.3.	  CSR	  för	  Nudie .................................................................................................................................... 32	  
4.1.4.	  Nudies	  syn	  på	  sin	  uppförandekod............................................................................................ 32	  
4.1.5.	  Uppförandekodens	  innehåll ....................................................................................................... 33	  
4.1.6.	  Uppförandekodens	  språk............................................................................................................. 33	  
4.1.7.	  Implementering	  och	  övervakning............................................................................................ 34	  
4.1.8.	  Kontroll	  och	  uppföljning.............................................................................................................. 34	  
4.1.9.	  Trovärdighet	  och	  transparens .................................................................................................. 35	  
4.1.10.	  Problem	  och	  konsekvenser....................................................................................................... 35	  

4.2.	  TAILOR	  STORE ..........................................................................................................................................36	  
4.2.1.	  Företagspresentation.................................................................................................................... 36	  
4.2.2.	  Produktionsländer	  och	  leverantörer...................................................................................... 36	  
4.2.3.	  CSR	  för	  Tailor	  Store........................................................................................................................ 37	  
4.2.4.	  Tailor	  Stores	  syn	  på	  sin	  uppförandekod ............................................................................... 37	  
4.2.5.	  Uppförandekodens	  innehåll ....................................................................................................... 38	  
4.2.6.	  Uppförandekodens	  språk............................................................................................................. 38	  
4.2.7.	  Implementering	  och	  övervakning............................................................................................ 39	  
4.2.8.	  Kontroll	  och	  uppföljning.............................................................................................................. 39	  
4.2.9.	  Trovärdighet	  och	  transparens .................................................................................................. 40	  
4.2.10.	  Problem	  och	  konsekvenser....................................................................................................... 40	  

4.3.	  HEMTEX .....................................................................................................................................................40	  
4.3.1.	  Företagspresentation.................................................................................................................... 40	  
4.3.2.	  Produktionsländer	  och	  leverantörer...................................................................................... 40	  
4.3.3.	  CSR	  för	  Hemtex................................................................................................................................. 41	  
4.3.4.	  Hemtex	  syn	  på	  sin	  uppförandekod .......................................................................................... 41	  
4.3.5.	  Uppförandekodens	  innehåll ....................................................................................................... 42	  
4.3.6.	  Uppförandekodens	  språk............................................................................................................. 42	  
4.3.7.	  Implementering	  och	  övervakning............................................................................................ 43	  
4.3.8.	  Kontroll	  och	  uppföljning.............................................................................................................. 43	  
4.3.9.	  Trovärdighet	  och	  transparens .................................................................................................. 44	  
4.3.10.	  Problem	  och	  konsekvenser....................................................................................................... 44	  

4.4.	  BLÅKLÄDER ...............................................................................................................................................45	  
4.4.1.	  Företagspresentation.................................................................................................................... 45	  
4.4.2.	  Produktionsländer	  och	  leverantörer...................................................................................... 45	  
4.4.3.	  CSR	  för	  Blåkläder ............................................................................................................................ 46	  
4.4.4.	  Blåkläders	  syn	  på	  sin	  uppförandekod.................................................................................... 46	  
4.4.5.	  Uppförandekodens	  innehåll ....................................................................................................... 46	  
4.4.6.	  Uppförandekodens	  språk............................................................................................................. 47	  
4.4.7.	  Implementering	  och	  övervakning............................................................................................ 48	  
4.4.8.	  Kontroll	  och	  uppföljning.............................................................................................................. 48	  
4.4.9.	  Trovärdighet	  och	  transparens .................................................................................................. 49	  
4.4.10.	  Problem	  och	  konsekvenser....................................................................................................... 49	  

5.	  ANALYS ........................................................................................................................................ 50	  
5.1.	  FALLFÖRETAGENS	  STORLEK....................................................................................................................50	  



 7 

5.2.	  PRODUKTIONSLÄNDER	  OCH	  LEVERANTÖRER .......................................................................................50	  
5.3.	  FÖRETAGENS	  DEFINITION	  AV	  CSR.........................................................................................................51	  
5.4.	  INTRESSENTERS	  MAKT.............................................................................................................................51	  
5.5.	  KATEGORI	  AV	  UPPFÖRANDEKOD ............................................................................................................52	  
5.6.	  INNEHÅLL ..................................................................................................................................................52	  
5.6.1.	  Grundläggande	  socialt	  ansvar .................................................................................................. 52	  
5.6.2.	  Frivilligt	  och	  utökat	  socialt	  ansvar ......................................................................................... 53	  

5.7.	  SPRÅK	  I	  UPPFÖRANDEKODER..................................................................................................................53	  
5.7.1.	  Tydlighet ............................................................................................................................................. 54	  
5.7.2.	  Hårt	  och	  mjukt	  språk .................................................................................................................... 55	  
5.7.3.	  Språknyanser .................................................................................................................................... 56	  

5.8.	  IMPLEMENTERING	  OCH	  ÖVERVAKNING..................................................................................................57	  
5.9.	  KONTROLL	  OCH	  UPPFÖLJNING ................................................................................................................58	  
5.10.	  TROVÄRDIGHET	  OCH	  TRANSPARENS ...................................................................................................59	  
5.11.	  PROBLEM	  OCH	  KONSEKVENSER ...........................................................................................................60	  

6.	  SLUTSATS.................................................................................................................................... 61	  
7.	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION.................................................................................................... 63	  
7.1.	  FÖRSLAG	  TILL	  FRAMTIDA	  FORSKNING ...................................................................................................63	  

REFERENSER .................................................................................................................................. 64	  
BILAGA	  1.	  INTERVJUGUIDE........................................................................................................ 69	  
 

TABELL	  1.	  De	  utvalda	  informanterna	  på	  fallföretagen	   	   s.	  11	  
TABELL	  2.	  Fallföretagens	  omsättning	  i	  tkr	  för	  räkenskapsår	  2010	   s.	  19	  

	  
FIGUR	  1.	  Den	  anpassade	  versionen	  av	  intressentmodellen	   	   s.	  23	  



 8 

1. Inledning  
 

 
Uppsatsens första kapitel börjar med en övergripande bakgrund för valt ämnesområde. 
Därefter presenteras problemdiskussion, följt av problemformulering och uppsatsens syfte. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för uppsatsens avgränsningar.  
 
 

1.1. Bakgrundsbeskrivning 
 
Dagens konsumenter är beredda att betala lite extra för kläder som är tillverkade på ett 
hållbart sätt och konsumenterna tycker enligt en undersökning av Åsa Vikner och Josefin 
Carlsson från Handelshögskolan i Göteborg att det är fint att ta ansvar för miljö och rättvisa 
(Strömberg, L. 2012, s. 18). Under det senaste årtiondet har allt fler forskare, företagare och 
konsumenter fått ett ökat intresse för Corporate Social Responsibility (CSR) och socialt 
ansvarstagande och man kan se en tydlig skillnad mellan hur förväntningarna på företag såg 
ut förr och hur de ser ut idag (Erwin, P. M. 2011, s. 535) (Carrigan, M. & Attalla, A. 2001, ss. 
560-577) (Popoli, P. 2011, s. 423). CSR är ett omdiskuterat ämne och oftast handlar 
diskussionen om vad som ska ingå i ett företags CSR-arbete och i vilken utsträckning företag 
har ansvar för samhället. Traditionellt sett har ett företags främsta syfte handlat om att vara 
lönsamt och att ge en så hög avkastning som möjligt till dess aktieägare. Det synsättet har 
dock ifrågasatts och idag ses även den omgivning företaget verkar i, såsom anställda och 
konsumenter, som legitima och betydande intressenter för företaget. Numera måste ett 
företags ledning brottas med hur de ska balansera sina åtaganden mot företagets aktieägare 
mot sina skyldigheter till en allt bredare grupp av intressenter, vilka hävdar både lagliga och 
etiska rättigheter (Caroll, A. B. 1991, s. 39). Idag räcker det alltså inte för ett företag att endast 
nå ett resultat, utan det viktiga är hur företaget når det önskade resultatet (Popoli, P. 2011, s. 
423).  
 
Företagen sätts nu även under allt större press från tunga internationella organ såsom Förenta 
Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), Världsbanken och Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD). De har alla egna och därmed olika globala ramverk, 
men med ett och samma syfte; att inskärpa företagens ansvar att aktivt bidra till en hållbar 
framtid (CSR i Praktiken, 2012). Det ska inte längre endast handla om riskminimering, utan 
både om respekt för mänskliga rättigheter och om miljön, och dessa värderingar ska byggas in 
i företagens processer och visioner. Det råder idag ett ovanligt samförstånd på global nivå när 
det gäller företagens förmåga och skyldighet att bidra till en hållbar utveckling och denna 
enighet i ansvarsfrågan är en maktfaktor som inte skall underskattas (CSR i Praktiken, 2012).   
 
Inom textil- och klädbranschen kan man se tydliga effekter av globaliseringen då importen 
från länder med låga löner och arbetskostnader ökar konstant. Det har blivit allt vanligare för 
företag att använda sig av mellanhänder vilket medför nackdelar såsom kontroll- och 
kvalitetsproblem (Bruce, M. & Daly, L. 2011, s. 210). Fokus har lagts på textilbranschen då 
problem såsom dåliga arbetsvillkor och negativa miljöeffekter av produktionen av kläder 
under en längre tid har uppmärksammats. Under 90-talet hamnade många av de stora svenska 
klädföretagen i blickfånget efter att larm gick om säkerhetsbrister, dåliga arbetsförhållanden 
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och barnarbete på fabrikerna där deras plagg tillverkades (de Verdier, M., Riddselius, C. & 
Chudy, S. 2010, s. 5).   
 
Mot slutet av 90-talet hade många av de kritiserade svenska klädföretagen reagerat 
tillsammans med många andra internationella företag och infört uppförandekoder för sina 
leverantörer. De har insett att det är i försörjningskedjan som det ofta uppstår problem och att 
de faktiskt är de som företag som hålls ansvariga för samtliga steg deras produkter genomgår 
(de Verdier, M., Riddselius, C. & Chudy, S. 2010, s. 5) (Pedersen, E. R. & Andersen, M. 
2006, ss. 229-230). En uppförandekod är ett dokument innehållande krav och riktlinjer, vilka 
fastställer den lägsta accepterade nivån för hur arbetsvillkoren ska se ut hos företagets 
leverantörer. När de första uppförandekoderna kom var de oftast undermåliga, i och med att 
företagen hade utvecklat dem helt på egen hand, och det enda absoluta kravet som gällde var i 
många fall förbudet om barnarbete (de Verdier, M., Riddselius, C. & Chudy, S. 2010, s. 5).  
 
Kraven på uppförandekoder har förändrats och idag har flera av de största klädföretagen 
arbetat med socialt och miljömässigt ansvar i leverantörsleden i mer än tio år. Problemet har 
istället fortsatt hos de mindre svenska klädföretagen som släpat efter i utvecklingen då de från 
början inte ansåg att de varken var tillräckligt resursstarka eller stora för att kunna ansvara för 
vad som sker i deras leverantörskedjor. Dock har utvecklingen vänt för dem också. Numera 
har flera mindre företag börjat inse att de fördelar etik- och miljöarbete för med sig väger 
tyngre än nackdelarna och på grund av det anslutit sig till olika etiska alternativ (Ibid.). Likväl 
finns det många svårigheter och problem kopplade till uppförandekoder vilka företag stöter på 
i sitt arbete med att försöka kontrollera sin försörjningskedja (Pedersen, E. R. & Andersen, M. 
2006, s. 237). 
 

1.2. Problemdiskussion 
 
De flesta företag använder sig idag av uppförandekoder eftersom de egentligen inte har något 
val. Uppförandekoder ses numera som något grundläggande; ett företag behöver en 
uppförandekod för att fastställa och upprätthålla en etisk organisationskultur (Collins, D. 
2004, ss. 19-21). Dock medför uppförandekoder en hel del svårigheter och problem för de 
företag som skapat dem, eftersom deras framgång beror på alla aktörer i leverantörskedjan 
och deras inställning till dem. Bristande hantering och kontroll över leverantörskedjan ökar 
risken för att uppförandekoden inte efterföljs, vilket i sin tur kan skada anseendet för 
uppförandekodens skapare (Pedersen, E. R. & Andersen, M. 2006, s. 229). Då CSR-arbete 
blivit en så betydande faktor för att positionera och differentiera ett varumärke, har begreppet 
”grön marknadsföring” blivit ett allt vanligare inslag i dagens kommunikationslandskap. I och 
med det, är det viktigt för företag att formulera sig rätt och inte lova mer än vad de kan hålla 
för att upprätthålla sin trovärdighet (Yttra, 2012). En sak är att vara socialt oansvarig, en 
annan sak är att vara en socialt oansvarig lögnare. Det innebär att det företag som är 
initiativtagaren till uppförandekoden har starka incitament för att se till att alla som är 
involverade i leverantörskedjan lever upp till uppförandekodens krav (Pedersen, E. R. & 
Andersen, M. 2006, s. 229). 
 
Arbetet med uppförandekoder är dock kostsamt och tidskrävande eftersom företagen ofta är 
geografiskt och kulturellt utspridda med olika lagar och regler att följa. Vidare är den stora 
nivåskillnad mellan på hur stora fördelarna blir hos de olika aktörerna i kedjan ett problem. 
De största fördelarna hamnar ofta hos märkesföretaget som säljer produkterna till slutkund, då 
det är varumärket som kommer att associeras med CSR-arbetet och uppförandekoden. 
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Företagen längre bak i leverantörskedjan kan få förbättrat rykte, men det blir också de som får 
ta de ökade kostnaderna. På grund av det, ser leverantörerna inte alltid fördelarna med att 
införa en uppförandekod och kan då vara svåra att motivera. Ett annat problem är att 
uppförandekoderna ibland kan innehålla vagt beskrivna krav och regler som sällan följs upp, 
vilket leder till att leverantörerna kan välja att tolka kraven i uppförandekoden precis som de 
själva vill (Pedersen, E. R. & Andersen, M. 2006, s. 237).  
 
Att ha en uppförandekod är helt enkelt inte en garanti för en bra produktion, det krävs mer än 
så (Ibid.). För att en uppförandekod verkligen ska leda till förbättringar måste den 
implementeras i hela företaget (Fair Trade Center, 2008). Det finns ingen metod för en 
implementering som passar för alla, utan varje företag har unika egenskaper och 
omständigheter vilket i sin tur påverkar hur de ser på sitt CSR-arbete. Företaget måste på ett 
systematiskt sätt identifiera vad CSR och ansvarstagande betyder för just det, för att sedan 
fastställa en strategi anpassad till företagets verksamhet. CSR är således något som måste 
anpassas efter och integreras i hela företaget, antingen stegvis eller samtidigt (Industry 
Canada, 2012). Även företagsledningens ställningstagande är avgörande för att arbetet med 
socialt ansvarstagande ska bli lyckat. Företagets ledning måste engagera sig i frågorna samt 
visa sitt godkännande och engagemang i ett tidigt skede (SIS, 2005, s. 33). Utöver det kräver 
en implementeringen av en uppförandekod även engagemang och motivation från alla aktörer 
i leverantörskedjan. Det räcker inte att initiativtagaren till uppförandekoden är hängiven och 
entusiastisk, utan alla i leverantörskedjan måste motiveras och vara villiga att arbeta för en 
mer hållbar produktion (Pedersen, E. R. & Andersen, M. 2006, s. 237). 
 
Vi utgår från att fler och fler företag idag känner av påtryckningarna från till exempel 
konsumenter och internationella organ att ta socialt ansvar och att det i sin tur lett till att 
uppförandekoder blivit allt vanligare. Dock verkar företag arbeta på många olika sätt med sina 
uppförandekoder samt ha skilda åsikter kring vad de egentligen ska innehålla. Det verkar även 
som om många företag fortfarande inte hittat lösningar på många de problem och svårigheter 
som de stöter på i sitt arbete med sina uppförandekoder. Utöver det är det svårt för 
allmänheten att få en inblick i hur företag arbetar med sina uppförandekoder idag då många 
dokument är interna och deras arbete präglas av sekretess.  
 

1.3. Problemformulering 
 
Hur arbetar svenska textilföretag med uppförandekoder idag, vad innehåller 
uppförandekoderna och vilka problem stöter företagen på i arbetet med dem? 
 

1.4. Syfte 
 
Denna uppsats syftar till att utvärdera fyra svenska textilföretags arbete med att minimera de 
sociala problemen i deras leverantörskedjor genom uppförandekoder. Vi kommer att 
undersöka företagens arbete med uppförandekoderna samt uppförandekodernas innehåll, 
uppbyggnad, struktur och språk. Vi vill genom att identifiera olika problem skapa 
förutsättningar för vidare forskning samt ge en djupare förståelse för hur man borde arbeta 
med uppförandekoder inom textilföretag. 
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1.5. Avgränsningar 
 
Som med all typ av forskning finns det vissa begränsningar värda att uppmärksamma. Nedan 
följer en presentation av de avgränsningar vi gjort i arbetet med vår uppsats. 
 

1.5.1. Begrepp 
 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) definieras i uppsatsen som ”företagens 
ansvar för sina effekter på samhället" (European Commission 2011, s. 6). Socialt ansvar 
består av tre dimensioner av ansvarstagande vilka alla bör ingå i ett företags verksamhet; 
ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljömässigt ansvar (SIS 2005, s. 11). Då begreppen 
CSR och socialt ansvar avser beskriva liknande företeelser, använder vi oss av dem i vår 
uppsats som om de vore samma sak.  
 

1.5.2. Val av företag 
 
Vår forskningsfråga begränsade oss något i valet av företag. Då vårt mål är att undersöka och 
kartlägga de största problemen med uppförandekoder från varumärkets sida, var vi tvungna 
att välja företag som använder sig av och arbetar med just uppförandekoder gentemot sina 
leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners. Vi valde därefter att ytterligare 
begränsa oss till svenska företag som säljer textila produkter och har produktion utomlands, 
främst med tanke på relevans för vår utbildning och våra egna intresseområden. Anledningen 
till att vi valde fyra företag berodde på att vi ville få ett djup snarare än bredd samtidigt som 
vi ville ha fler än ett företags bild av problemet. 
 

1.5.3. Uppförandekoder för företag 
 
Uppförandekoder kommer i en mängd olika former, vilket kan orsaka viss förvirring. Det är 
möjligt att klassificera koder på många olika sätt och FN gör skillnad mellan företagskoder, 
koder utvecklade av en grupp företag inom en bransch, koder som ett resultat av 
förhandlingar mellan berörda parter och intressenter, modellkoder som ska fungera som 
riktlinjer av en viss organisation och koder som förhandlas på en internationell nivå mellan 
olika regeringar (Jenkins, R. 2001, s. 20). Vi har valt att begränsa oss till företagskoder, vilket 
innebär uppförandekoder som antas ensidigt av ett företag. De kan tillämpas för det egna 
företaget och därmed den egna verksamheten eller vara menade specifikt för leverantörerna 
till företaget (Ibid.). Det betyder att när vi i vår uppsats använder oss av begreppet 
uppförandekod, är det denna typ av kod vi menar. 
 

1.5.4. Uppförandekodens inriktning 
 
Då företag i sina uppförandekoder tenderar att fokusera på de problemområden som är 
vanligast i deras produktion, har vi valt att koncentrera oss på de sociala kraven i de 
uppförandekoder vi undersöker. Inom textilbranschen är det förekommande med sociala 
problem så som barn- och tvångsarbete (Mamic, I. 2004, s. 45). Därför anser vi det vara ett 
passande ämnesområde för oss. Vi anser att det krävs en avgränsning för att vårt 
ämnesområde inte ska bli för brett och därmed inte hinnas med att undersökas ordentligt 
under den avsatta perioden.   
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2. Metod  
 
 
Syftet med metodkapitlet är att ge en beskrivning om hur vi har gått tillväga i det praktiska 
arbetet med vår studie. Först redogörs för valet av strategier, design och datainsamling. 
Källkritik tas i sin tur upp och även analys och tolkning av data. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring bedömningskriterier och de svagheter som finns i uppsatsen.  
 
 

2.1. Forskningsstrategi 
 
Vi använde oss av en kvalitativ forskningsstrategi då vi fokuserade på ord snarare än på 
kvantifiering under insamlingen och analysen av datan (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 386). 
Rent epistemologiskt har vår undersökning varit interpretativistisk, då vi fokuserade på 
förståelsen av den sociala världen genom hur människor tolkar den. Kvalitativ forskning 
kopplas även samman med det ontologiska ställningstagandet konstruktivism, vilket innebär 
att sociala fenomen och deras innebörd skapas i sociala interaktioner och inte är något skilt 
och separerat från de som är involverade i deras konstruktion (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s 
386). Då vi undersökte uppförandekoder som är en del av begreppet CSR, som i sin tur kan 
ses som en social konstruktion, anser vi att dessa synsätt angående vad som ska anses som 
kunskap eller inte och hur man ska förhålla sig till den sociala verkligheten, har passat vår 
uppsats. Det skulle kännas fel att ha ett totalt vetenskapligt synsätt, då det vi undersöker har 
skapats ur ett socialt sammanhang. Vi menar att CSR och därmed uppförandekoder är något 
som är problematiskt att separera från de som har konstruerat fenomenen. 
 

2.1.1. Forskningsansats 
 
Då vi inte hade en teori eller hypotes som vi ville testa, har vår uppsats följt en induktiv 
snarare än en deduktiv ansats, även om båda ansatserna innehåller element från varandra. 
Resultatet utvecklades utifrån den empiri och information som vi samlade in (Bryman, A. & 
Bell, E. 2011, s. 13). Eftersom vi inte visste vad vi hade att förvänta oss av 
företagsintervjuerna, om den information de gav oss skulle skilja sig eller likna tidigare 
forskning och litteratur, ville vi dessutom ha möjlighet att under uppsatsens gång ändra 
inriktning. Det kändes viktigt att kunna anpassa oss efter vad vi fann, då vi ansåg att det 
bidrog till en bättre uppsats. Därmed följde vi en iterativ strategi, vilken har en särskilt tydlig 
koppling till ”grounded theory”. Det innebär att vi analyserade informationen samtidigt som 
vi samlade in mer och på det sättet vävde ihop data och teori under uppsatsens gång (Bryman, 
A. & Bell, E. 2011, s. 13). Data och teori fick växa fram sida vid sida, vilket gav oss mer 
flexibilitet. Det var viktigt för oss att se induktion och deduktion som riktlinjer snarare än som 
olika, ej kombinerbara inriktningar. Det finns egentligen ingen tydlig gräns dem emellan 
(Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 14). Trots att det inte alltid stämmer, sägs den induktiva 
ansatsen vara kopplad till kvalitativ forskning (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 13). För oss 
passade det bra då vår uppsats har fokuserat på ord och förståelse, snarare än på nummer som 
den kvantitativa metoden gör, och därmed i första hand är kvalitativ.  
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2.2. Undersökningsdesign 
 
För att undersöka hur svenska textilföretag arbetar med uppförandekoder idag, hur 
uppförandekoderna ser ut och vilka problem företagen stöter på i sitt arbete med dem menade 
vi att det var högst relevant att använda sig av information direkt från företagen själva. 
Normalt sätt är en fallstudie en detaljerad och intensiv analys av ett enda fall, till exempel i 
form av en viss organisation, en viss plats, en speciell person eller en specifik händelse 
(Bryman, A. & Bell, E. 2011, ss. 59-60). Kritik mot fallstudier är att det inte är en tillräckligt 
vetenskaplig metod då det område som studeras ofta är för snävt för att kunna göra 
vetenskapliga och teoretiska generaliseringar inom (Solberg Søilen, K. & Huber, S. 2006, s. 
31). För att få en tillräcklig empirisk grund att stå på inför en djuplodande analys, valde vi att 
istället att utföra vår studie på fyra fall, alltså fyra företag. Bryman, A. & Bell, E. (2011, s. 63) 
menar att det är möjligt att göra en flerfallsstudie och att en flerfallsdesign används främst i 
syfte att jämföra och kontrastera resultaten från de fall som ingår i studien. På så sätt kunde vi 
identifiera de företeelser som var unika och de som istället förekom som ett mönster.  
 
En flerfallsstudie är å andra sidan relativt lik en tvärsnittsdesign, då en tvärsnittsstudie också 
innebär att data samlas in från flera fall. Enligt Bryman, A. & Bell, E. (2011, s. 65) har de 
dock olika fokus. Vårt fokus ligger på fallen i sig och deras unika sammanhang, och därför 
går vår studie mer i enlighet med en flerfallsstudie än med en tvärsnittsdesign, vars fokus 
istället ligger på att producera generaliseringar med mindre hänsyn till unika sammanhang. Vi 
som forskare är medvetna om att enskilda fall, även vid flerfallsstudier, inte nödvändigtvis 
kan representera ett generellt resultat som kan överföras till andra fall eller miljöer. Målet 
med vår studie är istället att ge ett bidrag ur en förståelse- och inlärningssynpunkt för området 
uppförandekoder, alltså inte i syfte att dra statistiska slutsatser för samtliga textilföretag i 
Sverige. Enligt Solberg Søilen, K. & Huber, S. (2006, s. 9) visar en fallstudie kopplingen 
mellan teori och praxis och gör på så vis förståelsen och inlärningen mer effektiv eftersom 
den statueras av ett verkligt exempel. Samtidigt är målet att genera begrepp och ge mening åt 
abstrakta satser, som sedan kan testas i andra fall eller miljöer, och därmed inte med syftet att 
direkt överföras. Det ger en viss teoretisk generaliserbarhet då våra resultat kan testas med 
andra fall. 
 

2.3. Urval 
 
Utifrån de förutsättningar vi hade angående tid och resurser, tog vi beslutet att fyra fallföretag 
skulle representera en tillräckligt bred empirisk grund att stå på för vår studie. Vi valde ut ett 
tjugotal företag med tanke på vissa kriterier; att de var svenska, att de verkade i 
textilbranschen och att de använde sig av uppförandekoder. Det var i syfte att få så 
informationsrika svar som möjligt inom vårt problemområde. Responsen var relativt sval och 
därför använde vi oss av ett bekvämlighetsurval då vi valde ut fyra företag av de som visade 
sitt intresse för att delta i studien (Bryman, A. 2008, s. 433). De fyra företagen som valdes ut 
var Blåkläder, Nudie Jeans Co, Tailor Store och Hemtex. De valdes ut med syfte att täcka 
olika storlekar och produktområden, vilka var arbetskläder, jeans, skräddarsydda skjortor och 
heminredningstextil. Företagen visar även en variation på företagsformer, ett företag verkar 
endast inom e-handeln (Tailor Store), ett inom försäljning till andra företag och slutkunder 
(Blåkläder) och två inom försäljning till slutkunder (Nudie Jeans Co och Hemtex). 
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Informanterna valdes av företagen själva då vi ville intervjua den person som var mest insatt i 
uppförandekoden, oavsett position på företaget. Det var viktigt för oss att få intervjua den 
person som hade ansvaret för företagets uppförandekod då vi behövde veta hur företagen 
kontinuerligt arbetar med sina uppförandekoder och vilka problem de anser var knutna till 
dem. Eftersom vi inte visste i förväg vem som var mest insatt i uppförandekoderna, då det kan 
variera från företag till företag, lät vi företaget själva avgöra vem som skulle bli intervjuad. 
Samtliga företag och informanter var generösa med att ge oss den information vi behövde. 
Informanterna som intervjuades redovisas i tabellen nedan. 
 
 
Tabell 1. De utvalda informanterna på fallföretagen.   

 
 
Ett kriterium för att företagen skulle få delta i vår studie var att vi skulle få tillgång till deras 
uppförandekoder. Vi läste och analyserade samtliga företags uppförandekoder noggrant och 
valde därefter ut ett antal citat. Urvalskriterierna för citaten baserades på avsnittet angående 
språket i uppförandekoder i vår teoretiska referensram och citaten valdes ut för att styrka vår 
analys av uppförandekoderna och det språk som används i dem. Samtliga valda citat är 
uttagna i syfte att förtydliga och exemplifiera för läsaren det som står skrivet i vår teoretiska 
referensram.  
 

2.4. Datainsamlingsteknik 
 
Vår metod för insamling av data har till stor del baserats på ”grounded theory” och vi har följt 
processen som beskrivs i teorin, kompletterat med ett inslag av insamling av dokument i form 
av företagens uppförandekoder och en språklig innehållsanalys (Bryman, A. & Bell, E. 2011, 
s. 580). Vi började med en generell frågeställning för att därefter utse lämpliga företag och 
personer för intervjuer. Problemdiskussionen och tidigare forskning låg till grund för vilka 
frågor som ställdes till informanterna under våra intervjuer. Datan samlades sedan in genom 
intervjuer och efter transkriberingen gjordes en kodning av datan som i sin tur utgjorde en 
grund för analys och slutsats. Datan har ständigt utvärderats och på så sätt gett ny inspiration 
till en informationssökning av teori och vice versa. Processen har på så sätt präglats av ett 
iterativt tillvägagångssätt då vi byggde vår teori samtidigt som vi samlade in mer data och på 
det sättet vävde ihop data och teori under uppsatsens gång (Bryman, A. & Bell, E, 2011, s. 
13). Detta gav oss den flexibilitet vi eftersträvade. Kompletterande datainsamling gjordes 
därefter med mejlkontakt, då vi inom vissa ämneskategorier ansåg oss behöva mer underlag. 
Under tiden samlade vi in relevanta dokument i form av uppförandekoder från företagen och 
analyserade dem på en innehållsmässig och språklig basis. Teorin i referensramen har även 
omarbetats under forskningsprocessens gång, för att få en bättre akademisk relevans.  
 

Företag Informant Befattning 
Nudie Jeans Co Sandya Lang CSR-ansvarig 
Tailor Store Jan Höjman Ägare och VD 
Hemtex Niklas Odequist Logistik- och Inköpschef 
Blåkläder Magnus Hellström Logistik- och Inköpschef 
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2.4.1. Intervju 
 
Eftersom vi ville ta reda på hur företagen arbetar praktiskt med uppförandekoder och vilka 
problem de kan kopplas samman med ansåg vi att intervjuer med fallföretagen var den mest 
passande datainsamlingstekniken. Uppförandekoderna i sig och analys av dessa hade inte 
varit tillräckligt för att besvara vår frågeställning. Vi ansåg således att uppförandekoder var ett 
område som undersöktes bäst i verkliga livet av de som faktiskt arbetar med dem på en daglig 
basis. Därför gjorde vi en intervju på cirka två timmar med varje fallföretag. Intervjuerna gav 
oss en uppdaterad och verklighetstrogen bild av uppförandekoder och hur de används idag, 
utöver den tidigare forskning vi även använde oss av.  
 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilken är en sorts kvalitativ intervjuteknik. 
Den innebar att vi använde oss av en intervjuguide med de ämnen vi ville täcka in under 
intervjuerna som såg likadan ut för alla informanter. Metoden gav oss som intervjuare ett 
tillräckligt stort spelrum då det var fritt att ändra ordningen på frågorna, ställa följdfrågor och 
andra frågor som dök upp under intervjutillfället. Den semistrukturerade intervjun 
möjliggjorde en flexibilitet samtidigt som den medförde att ett liknande språk användes 
genom samtliga intervjuer (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 467). Eftersom vi också var 
nybörjare på att genomföra intervjuer, passade den semistrukturerade intervjutekniken oss och 
vår uppsats bra då den gav oss ett ramverk att gå efter. Dock förekommer det vissa risker i 
samband med intervjuer som insamlingsteknik; de så kallade intervjuareffekterna, vilka vi 
hade i åtanke och försökte minimera innan och under intervjutillfällena (Ibid.). Vi studerade 
företagen noggrant och såg till att vara väl insatta i intervjuämnet innan intervjun. Utöver det 
såg vi till att samtliga intervjuer utfördes på lugna platser utan störningsmoment, att vi hade 
tydliga och strukturerade frågor och att vi var flexibla och öppna till vad den intervjuade hade 
att säga.  
 
Direkt efter att varje intervju genomfördes, antecknade vi hur den gick, vart den genomfördes, 
om den gav uppslag för nya idéer eller andra notiser som kunde kännas viktiga i 
sammanhanget (Ibid.). Allt som kan ha påverkat den intervjuade är sådant som vi tog hänsyn 
till under analysen av informationen. Vi spelade dessutom in våra intervjuer för att i efterhand 
ha möjlighet att transkribera dem. Det menade vi utgjorde en viktig del av intervjuarbetet, 
trots att det var tidskrävande, eftersom det enligt Bryman, A. & Bell, E. (2011, s. 482) 
förenklar arbetet med en djuplodande analys av informanternas svar. Efter genomförandet av 
intervjuerna hade vi möjlighet att mejla samtliga informanter om vi var i behov av 
förtydliganden eller information. Det var något vi tog tillvara på och mejlade därmed alla 
företagen för mer och djupare information och förtydliganden kring vissa frågor.  
 

2.4.2. Dokument 
 
Utöver de semistrukturerade intervjuerna använde vi oss av organisationsdokument, alltså 
företagens uppförandekoder, som en informationskälla. Organisationsdokument kan utgöra en 
viktig del av undersökningen i samband med just kvalitativa intervjuer och vi menar att 
uppförandekoderna tillsammans med företagsintervjuerna gav oss en klarare bild av hur den 
sociala verklighet vi ville undersöka egentligen såg ut (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 550).  
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2.4.3. Triangulering 
 
Våra valda sätt att inhämta data på gav oss en tydlig och bred bild av vårt ämne och 
möjliggjorde därmed en bra och trovärdig analys av uppförandekoderna. Att använda sig av 
teori i samband med empiri och att insamlingen av information skedde genom olika metoder 
innebar en sorts triangulering, vilket normalt sett brukar ge större förtroende för resultatet 
(Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 397). Dessutom ansåg vi att möjligheterna att svara på vår 
frågeställning ökade genom att vi använde oss av fler än en informationskälla från varje fall. 
 

2.4.4. Diskussion kring alternativa datainsamlingsmetoder 
 
Då vi har en kvalitativ forskningsstrategi valde vi bort strukturerade intervjuer, som snarare 
kopplas samman med en kvantitativ ansats. Strukturerade intervjuer skulle inte kunna ge oss 
den flexibilitet vi eftersträvade. Enligt Bryman, A. (2008, s. 202) försvinner möjligheten att 
ställa följdfrågor under intervjuerna om strukturerade intervjuer används och det var något vi 
ville ha tillåtelse att göra. Vi ville undersöka informanternas egna uppfattningar och synsätt, 
men samtidigt ha en viss nivå av flexibilitet för att i efterhand kunna anpassa oss efter de 
viktigaste frågorna som dök upp under intervjuerna. 
 
En ostrukturerad intervjumetod skulle, trots dess kvalitativa ansats, inte heller ge oss det 
fokus vi behövde på syfte och problemformulering då metoden endast har en uppsättning 
teman eller allmänna frågeställningar (Bryman, A. 2008, s. 206). Då vi ville vara säkra på att 
få likvärdig information, samt använda oss av ett liknande språk, under samtliga intervjuer 
kändes ostrukturerade intervjuer alldeles för lösa och osammanhängande för oss. Då vi är 
nybörjare på intervjuer uppfattade vi dessutom ostrukturerade intervjuer som svåra och ansåg 
därmed att vi kunde göra en bättre undersökning med semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg 
även att semistrukturerade intervjuer skulle öka våra chanser att leva upp till 
bedömningskriterierna för kvalitativa studier då metoden medför att en tydlig och liknande 
struktur följs under samtliga intervjuer. Det gör det till exempel enklare för efterkommande 
forskare att göra om en liknande undersökning i framtiden.  
 
Följaktligen ansåg vi att semistrukturerade intervjuer vara den som passade oss och vår studie 
bäst. Andra alternativa datainsamlingsmetoder, såsom observationer, ansåg vi inte vara en 
relevant metod för att undersöka vårt problemområde. Det berodde på att observationer inte 
kunde ge oss den stora mängd information vi behövde för vår studie. Gruppintervjuer eller 
fokusgrupper ansåg vi heller inte vara relevanta metoder, då vårt intresse inte låg i att 
undersöka hur samspelet ser ut mellan en grupp av informanter (Bryman, A. 2008, s. 447).  
 

2.5. Källkritik 
 
All data vi använde oss av i vår studie granskades kritiskt av oss som forskare. Den data vi 
använde oss av utgörs av genomförda intervjuerna på fallföretagen och företagens 
uppförandekoder. Denna kombination av insamlingsmaterial ligger till grund för uppsatsens 
analys och resultat. Till vår teoretiska referensram använde vi oss av tidigare forskning och 
litteratur inom ämnesområdena CSR och uppförandekoder, med syfte att hjälpa oss som 
forskare att skapa en helhetsbild av det ämne vi ville undersöka.  
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Vid analysen av datan var vi som forskare tvungna ha vissa faktorer i åtanke. En risk har till 
exempel att göra med intervjupersonens intresse att ”tala gott” om det egna företaget. Därför 
granskade vi kritiskt informanternas objektivitet. Detta tog vi sedan i beaktning under 
analysen av empirin. Likväl medförde organisationsdokument, som utgörs av företagens 
uppförandekoder, även vissa nackdelar, såsom problematik kring trovärdighet och dolda 
agendor (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s 550). På så sätt var vi tvungna att vara extra 
uppmärksamma och kritiska när vi analyserade uppförandekoderna och fick ständigt påminna 
oss om vem som har skrivit dokumenten och i vilket syfte. Vi försökte, i möjligaste mån, 
undvika andrahandskällor i vår studie för att minimera risken för omtolkningar.  
 

2.6. Analys och tolkning av data 
 
Vår analysmetod av intervjuerna har även de till stor del baserats på ”grounded theory”. 
Kodning är nyckelprocessen i ”grounded theory” där data bryts ner, studeras, 
konceptualiseras och kategoriseras (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 577). Efter insamling av 
data, kodade vi den genom att vi organiserade informationen efter viktiga rubriker och 
nyckelord med inspiration ifrån vår teoretiska referensram. Vi grupperade datan för att sedan 
skapa kategorier, vilka vi ansåg vara relevanta för uppsatsen.  
 
Slutstadiet av vår informationsinsamling utgjordes av en analys av uppförandekoderna. 
Analysen baserades på ett antal kriterier vilka vi, med stöd av den teoretiska referensramen 
och av våra fallföretagsintervjuer, ansåg att en uppförandekod skulle innehålla. Genom denna 
metod strukturerade vi upp vår analys och kunde på ett tydligare sätt se hur omfattande de 
olika företagens uppförandekoder var och vad som skilde dem åt. Analysen av 
uppförandekodernas språk gjordes även med en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Bryman, A. 
& Bell, E. (2011, s. 560) är en kvalitativ innehållsanalys troligtvis det vanligaste 
tillvägagångssättet när det kommer till kvalitativ analys av dokument. Hermeneutik och 
semiotik kunde uteslutas, då vi varken ville tolka förståelse av texter eller analysera symboler 
(Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 561-563). Tillvägagångssättet i en kvalitativ innehållsanalys 
syftar istället till att söka efter bakomliggande teman i de material som analyseras och rent 
praktiskt valde vi ut fyra citat från varje företags uppförandekod (Bryman, A. & Bell, E. 2011, 
s. 560). Vi analyserade uppbyggnaden, strukturen, ordvalen och språket i sig. På det sättet 
försökte vi tolka hur pass seriöst företaget är med sin uppförandekod. Därmed fungerade den 
kvalitativa innehållsanalysen som ett komplement till analysen av intervjuerna och som ett 
stöd för dragna slutsatser.   
 

2.7. Kriterier för att bedöma kvalitativa studier 
 
För att en undersökning ska vara tillförlitlig är reliabiliteten och validiteten viktiga faktorer. 
Reliabilitet har att göra med om en studies resultat är repeterbara och validiteten behandlar 
frågan om studien verkligen mäter det den menar på att den gör (Bryman, A. & Bell, E. 2011, 
s. 42-43). Dock förs det diskussioner angående hur relevanta dessa kvalitetskriterier är för 
kvalitativ forskning, då de egentligen är utvecklade för den kvantitativa forskningen. Vi 
använde oss av reliabilitet och validitet och byggde på dem med kriterierna trovärdighet och 
äkthet, då de är alltigenom anpassade till den kvalitativa forskningen (Bryman, A. & Bell, E. 
2011, s 394-395). 
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2.7.1. Trovärdighet 
 
Trovärdighet innebär ett bedömningsunderlag av kvalitativa studier och är uppbyggt av fyra 
kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera.  
 

2.7.1.1. Tillförlitlighet 
 
För att leva upp till tillförlitlighetskriteriet gjorde vi en så kallad respondentvalidering. Det 
innebär att en forskare rapporterar sina resultat till de personer som är en del av den sociala 
verklighet som studerats, i syfte att bekräfta att forskaren uppfattat den verklighet som 
beskrivits på rätt sätt (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 396). Vi lät alltså våra resultat granskas 
av de informanter som intervjuades för att säkerställa att vi uppfattat den sociala verkligheten 
på samma sätt som den intervjuade. Intervjuerna spelades även in och transkriberades i 
efterhand, vilket minimerade risken för feltolkningar. På så sätt anser vi att vi gjorde vår 
studie mer tillförlitlig.  
 

2.7.1.2. Överförbarhet 
 
Vi tog hänsyn till överförbarhet när vi skapade vår empiri, analys och slutsats. Som forskare 
rekommenderas man att göra ”täta” beskrivningar vilket möjliggör för läsaren att själv göra 
en bedömning till vilken nivå resultatet är överförbart till andra miljöer (Bryman, A. & Bell, 
E. 2011, s. 398). Därför har vi varit noggranna med detaljer i både empiri och analys för att 
öka överförbarheten.  
 

2.7.1.3. Pålitlighet 
 
I kvalitativ forskning är det omöjligt att ”frysa” en social miljö och omgivning (Bryman, A. & 
Bell, E. 2011, s. 395). För att ge nästa forskare möjlighet att göra om samma undersökning är 
det därför viktigt att dokumentera allt som görs, eftersom verkligheten förändras. Reliabilitet 
påminner om pålitlighet och vanligt är att det handlar om att forskaren ska ta på sig en 
”granskande” roll och att anteckningar bör föras under hela forskningsprocessen för att allt 
ska dokumenteras (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 398). För att vår uppsats skulle bli så 
pålitlig som möjligt, dokumenterade vi därför alla steg vi gjorde under datainsamlingen och 
analysen samt lät vi vår handledare ha insyn under arbetets gång, vilket gav oss synpunkter 
utifrån. På så vis granskades vår uppsats inte bara av oss själva som forskare, utan även med 
andra ögon utifrån.  
 

2.7.1.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
Möjlighet att styrka och bekräfta är det sista trovärdighetskriteriet och bygger på att forskaren 
bör säkerställa att denne agerat i ”god tro” (Ibid.). Vi som forskare försökte inte medvetet 
påverka utförandet eller våra slutsatser på något sätt. 
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2.7.2. Äkthet 
 
I stort sett handlar äkthet om att försöka skapa en rättvis bild av de olika åsikter och 
uppfattningar av den sociala verklighet som de intervjuade personerna försökt beskriva 
(Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 398-399). I syfte att öka vår studies äkthet använde vi oss av 
respondentvalidering (se 2.6.1.1. Tillförlitlighet). Vi utförde även en triangulering då vi 
samlade in data från fyra olika företag samt genom både intervjuer och dokumentation. Vi 
anser därför att vi gjorde allt som står i vår makt för att förmedla en rättvis bild av den sociala 
verklighet vi studerade.  
 

2.8. Svagheter i uppsatsen 
 
Kvalitativ forskning kritiseras stundtals för att vara alltför subjektiv, vara svår att replikera, ha 
bristande transparens och vara svår att generalisera (Bryman, A. & Bell, E. 2003, s. 318-320). 
Kvalitativ forskning är i sig självt subjektiv, vilket innebär att den alltid kommer att dras med 
problem angående tillförlitlighet. Utöver det väljer forskaren själv vad han eller hon vill 
fokusera på, baserat på dennes egna preferenser, vilket gör forskaren till det främsta 
instrumentet för informationsinsamlingen (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 408). Det kan 
också vara så att forskaren kan ha påverkat sin omgivning omedvetet. Alla dessa faktorer gör 
det svårt för efterkommande forskare att göra om samma undersökning eftersom det är 
faktorer som har med den mänskliga naturen att göra och därför är svåra att undvika (Bryman, 
A. & Bell, E. 2011, s. 395).  
 
För att vår uppsats skulle bli så reliabel som möjligt dokumenterade vi alla steg vi tog under 
datainsamlingen och analysen noggrant, vilket vi ansåg bidrog till en ökad transparens i vår 
studie. Likväl, då det ofta är otydligt hur insamlingen och analysen av data egentligen har 
skett, lider all kvalitativ forskning av avsaknad av transparens (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 
409). Genom att öka transparensen ger vi andra forskare som vill replikera vår studie, större 
möjligheter att lyckas. Vi var även två under samtliga intervjuer vilket minskade risken för 
missuppfattningar eller omedveten påverkan, som i sin tur kunde ha påverkat resultatet. 
 
Det var problematiskt att leva upp till kravet på validitet, då vi hade svårigheter att bedöma 
hur stark kopplingen var mellan våra observationer och vårt resultat. Utöver det, finns alltid 
problemet med generaliseringar, då kvalitativa studier ofta utförs på specifika fall och små 
urval (Bryman, A. & Bell, E. 2011, s. 395). Således var det problematiskt att uppnå den 
önskade validiteten, då vi varken hade tid eller resurser att låta vår forskning pågå under en 
längre tidsperiod för att stärka bandet mellan forskning och teori eller utföra vår undersökning 
på fler fallföretag för möjligheten att göra mer trovärdiga generaliseringar. Vi kan med andra 
ord inte anta att våra resultat kan generaliseras till att gälla för samtliga textilföretag i Sverige. 
Dock menar vi att vi genom att vara medvetna om dessa risker, ändå gjorde en så tillförlitlig 
uppsats som möjligt med de förutsättningar vi hade.  
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3. Teoretisk referensram  
 
 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av begreppet Corporate Social Responsibility och vad 
socialt ansvarstagande för företag kan innebära. Intressentteorin gås därefter igenom med 
syfte att förklara varför företag arbetar med CSR och uppförandekoder. Därefter följer en 
fördjupad beskrivning av uppförandekoder, dess innehåll och språk samt hur 
uppförandekoden ska implementeras, kontrolleras och hur den ska uppfattas som trovärdig 
gentemot företagens intressenter. 
 
 

3.1. Företagens roll i samhället 
 
Medvetenheten kring CSR har ökat markant sedan 1970-talet (Jenkins, R. 2001, s. 7) och 
konsumenter och investerare har förstått att de kan påverka företagens sociala ansvar genom 
de konsumtions- och investeringsbeslut de tar. Utöver det har även medierna insett att de kan 
öka kännedomen kring både de positiva och negativa effekterna av företagens verksamheter 
(European Commission 2011, s. 7). Då samhället och konsumenterna reagerar starkare på 
”ansvarslöst” än på ”ansvarstagande” beteende är det numera problematiskt för företag att 
ignorera effekterna av sin verksamhet ostraffat (Bhattacharya, C. B & Sen, S. 2004, s. 18) 
(Jenkins, R. 2001, s. 7). 
 
Vad som är relativt nytt är möjligheten att kontrollera en produktion över större sträckor utan 
att behöva äga den (Jenkins, R. 2001, s. 7). Köpande företag säkerställer bland annat att 
tillverkaren uppfyller leveransdatum, kvalitetsnormer, specifikationer och design och 
kontrollerar på så vis produktionen över geografiskt stora avstånd. Jenkins, R. (2001, s. 7) 
menar att på grund av företagens behov av att utöva kontroll över sin produktion, borde de 
också ansvara för de villkor deras underleverantörer arbetar under samt leverantörens 
samband med arbetsmarknaden och företagets inverkan på miljön. Konsumtionsvaror såsom 
kläder och skor kännetecknas av liknande försörjningskedjor, där kontrollen över 
tillverkningskedjan ofta utövas av köpande företag.  
 

3.1.1. Corporate Social Responsibility 
 
Det finns ingen universell definition av Corporate Social Responsibility (CSR) och trots att 
det gjorts en del tidigare forskning kring området råder det en viss förvirring kring vad 
begreppet CSR egentligen omfattar (Andersen, M. & Skjoett-Larsen, T. 2009, s.77; Green, T. 
& Peloza, J. 2011, s. 48; Popoli, P. 2011, s. 423; Öberseder, M. Schlegelmilch, B. B. & 
Gruber, V. 2011, s. 450). Europeiska Kommissionens definition av CSR ger enligt vår 
uppfattning en bra och sammanfattande bild av begreppet: 
 
”the responsibility of enterprises for their impacts on society" (European Commission 2011, s. 
6). 
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3.1.2. Tre dimensioner av socialt ansvarstagande 
 
Tre dimensioner av ansvarstagande bör ingå i ett företags verksamhet; ekonomiskt ansvar, 
socialt ansvar och miljömässigt ansvar. De bör alla inkluderas i ett företags arbete och 
betraktas som lika viktiga (SIS 2005, s. 11). Ett företag tar ekonomiskt ansvar när det agerar 
på ett sätt som gör konkurrensen och den fria marknaden till en miljö för utveckling och 
tillväxt, istället för att utgöra ett hot. Exempel på frågor som det ekonomiska ansvaret kan 
innefatta handlar om att motarbeta insiderhandel, korruption och kartellbildningar (SIS 2005, 
s. 13). Ett företags sociala ansvar bör omfatta hur företaget agerar både på nationell och 
global nivå. Socialt ansvarstagande handlar om att i första hand följa de lagar som reglerar det 
sociala ansvaret för de anställda på företaget, samt de lagar som reglerar hanteringen av till 
exempel företagets leverantörer och underleverantörer. Många företag är även villiga att ta ett 
ökat socialt ansvar utöver de lagstadgade kraven (SIS 2005, s. 19). För att ta ett miljömässigt 
ansvar behöver företaget ha ett strukturerat miljöledningssystem. Det gynnar ett effektivt 
miljöarbete samt förenklar arbetet med ständiga förbättringar (SIS 2005, s. 25). 
 

3.2. Intressentteorin 
 

Intressentteorin är en teori som behandlar relationen mellan företag och dess intressenter 
(Roberts 1992, s. 597). Den skapades av den amerikanska professorn R. Edward Freeman och 
har därefter vidareutvecklats av både honom själv och andra forskare. Sedan Freemans första 
bok ”Strategic Management: A Stakeholder approach” gavs ut 1984, har intressentteorin varit 
en av de mest omtalade teorierna inom organisationsstyrning och affärsetik (Kaler, J. 2003, s. 
73). Dock pågår en debatt kring intressentteorin och vad den egentligen innebär; är den en 
teori, ett ramverk eller en strategi (Visser, W. et al. 2008, s. 436)?  
 
Oavsett om det är en teori, ett ramverk eller en strategi, hävdar intressentteorin att ett företags 
verksamhet ”kan uppfattas som en uppsättning av relationer mellan grupper vilka har en andel 
i verksamheten” (Visser, W. et al. 2008, s. 434). Intressenter är de individer eller grupper som 
kan påverka eller kan påverkas av att företaget uppnår sitt grundläggande syfte (Ibid.). 
Intressenter kan till exempel vara anställda och dess representanter, frivilliga organisationer 
och andra organisationer, konsumenter, leverantörer, investerare och myndigheter (SIS 2005, 
s. 36). Intressenterna påverkar företaget genom ord och handlingar, vilka kan bestå av både 
uppenbara och dolda protester. Deras styrka att hjälpa eller skada företagets förmåga att skapa 
värde, är deras starkaste förhandlingsverktyg för att påverka (Schneider, M. 2002, s. 211).  
 

3.2.1. Intressentteorins koppling till CSR 
 

Enligt Österrikiska Standardiseringsinstitutet, ASI innebär socialt ansvarstagande att ett 
företag väver samman sociala och miljömässiga principer med sin verksamhet, samt tar 
hänsyn till sina intressenters förväntningar och krav på företaget (SIS 2005, s. 7). Vad som är 
annorlunda idag från förr är att vinster inte längre kan vara ett företags enda mål, deras 
framgångar bygger idag även på intressenternas många intressen såsom sociala och 
miljömässiga frågor (Russo, A. & Perrini, F. 2010, s. 208). Eftersom nivån av intressenters 
makt ökar, ökar också värdet av att möta intressenternas krav och därför används ofta denna 
teori för att förklara varför företag väljer att arbeta med CSR (Roberts 1992, s. 598).  
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3.2.2. Intressentmodellen 
 

Intressentteorin har kompletterats med ett grafiskt ramverk och intressentmodellen av 
Freeman är således en förlängning av den ursprungliga teorin (Fassin, Y. 2009, s. 114). 
Modellen visualiserar relationerna mellan de individer, grupper eller organisationer som finns 
i och kring företaget. Företaget är i centrum och har en serie av ömsesidigt beroende i form av 
en tvåvägsrelation med intressenterna. I Freemans första modell ingick fyra intressentgrupper, 
men allteftersom mer forskning gjordes, har fler grupper lagts till (Fassin 2009, s. 114). 
Modellen fungerar som ett verktyg för ansvariga chefer på företag, ämnat för att dela in 
företagets intressenter i grupper om primära och sekundära, samt för att ge förståelse för hur 
relationerna med de viktigaste intressenterna ska hanteras (Visser, W. et al. 2008, s. 435). Den 
påbyggda versionen av Freemans intressentmodell visas nedan. I den delas 
intressentgrupperna upp i fem interna intressenter; vilka är finansiärer, kunder, leverantörer, 
anställda och samhällen. Dessa fem intressentgrupper har placerats i en ruta innanför 
ytterligare fem intressentgrupper. De utanför rutan representerar de externa intressenterna och 
består av regeringar, miljörörelser, icke-statliga organisationer, kritiker, media och övriga. 
Intressentmodellens popularitet har åstadkommits tack vare dess visuellt enkla utformning 
(Fassin, Y. 2009, s. 113). Enligt Fassin, Y. (2009, s. 115) bör man dock vara medveten om att 
”alla syntetiska representationer, modeller och system är sociala konstruktioner som 
oundvikligen förenklar och förminskar verkligheten”.  
 
Figur 1. Den anpassade versionen av intressentmodellen (Freeman, 2003 se Fassin 2009, s. 
15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Uppförandekoder 
 
Enligt Ciliberti, F. et al. (2011, s. 885-894) utgör arbetet och utvecklingen av 
uppförandekoder endast en del av företagens totala CSR-arbete. Trots det menar Collins, D. 
(2004, ss. 19-21) att en formell uppförandekod är ett vanligt verktyg för företag som arbetar 
med just CSR-frågor. Uppförandekoder är dokument bestående av principer för företags 
agerande, både internt och extern och de kan omfatta ett stort urval av mål, riktmärken och 
förhållningssätt avseende genomförande (Mamic, I. 2004, s. 36). Målet med en 
uppförandekod är att etablera och kommunicera en ansvarsfull affärspraxis samt skapa en 
etisk organisationskultur och uppförandekoden bör detaljerat beskriva företagets arbete med 
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CSR (Collins, D. 2004, s. 19-21). Jenkins, R. (2001, s. 1) menar att uppförandekoder ger 
uttryck för den tonvikt som lagts på självreglering och företags ansvar då de sociala och 
miljömässiga effekterna skapade av företag numera ses som företagets ansvarsområde, och 
inte som tidigare då regeringen ansågs ansvara för dessa frågor. 
 

3.3.1. Bakgrund till uppförandekoder  
 
Mamic, I. (2004, s. 25) anser att en allt mer intensiv ekonomi och handel har gjort att företags 
initiativ angående sociala och etiska åtaganden, ofta förkroppsligade genom uppförandekoder, 
blivit allt viktigare. Den allt mer granskande och exponerande medierapporteringen under 90-
talet ledde till en ökad medvetenhet kring arbetsrätt och sociala frågor och under denna period 
var det flera företag, ofta amerikanska, som fick ta emot mycket negativ kritik. Dessutom 
anser Mamic, I. (2004, s. 25) att den snabba teknikutvecklingen lett till möjligheter att snabbt 
skicka och sprida information avsedd att skada varumärken, vilket har gjort att företag är mer 
uppmärksamma på problemet. 
 
Hantering av varumärken och varumärkesbyggande har blivit en viktig konkurrensfördel. Att 
skydda sitt varumärke från att skadas är idag centralt för att behålla sin position gentemot sina 
konkurrenter, särskilt för företag som verkar på en transnationell marknad. Ett sätt för företag 
att göra det på, kan vara genom att skapa positiva associationer kring varumärket och koppla 
det till bra arbetsförhållanden i produktionen, till exempel genom uppförandekoder (Mamic, I. 
2004, s. 26). Då internationella organisationer och organ engagerat sig i etiska frågor och 
utvecklat riktlinjer som har att göra med arbetsförhållanden, korruption och miljö sätter de 
automatiskt förväntningar på dagens företag. Därför blir det allt viktigare för företag att 
verkligen anstränga sig och inkludera dessa frågor i sina strategiska mål. Just för att de ska 
kunna leva upp till förväntningarna som finns på dem (Mamic, I. 2004, s. 27).  
 

3.3.2. Globaliseringens inverkan för uppförandekodens utveckling 
 
Den svenska regeringen och Globaliseringsrådet definierar globalisering som:  
 
”… handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information 
och teknologi mellan länder” (Regeringen, 2010). 
 
De menar även att mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan 
omfattas av begreppet globalisering (Regeringen, 2010). Globaliseringen har lett till att lands- 
och företagsgränser suddats ut samtidigt som de ökade förväntningarna på företagets utökade 
ansvar, vilket numera ska sträcka sig långt bak i leverantörsledet och in i utvecklingsländer, 
har visat sig vara förvirrande för företag att hantera. Det är ökningen av globala 
leveranskedjor, ofta där europeiska företag kontrollerar ett nät av leverantörer i syd samt 
företagens vilja att flytta produktion till utvecklingsländer där produktionskostnaden och 
arbetskraften är billig som har lett till ökade krav på de kontrollerande företagen (Mamic, I. 
2004, s. 23) (Jenkins, R., Pearson, R. & Seyfang, G. 2002, s. 1-3). Textilindustrin har på ett 
tydligt sätt påverkats av globaliseringen och dess effekter då den mesta av den textila 
produktionen förflyttats till länder med låga arbetskostnader. Arbetskostnaden för att tillverka 
en textil produkt har stor betydelse för hur priset på den färdiga produkten och på grund av 
det spelar produktionsland och kostnadsfaktorer i textilindustrin en stor roll (Lleonart, P. & 
Garola, À. 2003, ss. 47-54). ILO (2012a) menar att det är därför många multinationella 
företag sett sig tvingade att upprätta enhetliga normer, vilka ska gälla i samtliga länder de 
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verkar i. Det är inte längre möjligt att ha olika hårda krav på olika platser i världen, utan idag 
förväntas företag som verkar på skilda kontinenter använda sig av samma normer överallt. 
Enligt Jenkins, R., Pearson, R. & Seyfang, G. (2002, s. 1-3) bör dagens företag inte bara 
ansvara för kvalitet och leveransdatum, utan också omfatta arbetsförhållanden och 
miljöpåverkan i sitt ansvarsområde.  
 

3.3.3. Definition av uppförandekoder 
 
Precis som med CSR, finns det ingen universell definition av uppförandekoder för företag. 
Likväl har ILO (International Labour Organization) definierat det som:  
 
”Companies’ policy statements that define ethical standards for their conduct” (ILO, 2012a). 
 
Det är en bred definition vilket innebär att det finns en stor variation i hur företag kan välja att 
utforma sin uppförandekod (ILO, 2012a). 
 

3.3.4. Syfte med uppförandekoder 
 
Ciliberti, F. et al. (2011, s. 886) menar att uppförandekoder har två syften; de är ett sätt för 
företag att visa sitt engagemang för socialt ansvarstagande utåt samt ger företag möjligheten 
att visa för deras intressenter att de lever upp till deras krav. Gilman, S. C. (2005, s. 16) 
däremot, menar att deras syfte är att förutse och förhindra en viss typ av beteende och 
olämpligt uppträdande, då de flesta uppförandekoder fokuserar på det förbjudna och därmed 
specificerar handlingar som de anställda inte får delta i.  
 
Enligt Mamic, I. (2004, s. 36) speglar uppförandekoder, i frånvaro av utvecklade strukturer 
och regler, en strävan att adressera de praktiska utmaningar vilka multinationella företag i och 
med globaliseringen står inför. Det är ett försök till att definiera en standard och att därefter 
tillämpa den på ett komplext nätverk av utländska försörjningskedjor, oerfarna arbetsstyrkor, 
skilda lokala seder och kulturella värderingar och motsägelsefulla lagstiftningar.  
 
Cheney, G. och Christensen, L. T. (2001, s. 231-269) anser istället att en uppförandekod är ett 
av de viktigaste organisatoriska nyckeldokumenten då den är en tydlig budbärare av ett 
företags normer. Uppförandekoder är bindande för samtliga anställda i internationella företag 
och ska därmed följas av alla. Meddelandet är i första hand internt, men det finns även en 
extern publik, vilket är en viktig faktor.  Bethoux et al. (2007, s. 78) skiljer sig från tidigare 
forskare och ser uppförandekoder som ett strategiskt kommunikationsverktyg genom vilken 
företag anger en diskurs om sig själva.  
 

3.3.5. Kategorier av uppförandekoder 
 
Uppförandekoder hos individuella företag kan se väldigt olika ut. Dock finns det tre 
huvudsakliga kategorier; uppförandekoder som fastställer riktlinjer för de anställdas agerande, 
uppförandekoder som fastställer riktlinjer för leverantörers och samarbetspartners agerande 
och slutligen uppförandekoder som redogör för ett företags åtaganden gentemot allmänheten 
(OECD 2001, s. 5a).  En uppförandekod kan även vara ett mellanting mellan ovan nämnda 
kategorier och därmed omfatta fler än en av dem. Till exempel kan en del av en 
uppförandekod vara avsedd för anställda, medan en annan del av den är avsedd för 
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leverantörer och samarbetspartners. De flesta av dagens uppförandekoder faller inom en eller 
två av dessa kategorier (OECD 2001, s. 5a).   
 

3.4. Vad bör en uppförandekod innehålla? 
 
Enligt ILO (2012a) är uppförandekoder något helt frivilligt, vilket innebär att företag kan ta 
upp precis vad de anser passa för just sin verksamhet i sin uppförandekod. Gilman, S. C. 
(2005, s. 16) anser att även om uppförandekoder kan vara kortfattade, tenderar de att i de 
flesta fall vara relativt breda och detaljerade. Enligt Mamic, I. (2004, s. 45) kan vad som 
innefattas i en uppförandekod skilja stort mellan olika sektorer och branscher. Företag 
tenderar att fokusera sin uppförandekod på just de problem som är vanliga i deras produktion. 
Till exempel har traditionellt sett textil- och klädbranschen fokuserat på sociala frågor som 
barn- och tvångsarbete medan utvinningsindustrin har fokuserat på den miljömässiga delen i 
deras uppförandekoder. 
 
Trots att det har utvecklats många olika typer av uppförandekoder med syfte att täcka in flera 
skilda typer av problem, omfattar idag de flesta uppförandekoder enligt Jenkins, R. (2001, s. 
1) arbetsförhållanden och arbetsvillkor, miljömässig påverkan och mänskliga rättigheter. De 
miljömässiga uppförandekoderna har en längre historia och tenderar att generera färre 
konflikter än de som behandlar sociala problem och arbetsvillkor. Vidare menar Jenkins, R. 
(2001, s. 25) att trots att uppförandekoder är breda och täcker in ett stort antal frågor betyder 
inte att de garanterar förbättrad arbetssituation. Det krävs mer än en enkel checklista såsom en 
uppförandekod för att göra det. 
 

3.4.1. Företagens ansvar 
 
Ett företags ansvarsområden borde omfatta samtliga tre dimensioner av socialt 
ansvarstagande; ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar och de bör alla betraktas som 
lika viktiga (SIS 2005, s. 11) (Se även avsnitt 3.1.2. Tre dimensioner av socialt 
ansvarstagande). Dock är uppförandekoder ett uttryck för den tonvikt som lagts på 
självreglering och företags ansvar inom de sociala och miljömässiga frågorna. Då företag 
inom textil- och klädbranschen har haft stora problem med främst sociala frågor, har de som 
företag ett lägsta och grundläggande ansvar på sig att följa de sociala lagstadgade krav som 
har med arbetsrätt och kollektivavtal att göra (Jenkins, R. 2001, s. 1) (Mamic, I. 2004, s. 45) 
(SIS 2005, s. 19). För att vara säker på att rätt krav uppfylls bör företaget kartlägga och gå 
igenom alla arbetsrättslagar. Genom denna kartläggning kan företaget ta ut och använda sig 
av de delar av lagen som är relevanta för just deras verksamhet (SIS 2005, s. 19).  
 

3.4.1.1. Grundläggande socialt ansvar 
 
Som ett försök att greppa omfattningen av arbetsstandarder och som en grund att stå på bör 
uppförandekoder enligt Mamic, I. (2004, s. 46) minst inkludera de konventioner som 
International Labour Organization (ILO) har identifierat. De täcker frågor vilka betraktas som 
grundläggande principer och mänskliga rättigheter i arbetet (ILO, 2012a). ILO är en 
organisation som ansvarar för att utarbeta och övervaka internationella arbetsnormer (ILO, 
2012b). Arbetsnormer är rättsliga verktyg, antingen i form av konventioner, vilka är juridiskt 
bindande, eller rekommendationer, vilka fungerar mer som riktlinjer. Vanligtvis innehåller en 
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konvention de grundläggande principerna som skall genomföras, medan en rekommendation 
kompletterar konventionen genom att tillhandahålla mer detaljerade riktlinjer för hur den ska 
tillämpas. Dock kan även rekommendationer förekomma på självständig basis utan att vara 
kopplad till en konvention (ILO, 2012c).  
 
De grundläggande konventionerna togs fram år 1998 och alla medlemsländer i ILO, inklusive 
Sverige, har en förpliktelse att följa dem (SIS 2005, s. 20) (Regeringens Webbplats om 
Mänskliga Rättigheter, 2012). De omfattar fyra olika kärnområden; rätt till föreningsfrihet 
och till kollektiva förhandlingar, tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. För att leva upp 
till ILO:s konventioner bör företag även beakta löner, övertid, arbetsmiljö och relationer 
mellan ledning och arbetsmiljö. Trots att inte alla länder har ratificerat ILO:s konventioner, 
kan de ses som praktiska råd för att förenkla företags arbete med dessa frågor (SIS 2005, ss. 
20-21). De åtta konventionerna beskrivs nedan.  
 
Rätt till föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar; alla har rätt till att bilda och 
gå med i fackföreningar och andra föreningar samt till att föra kollektiva förhandlingar. Om 
den lokala lagstiftningen inte tillåter detta, bör företaget se till att andra möjligheter ges till 
föreningsfrihet och förhandlingar genom till exempel interna föreningar och kollektiva 
förhandlingar (SIS 2005, s. 20).  
 
Tvångsarbete; företaget ska inte använda sig av tvångsarbete och får inte heller stödja det. 
Anställda ska inte heller vara tvungna att lämna identitetshandlingar eller handpenning vid 
anställningens början (Ibid.).  
 
Barnarbete; ett företag får inte använda sig av eller stödja barnarbete. Vanligt är att barn 
under 15 år inte får arbeta, dock kan vissa nationella lagstiftningar ha 13 år som lägsta gräns, 
men då för lättare arbete som inte är farligt för barnet och dess utbildning. Unga människor 
under 18 år får inte utföra arbete som kan vara skadligt eller hälsofarligt. Om barnarbete 
uppdagas ska företaget vidta åtgärder. Barnet ska inte direkt avskedas utan en diskussion om 
dess framtid ska föras och företaget ska verka för att barnet får återgå till skolan (Ibid.).  
 
Diskriminering; det är förbjudet för företag att diskriminera eller stödja diskriminering av 
anställda på grund av deras kön, ras- eller klasstillhörighet, religion, handikapp, sexuell 
läggning, kön, medlemskap i fackföreningar, politisk tillhörighet eller ålder i fråga om 
anställning, befordran, uppsägning, pension eller utbildningsmöjligheter (SIS 2005, s. 21).  
 
Löner; en anställds lön ska alltid uppgå till minimikravet på lön enligt lag och täcka den 
anställdes grundliga behov. Löneavdrag som strider mot lagen får ej göras, till exempel 
avdrag på lönen som en disciplinär bestraffning (Ibid.).  
 
Övertid; företag måste följa lokala lagstiftningar angående arbetstider. Vanligt är att en 
normal arbetsvecka inte ska överskrida 48 arbetstimmar och att anställda ska ha tillgång till en 
ledig dag per sjudagarsperiod (Ibid.).  
 
Arbetsmiljö; det är viktigt att företag arbetar konstant för en säker och hälsosam arbetsmiljö. 
För att förebygga olyckor och minimera andra hälsorisker kopplade till produktion och 
arbetsmiljö ska företaget alltid genomföra de åtgärder som är nödvändiga. Det är förbjudet för 
företag att utföra fysisk eller psykisk bestraffning och misshandel av olika slag (SIS 2005, s 
21).  
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Relationer mellan ledning och anställda; genom att följa lagar och regler angående 
arbetsrätt och socialförsäkring kan ett företag leva upp till de förväntningar och skyldigheter 
gentemot anställda som ställs på dem (Ibid.).  
 

3.4.2. Frivilligt och utökat socialt ansvar 
 
Företag bör utöver de lagstadgade kraven även utöka sitt ansvar till att omfatta andra sociala 
ansvarsområden (SIS 2005, s. 22). När det handlar om globalt socialt ansvarstagande 
beträffande ett företags verksamhet och affärer utanför Sveriges eller EU:s gränser kan 
internationella riktlinjer tillämpas, ofta skapade av internationella organisationer eller organ 
(SIS 2005, ss. 22-23).  
 
Mamic, I. (2004, s. 28) menar att det finns en stor mängd fakta angående just etiska riktlinjer 
och principer och idag hittas den mest trovärdiga och betydelsefulla informationen hos 
internationella organisationer och organ. De försöker hitta en balans mellan olika intressenter, 
såsom myndigheter, arbetare och arbetsgivare och tar upp hur etiska riktlinjer kan utvecklas 
och vilka procedurer som hör till. Det innebär att deras information kan användas av företag 
för att undvika kritik angående företagets etiska arbete.  
 
Exempel på sociala områden vilka företag kan utöka sitt ansvar inom är utbildning och 
kompetensutveckling av anställda, att göra anställda och fackliga representanter delaktiga i 
företagets utveckling, att stödja det lokala utbildningssystemet, att aktivt delta i regionala 
aktiviteter som kan komma samhället till nytta, att respektera lokal- och 
ursprungsbefolkningens rättigheter, att ta socialt ansvar vid omorganiseringar och 
omstruktureringar, att anställa äldre, handikappade och långtidsarbetslösa och se till deras 
behov och att aktivt arbeta för balans mellan de anställdas privatliv och arbetsliv (SIS 2005, 
ss. 22-23).  
 

3.5. Språk i uppförandekoder 
 
Mamic (2004, s. 40) anser att då det från början ligger en svårighet inbyggd i att skapa en 
uppförandekod avsedd att fungera för skilda platser och kulturer, är det viktigt att välja och 
använda sig av ett lämpligt språk i den. Med tanke på att målet och syftet med 
uppförandekoder är relativt brett och på vilken utspridd och olik skara som ska läsa dem, blir 
språket som använts i dem och budskapet de ska förmedla viktiga spörsmål. Vidare menar 
Mamic (2004, s. 40) att språket i uppförandekoden speglar företagets mål och engagemang 
inom ramen för det beskrivna området.  
 

3.5.1. Tydlighet 
 
Uppförandekoder som definierar få eller inga begrepp eller inte refererar till något externt 
organ är ofta problematiska. För att förenkla användningen av uppförandekoder bör därför 
alla begrepp definieras. För att bli än tydligare bör uppförandekoden hänvisa till lokal 
lagstiftning eller externa organ. På det sättet minskar risken för att uppförandekoden strider 
mot den lokala lagstiftningen och inget utrymme lämnas för egen tolkning. En uppförandekod 
bör även exemplifiera hur de olika kraven kan utvärderas och mätas (Mamic, I. 2004, ss. 40-
41).  
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3.5.2. Hårt och mjukt språk 
 
Sättet företag väljer att utrycka sig på i sin uppförandekod antyder seriositeten i kraven och 
därmed i vilken grad de bör efterföljas. Hårt språk är specifikt, precist och tydligt definierat 
och bidrar i större mån till att uppförandekoden efterföljs. Mjukt språk däremot är generellt, 
allmänt och löst definierat vilket inte ger samma engagemang från leverantörens sida. I 
känslomässiga frågor, till exempel i samband med barnarbete, brukar företag använda sig av 
starka och tydliga definitioner och även ta med vad som händer om reglerna inte efterföljs 
(Mamic, I. 2004, s. 41). För andra mindre synliga eller mer komplexa problem som har med 
arbetsförhållanden att göra, använder sig företag ofta av ospecifika formuleringar. Det innebär 
att företaget distanserar sig från ansvaret och därmed kan skylla på leverantören i händelse av 
en olycka eller liknande (Mamic, I. 2004, s. 42). 
 

3.5.3. Språknyanser 
 
Ett vanligt problem är att de anställda hos ett företags leverantör helt enkelt inte förstår vad 
som står i uppförandekoden. Därför är det viktigt att kulturella normer och nyanser tas i 
beaktande när uppförandekoden skrivs. Att hänsyn tas till praktiskt faktorer så som regionala 
och lokala dialekter och de anställdas utbildningsnivå och läskunnighet är också viktigt. En av 
de svåraste utmaningarna med implementeringen av uppförandekoder är just 
kommunikationen av deras innehåll och syfte (Mamic, I. 2004, s. 42). 
 

3.6. Implementering och övervakning 
 
Hur en uppförandekod implementeras beror helt och hållet på det enskilda företaget och dess 
intentioner med den (ILO, 2012a). Det är en balansgång mellan kostnader, effektivitet och 
risken att misslyckas (ILO 2001, s. 9). Vad som gör implementeringen av uppförandekoden 
till en viktig fråga för många företag är det faktum att företaget självt ofta hålls ansvariga för 
hur deras leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners arbetar, trots att de befinner 
sig på andra sidan jordklotet (Mamic, I. 2004, ss. 54-55).  
 
För att ett företags uppförandekod ska vara meningsfull måste det finnas tydliga regler för 
implementering och uppföljning av den. Bara införandet av en uppförandekod garanterar inte 
att de principer den beskriver verkligen efterföljs i verkligheten. Den enda garantin för en 
uppförandekods implementering är egentligen någon form av oberoende och extern 
övervakning. Dock har detta visat sig vara problematiskt eftersom många företag inte 
accepterar sådana överenskommelser då företagets intressenter ofta ställer sig emot dem. Det 
finns alltså en skepsis mot företags förmåga att övervaka och kontrollera sig själva och ofta 
anses externa kontroller vara att föredra (Jenkins, R 2001, s. 25). Emellertid, ILO (2001, s. 9) 
menar att en mer omfattande syn på företags kontroller av implementeringens genomförande 
och efterlevnad framhåller det faktum att ingen kontrollmetod, inklusive externa kontroller, är 
tillräcklig för att garantera att alla delar av uppförandekoder efterföljs.  
 
Hur ett företag väljer att implementera sin uppförandekod och verkställa att den efterföljs, har 
stor betydelse för hur långt bak i leverantörsledet den sedan faktiskt sträcker sig med tanke på 
leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartners. För att försäkra att 
implementeringen av uppförandekoden sker på rätt sätt, är det vanligt att företag använder sig 
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av riktlinjer för hur de ska genomföra den. Dessa dokument har som syfte att standardisera 
implementeringen av uppförandekoden (Mamic, I. 2004, s. 54). Om den nya 
samarbetspartnern, leverantören eller underleverantören erbjuds ett dokument med riktlinjer 
angående implementering av uppförandekoden, beror fortfarande till stor del på företaget som 
skapat den. Därmed är variationerna stora. Dock medför tydliga riktlinjer en snabb och 
effektiv implementering som alla gynnas av, vilket gör det till en viktig fråga för många 
företag (Mamic, I. 2004, s. 55). OECD (2001b, s. 8) menar dock att det inte finns en 
universell metod som fungerar för alla.  
 
Mamics, I. (2004, s. 55) anser även att företag tenderar att anpassa sin implementering efter 
just deras förutsättningar och mål med sin uppförandekod. Vidare menar Mamic, I. (2004, s. 
55) att det är viktigt att hänsyn tas till faktorer som kan påverka arbetsförhållandena och 
därmed de anställda hos just den tilltänkta samarbetspartnern, leverantören eller 
underleverantören. Till exempel kan en implementering innebära att specifika behandlingar 
eller procedurer krävs eller att tillverkningsvolymen kan komma att påverkas.  
 

3.7. Kontroll och uppföljning 
 
ILO (2012a) menar att kontroll av att ett företags uppförandekod efterföljs kan vara både 
intern och extern och att kontroll är en viktig faktor för att bringa trovärdighet och 
transparens. En intern kontroll kan ske genom till exempel en ombudsman, genom 
regelbunden skyldighet att rapportera från leverantörens sida eller genom besök på fabrikerna. 
Externa kontroller kan utföras av icke statliga organisationer samt av inhyrda revisorer och 
konsulter.  
 
Enligt Mamic, I. (2005, ss. 81-100) består en typisk process eller standard för en kontroll av 
tre delar; en fysisk inspektion, en inspektion av relevanta dokument och intervjuer med 
anställda. Ett kritiskt moment kopplat till just kontroller har att göra med företagens bristande 
kunskap om den lagstiftning som reglerar arbete i utvecklingsländer. Vidare menar Mamic, I. 
(2005, ss. 81-100) att de korrigeringsplaner som ibland uträttas oftast fungerar som 
överenskommelser mellan kontrollanten och leverantören.  
 
Företagens storlek spelar roll när det kommer till kontroll. Stora företag har ofta en större 
möjlighet än vad mindre företag har att påverka sina leverantörer samt se till att de lever upp 
till företagets krav (Leopoutre, J. & Heene, A. 2004, ss. 257-273). Enligt Jenkins, H. (2006, 
ss. 241-256) beror det på att stora företag även är stora kunder och därmed extra viktiga för 
leverantören. Det har också att göra med de stora kostnader som är kopplade till arbetet med 
att förbättra förhållanden i leverantörsleden, särskilt om uppförandekoden ska sträcka sig 
långt bak i leden. Jenkins, H. (2006, ss. 241-256) menar att det ofta är resurser som mindre 
företag inte har. 
 
ILO (2012a) anser att ett sätt för företag att visa att de menar allvar med sin uppförandekod 
gentemot sina affärspartners och leverantörer är att ha rutiner för överträdelser av den. Dessa 
åtgärder kan till exempel innefatta böter eller krav på att korrigerande åtgärder skall 
genomföras. Om detta inte räcker kan den som bryter mot uppförandekoden även ges 
utbildning, för att ha en chans att göra rätt i framtiden. ILO (2012a) menar även att företaget 
som utvecklade uppförandekoden kan ge de affärspartners som följer den, möjlighet till 
förlängda och fler kontrakt samtidigt som de kan avsluta kontrakt med de som inte följer den. 
Allt för att stärka uppförandekodens ställning ytterligare.  
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Om kontroller utförs på ett bra sätt är de ett användbart verktyg, dock har det rapporterats om 
brister i företags kontroll- och uppföljningssystem vilket har lett till en hel del kritik. Bland 
annat har problem så som att kränkningar mot rätten att organisera sig inte upptäcks under 
kontrollerna och att fabriksledningar justerar viktiga dokument innan kontrollerna genomförts 
uppdagats. Arbetarna har även uppgetts vara rädda att yttra sig samt ovetandes om sina 
rättigheter på arbetet. Kritik mot kontroller har även handlat om oerfarna kontrollanter som 
endast gör korta och ytliga kontroller samt att viktiga moment så som intervjuer med 
arbetarna förbises (Clean Clothes Campaign 2005, ss. 14-15).   
 

3.8. Trovärdighet och transparens   
 
Öppenhet i samband med sociala frågor har blivit allt viktigare och vanligare och kan till 
exempel handla om ursprung och produktsäkerhet. Likväl, när det kommer till 
försörjningskedjor har transparens att göra med i vilken utsträckning information är 
lättillgänglig för slutanvändare och andra företag i leveranskedjan. (Lee, H. L. 2002, s. 106) 
(van Der Zee, D. J. & van Der Vorst, J. 2005, ss. 65-95). Enligt Awayshehs, A. & Klassens, 
R. D. (2010, ss. 1246-1268) studie är transparens viktigt för hur förhållandena ser ut hos en 
leverantör. De menar att en högre grad av öppenhet är förknippad med en högre nivå av 
socialt ansvarstagande hos leverantörerna. Det innebär att om insynen i hur en produkt 
tillverkas ökar, ökar även leverantörens kunskap om de mänskliga rättigheterna samt om 
arbetsrättsfrågor.  
 
Enligt ILO (2012a) är det grundläggande att uppförandekoder uppfattas som trovärdiga för att 
de ska efterföljas, särskilt då de fungerar på en frivillig basis och inte har med lagstiftning att 
göra. Trovärdigheten har att göra med till vilken grad industrin, fackföreningar, konsumenter 
och regeringar tar dem på allvar. Vidare menar ILO (2012a) att transparensen i sin tur beror 
på hur övervakningen, insynen och tillsynen hanteras samt till vilken grad utländska 
leverantörer och deras underleverantörer, arbetstagare, allmänheten och regeringar är 
medvetna om uppförandekodernas existens och mening. Bansal, P. & Hunter, T. (2003, ss. 
289-299) går till och med så långt att de menar att ett företags legitimitet endast kan förbättras 
om en tredje part eller externa kontrollanter används för kontrollerna av leverantörerna.  
 
Även Mamic, I. (2004, s. 55) anser att brist på transparens är ett problem, men då främst i 
samband med implementeringen av uppförandekoder hos leverantörer. Mamic, I. (2004, s. 55) 
menar att ett väsentligt problem är de riktlinjer som omger implementeringen av 
uppförandekoder samt det faktum att de är internt utvecklade dokument. Det innebär att den 
grad av noggrannhet som krävs för en effektiv implementering till stor del beror på 
egenutvecklade system och rutiner. Vanligt är att dessa dokument ses som 
företagshemligheter eller som konkurrensmässigt sett fördelaktig information. Därmed vill 
företag inte dela med sig av dem, vilket innebär att implementeringen av många 
uppförandekoder är hänvisad till interna riktlinjer och dokument som inte är tillgänglig för 
allmänheten. Mamic, I. (2004, s. 55) anser att denna avsaknad av transparens gör en 
kvantitativ mätning och uppskattning av dagens åtgärder omöjlig.  
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4. Empiri  
 
 
I detta kapitel följer en presentation av de företag vi valt att undersöka samt av deras arbete 
med sina uppförandekoder. Presentationerna bygger på information hämtad från intervjuer 
med anställda på företagen samt observation av uppförandekodernas innehåll och språk. 
Syftet är att presentera företagens arbete med sina uppförandekoder, hur uppförandekoderna 
är uppbyggda rent språkligt samt vilka problem företagen kopplar till detta arbete. 
 
 

4.1.  Nudie Jeans Co  
 
Intervju gjordes med Sandya Lang som arbetar som CSR-ansvarig på Nudie Jeans Co. 
Intervjun utfördes den 5 april 2012 på Nudies huvudkontor i Göteborg. All information i 
avsnitt 4.1. Nudie Jeans Co är tagen från denna intervju, annars anges annan källa.  
 

4.1.1. Företagspresentation 
 
Nudie Jeans Co skapades år 2001 i Göteborg och ingår i en koncern som heter Svenska Jeans 
Sverige AB. Koncernen ägs av samma ägare som grundade Nudie Jeans Co. De tillverkar och 
säljer främst jeans i en mängd olika utföranden, men också andra plagg så som toppar, jackor 
och underkläder (Nudie Jeans Online Shop, 2012). Företaget har utöver det ett second hand-
projekt där de tar emot använda jeans som de sedan lagar och säljer (Nudie Jeans, 2012a). 
Enligt Sandya är jeanskollektionen för höst/vinter år 2012 av ekologisk bomull och ett mer 
långsiktigt mål för Nudie är att endast använda sig av ekologisk bomull i samtliga 
kollektioner, även för andra produktgrupper som görs i bomull. Nudie säljs idag i 32 länder, 
främst i Europa, Nordamerika, Asien och Australien (Nudie Jeans, 2012b). Utöver det har de 
en webbshop från vilken de kan sälja och leverera till kunder i 36 länder (Nudie Jeans, 
2012c). År 2010 uppgick koncernens årsomsättning till totalt 359 200 tkr och de har 34 
anställda i företaget. 
 
Nudie har två uppförandekoder, en från Fair Wear Foundation, som är en organisation med 
mål att förbättra arbetsförhållandena i klädindustrin och en egen (Fair Wear Foundation, 
2009). Vi valt att undersöka Nudies egen uppförandekod då den är en utveckling av Fair Wear 
Foundations och innehåller allt som Fair Wear Foundations uppförandekod innehåller och lite 
till. Nudies uppförandekod skrevs år 2007 och sedan dess har företaget arbetat med den mer 
eller mindre aktivt. Nudie har en anställd som arbetar med företagets CSR-frågor på heltid, 
vilket innebär att Nudie lägger resurser motsvarande en tjänst på sitt CSR-arbete. Det är den 
som är CSR-ansvarig som koordinerar arbetet med CSR, dock är fler involverade i arbetet. 
 

4.1.2. Produktionsländer och leverantörer  
 
Nudie har ingen egen produktion då de endast köper från leverantörer och Sandya beskriver 
att Nudie föredrar att arbeta långsiktigt med sina leverantörer. Nudies leverantörer ligger i 
Turkiet, Italien, Portugal, Tunisien, Indien och Japan. Nudies huvudleverantörer för jeans 
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består av två sömnadslinjer, fem tvätterier och fyra strykenheter. Utöver det använder Nudie 
sig av leverantörer i Tyskland och Danmark för underkomponenter såsom knappar och 
dragkedjor. Tydligt är att det finns olika typer av leverantörer. Men enligt Sandya ses 
direktleverantörerna som de som tillverkar slutprodukten, alltså jeansen, t-shirts, skjortor och 
khakis. Leverantörer som levererar dragkedjor, knappar och tråd ses som underleverantörer. 
 
Tidigare producerade Nudie endast i Europa, delvis för att kvalitetssäkra och delvis för att 
vara trygg med den produktion som företaget gör. Att producera i Europa menar Sandya ger 
en närhet och förenklar kommunikationen mellan företaget och leverantören. Utöver det 
bidrar en bra arbetskultur och kunniga arbetare, som Europa kan ge, till en bättre kvalitet. 
Dock har Nudie expanderat och har på grund av det produktion i Turkiet, Tunisien och Indien 
idag, vilket i grund och botten har med kostnadsfaktorer att göra. Dock menar Sandya att Fair 
Trade-bomullen som alla Nudies plagg i Indien tillverkas av, ger ett adderat värde till 
produkterna, vilket inte bomullen de tidigare använde sig av i Portugal gjorde. Därför anser 
inte Sandya att de flyttar till Indien för att hålla nere sitt produktionspris, utan ser det som att 
de har flyttat till en bra fabrik med samma syn på hållbarhet och CSR som Nudies.  
 

4.1.2.1. Uppförandekodens omfattning 
 
Nudies uppförandekod gäller för alla företagets huvudleverantörer och underleverantörer. 
Dock har de inte kontrollerat och besökt alla underleverantörer ännu. Nudie belyser det 
faktum att de vill vara noggranna med att kontrollera samtliga leverantörer som skriver under 
uppförandekoden, men Sandya menar att de inte har kommit till den punkten ännu. De har 
inte resurserna att till exempel kontrollera samtliga trådleverantörer, vilket dock utgör en 
ambition för framtiden.  
 

4.1.3. CSR för Nudie 
 
Nudie har ingen nedskriven definition på CSR. Dock menar Sandya att CSR för Nudie 
handlar om att säkra produkten, då produkten är alltid i fokus. Tre delar bildar tillsammans en 
definition av CSR för Nudie; kontroll över leverantörskedjan, en ansvarsfull produktion samt 
säkring av kemikalieanvändning genom tester.  
 

4.1.4. Nudies syn på sin uppförandekod 
 
Nudies främsta anledning till att använda sig av en uppförandekod har att göra med att de vill 
vara tydliga mot företagets leverantörer. Nudie vill i ett tidigt skede förklara vad som gäller 
och vilka krav de ställer, för att utifrån det kunna bygga en långsiktig relation och ett 
långsiktigt samarbete med leverantören. Då Nudie inte äger några egna fabriker menar 
Sandya att det utan uppförandekoden skulle råda en stor osäkerhet kring vad de egentligen 
vill, vad de står för och hur de tänker kring transparens. Uppförandekoden blir därför som ett 
slags ramverk att förhålla sig till, både för Nudie och för deras samarbetspartners. Sandya 
menar att uppförandekoden fungerar som ett slags hjälpmedel i Nudies strävan efter att nå 
sina mål. Nudies uppförandekod omfattar alla delar av tillverkningskedjan, både leverantörer 
och underleverantörer. Det innebär att Nudie enligt OECD använder sig av en uppförandekod 
som fastställer riktlinjer för leverantörers och samarbetspartners agerande. Nudies 
uppförandekod har i princip sett likadan ut sedan den infördes. Då Nudies uppförandekod helt 
bygger på Fair Wear Foundations riktlinjer är den externt utvecklad, dock med vissa interna 
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inslag då Nudie lagt till vissa delar de ansåg viktiga. Nudies uppförandekod ser likadan ut för 
alla deras leverantörer, oavsett land.  
 

4.1.5. Uppförandekodens innehåll 
 
Nudies uppförandekod bygger på Fair Wear Foundations principer och börjar med en 
introduktion om företaget samt information kring val av leverantör och leverantörernas 
ansvar. Därefter följer ett stycke om uppförandekoden, vilka den gäller för och vilken roll den 
spelar i arbetet för en hållbar produktion. Sedan gås alla krav igenom och uppförandekoden 
avslutas med ett avsnitt om Nudies rätt att genomföra inspektioner både med hjälp av intern 
och extern personal, till exempel Fair Wear Foundations inspektörer. På sista sidan ska 
leverantören skriva under dokumentet. Nudies uppförandekod baseras på internationella 
regelverk skapade av ILO och FN och innehåller även alla arbetsrättsregler satta av Fair Wear 
Foundation. Om Nudies uppförandekod strider mot den nationella lagen, är det lagen som ska 
tillämpas över uppförandekoden.  
 

4.1.5.1. Grundläggande socialt ansvar 
 
Då Nudies uppförandekod bland annat bygger på ILO:s konventioner, finns de åtta frågor som 
ILO identifierat, med i den. Konventionerna beskrivs alla på ett utförligt sätt.   
 

4.1.5.2. Frivilligt och utökat socialt ansvar 
 
Utöver ILO:s konventioner belyser Nudies uppförandekod företagets strävan efter att tillverka 
samtliga produkter i 100 % ekologisk bomull och de vill att alla leverantörer ska kunna visa 
upp certifikat för det. Nudie nämner även att de inte accepterar användning av material som 
härstammar från utrotningshotade djur eller pälsvaror i sina produkter samt tar upp frågan 
beträffande levnadslöner. De kräver att minimilön betalas ut till de anställda, men ser helst att 
en levnadslön betalas ut istället. En levnadslön ska efter utbetald lön, utöver att täcka de 
grundläggande behoven, även generera vissa besparingar för den arbetande. Dessutom ska de 
anställda få veta vad deras löner baseras på. Nudie nämner även transparens i sin 
uppförandekod och menar att Nudies CSR-rapport med resultat, inklusive de områden som 
behöver förbättras samt en rapport som heter Social Report från Fair Wear Foundation, ska 
finnas tillgänglig på Nudies hemsida inom en snar framtid.  
 

4.1.6. Uppförandekodens språk 
 
Nudies uppförandekod är i originalform på engelska men översätts även till lokala språk 
såsom portugisiska i Portugal, italienska i Italien, franska och arabiska i Tunisien och tamil 
och hindi i Indien. Nedan följer fyra citat tagna ur Nudies uppförandekod. De kommer att 
ligga till grund för vidare analys.  
 

Citat 1: ”There must be no use of child labour.” (Nudies uppförandekod, s. 2).  
 

Citat 2: ”We should strive to pay a living wage but wages must at least meet the 
legal minimum wage if there is one.” (Nudies uppförandekod, s. 3).  
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Citat 3: ”The employer should also take steps to prevent accidents and minimise 
health risks.” (Nudies uppförandekod, s. 3).  
 
Citat 4: ”Overtime should not be demanded on a regular basis… ” (Nudies 
uppförandekod, s. 3).  

 

4.1.7. Implementering och övervakning 
 
När Nudies uppförandekod implementeras hos en ny samarbetspartner skickas den alltid per 
post eller mejl för underskrift. Efter det görs även ett besök på fabriken. Utöver 
uppförandekoden använder sig Nudie av ett leverantörsformulär konstruerat av Fair Wear 
Foundation. Det är ett dokument som innehåller frågor om leverantören och dess produktion 
och som alla nya leverantörer måste fylla i och skriva under. Sandya menar att 
leverantörsformuläret utgör en viktig faktor under implementeringen.  
 
Nudie försöker även utveckla en utvärderingsfunktion inom företaget där alla avdelningarna 
tillsammans värderar om en leverantör är bra eller dålig. Det är ett nytt sätt att arbeta på för 
Nudie och innebär att Nudie som företag kan skaffa sig ett helhetsomdöme av samtliga 
leverantörer då alla faktorer vägs in i utvärderingarna. För att Nudies uppförandekod ska 
implementeras på ett bra sätt, främst hos deras huvudleverantörer, utför de även utbildningar 
om Nudie och företagets medlemskap i Fair Wear Foundation. Genom intervjuer med 
anställda kontrollerar Nudie sedan om informationen förs vidare nedåt i hierarkin. Fair Wear 
Foundations uppförandekod ska även finnas tillgänglig och synlig i alla huvudleverantörers 
och underleverantörers fabriker. Sandyas uppfattning om implementering är att det är enkelt 
att skicka ut uppförandekoden och få den påskriven, men menar att det stora problemet ligger 
i att få leverantörerna att följa den och arbetarna att läsa den. 
 

4.1.8. Kontroll och uppföljning 
 
Nudie kontrollerar att företagets uppförandekod efterföljs hos deras leverantörer och 
underleverantörer. När de gör kontroller hos underleverantörer försäkrar de sig om att 
uppförandekoden finns tillgänglig hos dem också. Dock ligger ansvaret att förmedla 
uppförandekoden neråt i kedjan på huvudleverantören. Nudies leverantörer kontrolleras 
externt genom Fair Wear Foundation eller genom anlitade agenter och externa konsulter på 
plats i det aktuella landet. Om det är Fair Wear Foundation eller externa kontrollanter beror på 
vilket land det handlar om. 
 
Rent praktiskt fungerar kontrollen så att olika dokument så som löneutbetalningar och 
kontrakt gås igenom samtidigt som fabriksledningen och arbetarna intervjuas på plats. 
Intervjuerna med arbetarna är till för att kontrollera problem som inte syns för blotta ögat, till 
exempel att dokumentation kring löner och arbetstider stämmer överens med hur arbetarna 
upplever det i verkligheten. Efter kontrollen upprättas en lista vilken kallas för ”corrective 
action plan” innehållande samtliga anmärkningar på områden som inte lever upp till 
uppförandekodens krav. Listan gås sedan igenom och diskuteras och en åtgärdsplan 
sammanställs för när anmärkningarna ska vara åtgärdade.  
 
Varje gång en kontroll görs får Nudie in mer eller mindre anmärkningar på olika områden. 
Vissa anmärkningar är allvarliga och andra är mindre allvarliga men oavsett menar Sandya att 
ett kontrakt inte böhöver brytas på grund av en anmärkning. Istället är fabriksägarna 
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tacksamma för att bristerna kommer upp till ytan och att de därmed kan korrigeras. Nudies 
kontroller är alltid annonserade i förväg. Sandya menar att hon förstår poängen med att ha 
oannonserade kontroller men anser att den långsiktiga relationen till leverantören blir bättre 
om kontrollerna är annonserade i förväg. Det handlar inte om att ”sätta dit” leverantörerna, 
utan om att tillsammans förbättra förhållandena på fabrikerna. Andra nackdelar med 
oannonserade besök är att ansvarig personal inte alltid är på plats och att kontrollanterna inte 
får se dokument som kontrakt och lönelistor om de inte har meddelat i förväg att de vill göra 
det. 
 
Nudie anser att de som företag hjälper sina leverantörer att leva upp till deras krav. De 
föredrar att arbeta tillsammans med leverantörer som delar samma vision trots att de har 
mycket att åtgärda, framför ”perfekta” leverantörer men med andra synsätt på hur produktion 
ska gå till. Leverantörsformuläret är därför viktigt eftersom det ger en indikation på hur 
mycket information leverantören är villig att lämna ifrån sig och därmed hur samarbetsvillig 
denne är.  
 
Hittills har Nudie aldrig känt sig tvungna att bryta med en leverantör på grund av sin 
uppförandekod. Dock har de varit tvungna att bryta med leverantörer på grund av andra 
anledningar, till exempel på grund av ovilja från leverantörens sida att producera ekologisk 
bomull. Sandya anser att det är omöjligt att kontrollera att uppförandekoderna efterföljs till 
100 % då en kontroll är en ögonblicksbild av just den dagen. Det är därför svårt att säga att 
hur det ser ut resten av veckan, månaden och året. Men om en kontroll är väl genomförd ska 
man kunna se tendenser om hur det generella läget på fabriken är under en längre period, även 
om själva kontrollen endast pågår under en dag. 
 

4.1.9. Trovärdighet och transparens  
 
På grund av att Nudies uppförandekod nyligen gjordes om finns den inte tillgänglig på Nudies 
hemsida idag, dock är tanken att den ska finnas där i framtiden. Nudie skickar samtliga 
rapporter från genomförda fabrikskontroller till Fair Wear Foundation som sedan förvarar 
dem i sitt register och än så länge har Nudie valt att inte offentliggöra dem. Sandya menar att 
det beror på att de kan skada Nudies varumärke då allmänheten inte är van att se ett 
kontrollprotokoll med åtgärdspunkter och anser att det är anledningen till varför de flesta 
företag inte publicerar denna typ av information. Dock är Nudies ambition för framtiden att 
kontrollprotokollen ska bli offentliga handlingar som alla kan ta del av och då kommer de 
alltid att publiceras tillsammans med en sammanfattning och kommentar från Nudie. Likväl, 
Fair Wear Foundation lägger upp en årlig rapport för samtliga medlemsföretag på deras 
hemsida och därmed även en för Nudie. Rapporten kallas för ”Management System Audit”. 
Den är tillgänglig för allmänheten och handlar om hur medlemsföretagen jobbar med CSR-
frågor internt.  
 

4.1.10. Problem och konsekvenser 
 
Sandya anser att en problematisk del kopplad till Nudies uppförandekod har med levnadslöner 
att göra. Med levnadslön menas en standardlön som är högre än minimilönen då den ska täcka 
de grundläggande behoven samt räcka till besparingar. Problemet är främst märkbart i Indien 
där Nudie utgör en liten del av leverantörens totala produktion. Det innebär att om Nudie 
betalar lite mer för varje produkt de beställt, för att på det viset kunna bidra till en levnadslön 
för de anställda, måste den summan därefter delas upp på samtliga anställda på fabriken. På 
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grund av det faktum att fabriken är så pass stor och att de anställda är så många, skulle 
skillnaden i utbetald lön bli obetydlig. Sandya menar att levnadslön utgör ett problem som 
ännu inte har kunnat lösas på ett bra sätt och att det är en stor utmaning inför framtiden. 
 
Nudie har fått avstå från att tillverka vissa produkter på grund av sin uppförandekod, till 
exempel produkter som inte är möjliga att tillverka i 100 % ekologisk bomull. Det handlar då 
om avvägningar, ska de tillverka en produkt som passar varumärket perfekt eller en produkt 
som går att tillverka i 100 % ekologisk bomull? Trots att Nudie då kan tvingas att anpassa sig 
efter kraven anser Sandya att det inte är ett problem i det stora hela. Sandya anser det vara för 
tidigt att säga om Nudie har påverkats positivt eller negativt av att använda sig av en 
uppförandekod. Hon menar att det ger Nudie struktur och legitimitet att ha Fair Wear 
Foundation bakom sig, men att det är för tidigt att säga om fabrikerna har utvecklats positivt.  
 

4.2. Tailor Store 
 
Intervju gjordes med Jan Höjman som är VD och ägare på Tailor Store. Intervjun utfördes den 
12 april 2012 på Tailor Stores huvudkontor i Helsingborg. All information i avsnitt 4.2. Tailor 
Store är tagen från denna intervju, annars anges annan källa. 
 

4.2.1. Företagspresentation 
 
Idén om företaget föddes år 2003 men sedan 2006 bedrivs verksamheten under namnet Tailor 
Store Sweden AB. Tailor Store är ett e-handelsföretag som säljer måttbeställda kläder och 
accessoarer på Internet. De tillverkar alla plagg i ett skrädderi i Sri Lanka som de äger själva 
sedan 2006 och som fungerar som dotterbolag och den enda leverantören till Tailor Store 
Sweden AB. Tailor Store totalt har 14 anställda på huvudkontoret i Helsingborg och 430 
anställda i dotterbolaget i Sri Lanka. De måttbeställda produkterna säljs direkt till slutkund 
och företaget har köpande kunder i ungefär 30 länder, dock har de sålt till 70 länder totalt. De 
säljer 90 % av sina produkter till europeiska länder varav Sverige är den största marknaden. 
Tailor Store finns även, bortsett från Europa, i Kanada, USA och Australien. 2010 uppgick 
Tailor Stores omsättning till 40 641 tkr (Retriever, 2012). År 2007 skapades Tailor Stores 
uppförandekod av Jan Höjman, VD och ägare av Tailor Store. Tailor Store Sweden och 
dotterbolaget lägger tillsammans ner sammanlagt ner 0,4 % av det svenska bolagets 
årsomsättning på CSR-arbete. Den budgeten kommer att öka, då de har planer på en 
omfattande CSR-aktivitet i Sri Lanka.  
 

4.2.2. Produktionsländer och leverantörer 
 
Tailor Store har totalt sett fjorton leverantörer som levererar till fabriken i Sri Lanka och sju 
av dem utgörs av huvudleverantörer. Av de sju huvudleverantörerna består fem av dem av 
huvudleverantörer för tyg och resten av huvudleverantörer för övriga produkter. Resterande 
leverantörer är mindre i jämförelse och levererar främst tyg och accessoarer. Till bolaget som 
är stationerat i Helsingborg, Tailor Store Sweden, finns det egentligen bara en leverantör och 
det är deras dotterbolag i Sri Lanka, alltså fabriken. Det innebär att de som Tailor Store ser 
som leverantörer är de som levererar till företaget som koncern, och därmed ses inte den egna 
fabriken som en leverantör.  
 



 37 

Idag har Tailor Store leverantörer i Indien, Kina och Sri Lanka. Då Tailor Stores fabrik ligger 
i Sri Lanka började de med att importera från Indien. Det berodde både på det korta 
geografiska avståndet och på att Indien är ett av världens största länder på textilproduktion. 
Valet att köpa tyg från Kina bygger på det faktum att landet producerar mycket bomull, att det 
finns många leverantörer av tyger med hög kvalitet samt att de är duktiga på 
produktutveckling. Vidare köper Tailor Store även från leverantörer i Sri Lanka vilket främst 
beror på närheten. Det blir logistiskt enkelt med korta transporter samt ger en låg belastning 
på miljön.  
 

4.2.2.1. Uppförandekodens omfattning 
 
Tailor Stores uppförandekod gäller för samtliga leverantörer de har avtal och direkt kontakt 
med och Jan menar att de kan ansvara för att de lever upp till Tailor Stores krav och 
standarder. Det innebär att Tailor Store inte kan garantera att deras underleverantörer lever 
upp till kraven i deras uppförandekod, eftersom deras uppförandekod därmed inte omfattar 
aktörer så långt bak i leverantörskedjan. Jan anser att det finns en gräns för hur långt bak i 
kedjan Tailor Store kan ta ansvar och påverka, med tanke på befintliga resurser. Dock 
fungerar det annorlunda med GOTS-certifierad bomull, som kan spåras och ”säkras” hela 
vägen tillbaka till bomullsfältet. GOTS är en standardorganisation som Tailor Store är 
licensierade av och fungerar som en garanti för deras arbete med ekologisk bomull.  
 

4.2.3. CSR för Tailor Store  
 
Tailor Store definierar CSR som företagens ansvar för ett bättre och mer hållbart samhälle och 
ämnar fånga in det i sin uppförandekod genom att låta den fokusera på miljö, socialt ansvar, 
arbetsförhållanden och löner. Tailor Store anser att uppförandekoden bara utgör en del av 
företagets CSR-arbete, och att CSR omfattar mer än så. Jan menar att ett CSR-arbete skapar 
en motiverad organisation vilket i sin tur genererar lyckliga anställda, både i Sverige och i Sri 
Lanka. Genom lyckliga anställda mår företaget bättre.  
 

4.2.4. Tailor Stores syn på sin uppförandekod 
 
Tailor Stores uppförandekod fungerar som dokumenterade riktlinjer. Uppförandekoden sätter 
en standard, vilken de förväntar sig att företagets leverantörer lever upp till. Målen med Tailor 
Stores uppförandekod handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle samt att stärka 
varumärket. Tailor Stores uppförandekod gäller för företagets samarbetspartners, leverantörer 
och underleverantörer. Det innebär att Tailor Store enligt OECD har en uppförandekod som 
fastställer riktlinjer för leverantörers och samarbetspartners agerande. Jan har skapat Tailor 
Stores uppförandekod vilket innebär att den är internt utvecklad. Dock har Jan under 
utvecklandet av den tagit inspiration från andra företag, organisationer och diskussioner. 
Tailor Stores uppförandekod har sett likadan ut sedan den infördes och enligt Jan fungerar den 
bra då den täcker in både miljömässiga och sociala frågor. Företaget använder sig av samma 
uppförandekod för alla leverantörer.   
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4.2.5. Uppförandekodens innehåll 
 
Tailor Stores uppförandekod börjar med en introduktion av uppförandekodens syfte och vilka 
den gäller för. Därefter följer en beskrivning av företaget, dess vision, dess ägarstruktur och 
vad företaget förväntar sig av sina leverantörer. Sedan kan man läsa om de krav som ställs, 
samt ett stycke om övervakning och efterlevnad. Tailor Store kommer, i största möjliga 
utsträckning, övervaka sina underleverantörer och fortsätta sitt samarbete med de leverantörer 
som efterföljer kraven i företagets uppförandekod. De förbehåller sig rätten att göra 
oannonserade besök med extern personal. På sista sidan ska leverantören skriva under 
dokumentet. Uppförandekoden är inte baserad på några internationella regelverk men 
hänvisar till ILO:s konvention om barnarbete i en punkt. Dock ska alla Tailor Stores 
leverantörer följa nationell och lokal lagstiftning samt internationella konventioner angående 
arbetsförhållanden. Tailor Store tar inte upp vad som händer om deras uppförandekod strider 
mot den nationella lagen.  
 

4.2.5.1. Grundläggande socialt ansvar  
 
Samtliga av ILO:s åtta konventioner tas med i Tailor Stores uppförandekod, mer eller mindre 
utförligt.  
 

4.2.5.2. Frivilligt och utökat socialt ansvar  
 
Utöver ILO:s konventioner nämner Tailor Store i sin uppförandekod upp att de vill att 
leverantörerna ska bidra till återvinning och återanvändning av material och produkter. Det är 
sista punkten i en lista vilken tar upp grundläggande krav på leverantörernas arbete i fabriken. 
Inga övriga externa organisationer eller riktlinjer tas upp i Tailor Stores uppförandekod.  
 

4.2.6. Uppförandekodens språk 
 
Tailor Stores uppförandekod översätts inte till lokala språk utan finns endast på engelska hos 
alla deras leverantörer. Nedan följer fyra utvalda citat tagna ur Tailor Stores uppförandekod. 
De kommer att ligga till grund för vidare analys. 
 

Citat 5: “Suppliers should at all times ensure that no child labour is used (child is 
defined as below 15 years of age or 14 years of age in countries covered by 
article 2.4 in the ILO convention No. 138).” (Tailor Stores uppförandekod, s. 2).  

 
Citat 6: “Suppliers should at all times pay at least the minimum legal wage, not 
exceed legal working time limits and compensate for overtime.” (Tailor Stores 
uppförandekod, s. 2).  
 
Citat 7: ”We do not accept durable non-compliance from any supplier.” (Tailor 
Stores uppförandekod, s. 3).  
 
Citat 8:  ”Suppliers are requested to provide ventilation and maintain a 
temperature in the working premises that allows for tolerable working 
conditions.” (Tailor Stores uppförandekod, s. 3). 
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4.2.7. Implementering och övervakning 
 
Tailor Store implementerar sin uppförandekod hos nya leverantörer genom mejlkontakt. Efter 
att uppförandekoden skrivits under, accepterats och skickats tillbaka till Tailor Store av den 
nya leverantören arkiveras de påskrivna dokumenten. Tailor Store utför inte någon utbildning 
med nya leverantörer i samband med implementeringen av sin uppförandekod. 
Övervakningen sker därefter genom besök på fabrikerna. Då Tailor Store har ett nära 
samarbete med de flesta av företagets leverantörer menar Jan att implementeringen av 
uppförandekoden inte har utgjort ett stort ett problem än så länge. Jan menar istället att den 
största utmaningen ligger i att kontrollera att uppförandekoden efterföljs med de få resurser 
som finns. Det är alltså på grund av brist på resurser som Tailor Store har sett sig tvungna att 
dra en gräns för vilka leverantörer de ska övervaka och kontrollera att uppförandekoden följs.  
 

4.2.8. Kontroll och uppföljning 
 
Tailor Store har i dagsläget inte de resurser som krävs för att kontrollera sina leverantörer. Jan 
besöker däremot deras fabrik i andra ärenden relativt ofta och spenderar ungefär 25 % av sin 
tid i Sri Lanka. Under de besöken genomför han en hel del interna kontroller. Det innebär att 
de kontroller som görs är interna och inte genomförs på något systematiskt sätt, utan snarare 
när tillfälle ges. Tailor Store har därmed inga rutiner för att kontrollera olika typer av problem 
och genomför inga intervjuer med arbetarna. I framtiden när bolaget växt och resurserna blivit 
större är ambitionen att göra systematiska kontroller. Tanken är även att ha en CSR-ansvarig 
på företaget. De få kontroller som görs är alltid annonserade.  
 
Tailor Store anser sig inte vara aktiva på det sättet att de hjälper sina leverantörer att leva upp 
till kraven i företagets uppförandekod. Orsaken till det har också att göra med företagets 
storlek och de få resurser de har. Dock menar Jan att de hjälper leverantörerna på ett annat 
sätt; genom att tala om vad som krävs för att leva upp till kraven i uppförandekoden, genom 
att prata om hur kemikalie- och vattenhantering ska gå till och genom att tillsammans 
utveckla åtgärdsplaner. På det sättet kan leverantören ledas i rätt riktning och kan hamna på 
rätt bana igen genom rådgivning och tips. Tailor Store hjälper även samhället omkring 
fabriken i Sri Lanka med olika anseenden, till exempel var företaget med och finansierade 
återuppbyggnaden av en by som övergavs under inbördeskriget. Dock är det inget som har 
med kraven i uppförandekoden att göra.  
 
Tailor Store har aldrig behövt byta leverantör eller tillverkningsland på grund av deras 
uppförandekod. Jan förklarar att om leverantören inte är villig att dela med sig av viktig 
information såsom avfallshantering och användning av barnarbete startar de aldrig ett 
samarbete från första början, vilket kan vara en anledning till att ett samarbete aldrig avbrutits 
på grund av just uppförandekoden och dess krav. De få gånger som ett samarbete har avbrutits 
har de istället handlat om bristande kvalitet på produkterna. Jan menar att det är omöjligt att 
till 100 % kontrollera att uppförandekoden efterföljs, med tanke på att företaget inte genomför 
systematiska kontroller och att det skulle krävas mer resurser.  
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4.2.9. Trovärdighet och transparens 
 
Tailor Stores uppförandekod finns tillgänglig för allmänheten genom företagets hemsida. Då 
Tailor Store inte genomför systematiska kontroller av sina leverantörer, är kontrollprotokollen 
inte offentliga. På Tailor Stores hemsida redovisas även kort för deras övriga CSR-arbete och 
Jan menar att företaget gör mycket mer än vad som kan läsas om där. En ambition för 
framtiden är därför att börja redovisa mer av företagets CSR-arbete för allmänheten. 
 

4.2.10. Problem och konsekvenser 
 
Enligt Jan är det mest problematiska med Tailor Stores uppförandekod företagets oförmåga 
att kontrollera att den efterföljs, då resurserna i dagsläget är för små. Jan menar att då de 
besök som ändå görs är annonserade så finns alltid risken att arbetsmiljön är ”tillrättalagd” 
och inte speglar den vardagliga arbetsmiljön i fabrikerna. Med de resurser Tailor Store har i 
dagsläget så får Jan helt enkelt lita på att leverantörerna håller vad de lovar. Det som oroar Jan 
är tuffa tider och en ekonomisk lågkonjunktur som skulle kunna innebära att leverantörerna 
stramar åt budgeten vilket i sin tur skulle leda till att risken för sociala problem blir större. Jan 
anser inte att Tailor Store har fått göra avkall på någonting i sin verksamhet på grund av att de 
använder sig av sin uppförandekod och menar att den endast har påverkat Tailor Store 
positivt. Uppförandekoden utgör en del av Tailor Stores värdegrund och Jan anser att utan sin 
uppförandekod, hade företaget inte kunnat visa att de faktiskt vill ta ett socialt ansvar.  
 

4.3. Hemtex 
 
Intervju gjorde med Niklas Odequist som arbetar som Inköps- och Logistikchef på Hemtex. 
Intervjun utfördes den 19 april 2012 på Hemtex huvudkontor i Borås. All information i avsnitt 
4.3. Hemtex är tagen från denna intervju, annars anges annan källa. 
 

4.3.1. Företagspresentation 
 
Hemtex grundades år 1973 och är idag Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier. 
Hemtex säljer heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextilier och deras affärsidé är att 
erbjuda hemtextil med hög kvalitet och unik design till ett bra pris. Hemtex har idag 158 
butiker varav 135 ligger i Sverige, 21 i Finland och 2 i Estland. 140 butiker ägs av Hemtex 
koncern, medan 18 av dem är franchiseföretag. Utöver de fysiska butikerna har de även en 
webbshop (Hemtex Årsredovisning 2011, s. 1). Koncernens omsättning år 2010 uppgick till 
1080 775 tkr (Retriever, 2012). Hemtex har ca 508 personer anställda i moderbolaget 
(Årsredovisningen 2011, s. 48). Hemtex antog sin uppförandekod år 2006 och har en 
halvtidstjänst avsedd för arbete med företagets CSR-frågor. Utöver det görs tester och 
inspektioner, vilket sammanlagt ger en summa på ca en miljon per år avsatt för CSR-arbete. 
 

4.3.2. Produktionsländer och leverantörer 
 
Hemtex varken äger eller driver någon av de fabriker som deras produkter tillverkas i och 
idag samarbetar företaget med cirka 141 leverantörer. 113 av dem tillverkar Hemtex egna 
produkter, medan resterande 28 är fabriker som Hemtex köper externa märkesprodukter av 



 41 

och sedan säljer på företagets hemsida. Hemtex största leverantörer finns i Kina, Bangladesh, 
Indien, Turkiet, och Indonesien. Utöver dessa länder har Hemtex även leverantörer i Estland, 
Lettland, Litauen, Moldavien, Holland, Hong Kong och Pakistan. I Pakistan och Holland 
handlar det dock om mycket små kvantiteter. Leverantörerna är både stora och små, vissa har 
flera tusen anställda medan andra endast har ett tjugotal som arbetar på fabriken.  
 
Hemtex två största inköpsmarknader är Shanghai i Kina och Dhaka i Bangladesh och därför 
har de lokala inköpskontor i de städerna. Det är ett sätt för Hemtex att komma närmare 
produktionen och på det sättet ha möjlighet till daglig kontakt med leverantörerna angående 
till exempel kraven i uppförandekoden samt miljö- och kemikaliekrav. Hemtex väljer 
leverantör utifrån frågor som har med kvalitet, pris, leveranssäkerhet och hur villig 
leverantören är att följa deras uppförandekod. Ju färre mellanhänder och ju fler långsiktiga 
relationer med leverantörerna, desto lättare blir det för Hemtex att ta sitt sociala ansvar. De 
flesta av Hemtex relationer med sina leverantörer är därför långsiktiga. Dock finns det 
produkter som bara dyker upp en gång i sortimentet och i de fallen tvingas Hemtex istället 
arbeta med kortsiktiga samarbeten.  
 

4.3.2.1. Uppförandekodens omfattning 
 
Hemtex uppförandekod berör alla Hemtex leverantörer och underleverantörer som är 
involverade i tillverkningen eller leveransen av deras produkter. Samma krav ställs på de 
leverantörer som producerar till det interna varumärket, som de som producerar till de externa 
varumärkena. Likväl, Niklas förklarar även att det är svårt att garantera att de externa 
leverantörerna lever upp till kraven i Hemtex uppförandekod på grund av brist på insyn från 
Hemtex sida.  
 

4.3.3. CSR för Hemtex 
 
Hemtex definierar CSR som hela företagets arbete kring att säkerställa vilket socialt ansvar de 
ska ta. Enligt Hemtex omfattar begreppet CSR miljöarbete, kvalitet på produkterna, hur 
produkterna tillverkas samt den interna arbetsmiljön i företaget. Niklas menar också att CSR-
arbete är ett sätt att undvika att bli placerad i ett fack som ett företag med ”fula” metoder.   
 

4.3.4. Hemtex syn på sin uppförandekod 
 
Niklas menar att Hemtex använder sig av en uppförandekod för att, i största möjliga mån och 
inom affärsmässiga gränser, säkra sin produktion och den påverkan den har på miljön 
samtidigt som avkastningen till företagets ägare också ska tas i beaktande. Då Hemtex inte 
äger några egna fabriker och därmed inte har direkt kontroll över produktionen, menar Niklas 
att deras uppförandekod hjälper dem i det arbetet. Hemtex uppförandekod berör alla Hemtex 
leverantörer och underleverantörer som är involverade i tillverkningen eller leveransen av 
deras produkter. Det innebär att Hemtex enligt OECD har en uppförandekod som fastställer 
riktlinjer för leverantörers och samarbetspartners agerande. Hemtex uppförandekod är internt 
utvecklad och de har inte tagit in någon extern hjälp. Grunderna i Hemtex uppförandekod 
finns alltid där oavsett vidareutveckling eller inte. Grunderna handlar till exempel om den 
miljömässiga biten och personalens säkerhet, samtidigt dyker det ofta upp nya problem som 
måste belysas. Dessa kompletteringar gäller främst kemikaliehantering. För Hemtex handlar 
uppförandekoden om att lösa problem och när väl ett problem är löst, då dyker det ofta upp ett 
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nytt. Därför kan man säga att Hemtex uppförandekod utvecklas hela tiden. Hemtex 
uppförandekod ser exakt likadan ut för alla leverantörer av deras egna produkter, för de 
externa varumärkena kan det skilja då de kan ha sina egna uppförandekoder.  
 

4.3.5. Uppförandekodens innehåll 
 
Hemtex uppförandekod börjar med en introduktion om företaget och dess ansvar gentemot de 
som tillverkar företagets produkter. Därefter följer ett stycke om uppförandekoden, vilka den 
gäller för och vilken roll den spelar i arbetet med företagets leverantörer. Underskrift av 
leverantören ska också göras på uppförandekodens första sida. Efter introduktionen gås alla 
krav igenom. Det som går igenom först är implementering och övervakning. I detta stycke 
klargör Hemtex att de har rätt att göra både oannonserade och annonserade kontroller vid alla 
tidpunkter hos både leverantörer och underleverantörer, antingen med intern eller med extern 
personal. Även följderna då en leverantör inte lever upp till Hemtex krav nämns i detta 
stycke. Därefter gås de sociala frågorna igenom och uppförandekoden avslutas med ett stycke 
om miljöfrågor. Hemtex menar att alla företagets leverantörer måste observera och ta hänsyn 
till relevanta delar av FN:s och ILO:s regelverk. Om Hemtex uppförandekod strider mot den 
nationella lagen, är det lagen som ska tillämpas över uppförandekoden. Hemtex betonar också 
att leverantören alltid ska följa det mest krävande regelverket, oavsett om det är Hemtex 
uppförandekod eller den nationella lagen.  
 

4.3.5.1. Grundläggande socialt ansvar 
 
Hemtex tar upp alla grundläggande konventioner vilka ILO har identifierat i sin 
uppförandekod, ofta väl och detaljerat beskrivna.  
 

4.3.5.2. Frivilligt och utökat socialt ansvar 
 
Hemtex uppförandekod klarlägger, utöver ILO:s konventioner, krav angående sovsalar i de 
fall där fabrikerna tillhandahåller bostäder till sina anställda. Leverantören ska säkerställa en 
rimlig integritet och renhet i bostäderna samt erbjuda varje arbetstagare en egen säng med 
utrymme anpassat efter lagstadgade krav.  
 

4.3.6. Uppförandekodens språk 
 
Hemtex uppförandekod översätts inte till några lokala språk, utan finns endast på engelska. 
Nedan presenteras fyra citat tagna ur Hemtex uppförandekod. De kommer att ligga till grund 
för vidare analys.  
 

Citat 9: ”The Hemtex supplier shall not use forced, prison, bonded or involuntary 
labour. Bonded labour also means bonded by financial debts or deposits. The 
supplier shall allow the workers to leave the factory area when their work shifts 
ends and the supplier shall not withhold ID cards, or require deposits.” (Hemtex 
uppförandekod, s. 2).  
 
Citat 10: ”If a child is found in any place of production, Hemtex will require that 
the measures taken by the supplier take the child’s best interests into 
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consideration. Hemtex will not ask the supplier to dismiss a child without a 
discussion about the child’s future. Any costs for education etc have to be paid by 
the factory.” (Hemtex uppförandekod, s. 2).  

 
Citat 11: ”The supplier shall provide its employees with appropriate time off for 
meals and breaks…” (Hemtex uppförandekod, s. 3).  
 
Citat 12: ”The supplier shall ensure that an adequate number of clean and sanitary 
toilets and washing areas are available for both men and women. The supplier 
shall ensure they are maintained properly.” (Hemtex uppförandekod, s. 4).   

 

4.3.7. Implementering och övervakning 
 
Under implementeringen av Hemtex uppförandekod är det vanligast att personal från Hemtex 
träffar den nya samarbetspartnern för att gå igenom alla krav. Det förekommer även att 
Hemtex skickar ut egna kontrollanter till fabriker för att genomföra kontroller. Dessa 
kontroller kan ta upp till två dagar att genomföra och kan bland annat innehålla intervjuer 
med anställda samt inspektioner av fabriken, området runt omkring, lönelistor och andra 
relevanta dokument. Om dessa mer omfattande kontroller genomförs beror på om 
leverantören är certifierad eller inte. Att nya leverantörer signerar och accepterar 
uppförandekoden är från Hemtex sida ett krav för att starta ett nytt samarbete. För att 
uppförandekoden ska implementeras på ett bra sätt har Hemtex genomfört utbildningar med 
sina leverantörer. Syftet med dem var att på ett grundligt sätt gå igenom alla krav Hemtex 
ställer. Utbildningarna följs upp genom intervjuer med de anställda på fabrikerna och på detta 
sätt kan Hemtex se om utbildningarna verkligen har lett till bättre arbetsförhållanden. Hemtex 
planerar att genomföra fler workshops i framtiden men menar att resurserna inte räcker till i 
nuläget. Niklas förklarar att de sällan upplever problem med leverantörer som inte går med på 
kraven, utan att den stora utmaningen ligger i att garantera att uppförandekoden verkligen 
efterföljs i verkligheten och att ingenting döljs. 
 

4.3.8. Kontroll och uppföljning 
 
Hemtex kontrollerar samtliga leverantörer samt vissa av underleverantörerna och då främst de 
som utför sömnaden av Hemtex produkter. Hemtex har därmed inte möjlighet att inspektera 
företagets underleverantörer av infärgning, sytrådar och andra typer av accessoarer. Hemtex 
genomför kontroller både med intern och extern personal. I länder där de har lokal närvaro i 
form av produktionskontor såsom i Kina och Bangladesh är kontrollerna interna. I Europa 
däremot använder de sig främst av externa kontrollanter och orsaken till det stavas kostnader. 
Eftersom de inte har ett produktionskontor och därmed lokal närvaro nere i Europa skulle det 
bli för dyrt med egna kontrollanter. Dock genomförs de externa kontrollerna alltid med 
Hemtex rutiner och riktlinjer.  
 
Innan en ny samarbetspartner accepteras av Hemtex måste den genomgå en inspektion. Den 
görs för att kontrollera hur väl leverantören uppfyller de krav som ställs i uppförandekoden. 
De leverantörer som inte uppfyller grundkraven accepteras inte av Hemtex. Hemtex utför två 
olika typer av kontroller; sociala kontroller och kvalitetskontroller. De sociala kontrollerna 
går ut på att se hur väl leverantörerna lever upp till Hemtex uppförandekod och beroende på 
resultat utförs de med ett mellanrum på ett upp till två år. De sociala kontrollerna utförs hos 
samtliga leverantörer. Utöver det besöks leverantörerna frekvent då Hemtex även inspekterar 
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varje order ur ett kvalitetsperspektiv. Även under dessa kontroller håller Hemtex ett öga öppet 
för allvarliga sociala brister i fabrikerna.  
 
En inspektion inleds alltid med ett möte med fabriksledningen. Efter mötet gås 
fabrikslokalerna igenom och samtliga miljö- och säkerhetsaspekter kontrolleras. 
Inspektörerna använder sig av en så kallad inspektionsrutin som består av punkter som ska 
gås igenom och checkas av. Intervjuer görs också med de anställda för att få reda på deras 
åsikter angående arbetsplatsen och de anställdas situation. Det är under intervjuerna som 
skillnader mellan leverantörens uppfattning och arbetarens uppfattning av ett visst problem 
kan identifieras. Efter genomgången av lokalerna inspekteras fabrikens dokumentation i form 
av lönelistor, anställningskontrakt och arbetstidsregister och det är inom dessa områden som 
Hemtex ofta stöter på problem. En inspektion avslutas genom att upprätta en åtgärdsplan över 
det som behöver förbättras. Åtgärdsplanen talar också om när anmärkningarna senast ska vara 
utförda och detta följs sedan upp av Hemtex under nästa inspektion. Vid första inspektionen 
är det få leverantörer som lever upp till samtliga krav i uppförandekoden och det är därför 
viktigt att inspektörerna finns till stöd i leverantörernas förbättringsarbete.  
 
Hemtex använder sig av både annonserade och oannonserade kontroller. Den första kontrollen 
är alltid annonserad i och med att den görs i samband med kontaktskrivning. Därefter 
genomförs både annonserade och oannonserade kontroller. Enligt Niklas är syftet med de 
oannonserade kontrollerna att de inte ska få en tillrättalagd verklighet framför sig, men ofta är 
de annonserade kontrollerna bättre eftersom rätt personer alltid är på plats då. Niklas anser att 
det är svårt att hjälpa sina leverantörer på annat än genom att ställa kraven. Dock försöker 
Hemtex hjälpa till i den mån de kan. Hemtex har aldrig fått byta tillverkningsland eller 
leverantör på grund av deras uppförandekod. Däremot har de fått tacka nej till leverantörer på 
grund av att de inte kommit överens om kraven i uppförandekoden. Niklas menar att Hemtex 
inom rimliga nivåer kan kontrollera att uppförandekoden efterföljs men att det i slutändan 
handlar om hur mycket resurser företaget lägger ned på arbetet. Dock finns det alltid en 
problematik med underleverantörer och underleverantörernas underleverantörer. 
 

4.3.9. Trovärdighet och transparens 
 
Hemtex redovisar sitt arbete med sin uppförandekod och CSR genom sin hållbarhetsrapport 
som finns tillgänglig på Hemtex hemsida. Protokollen som sammanställts efter kontrollerna 
av Hemtex leverantörer är inte officiella. Niklas menar att orsaken inte är att de vill dölja 
information för allmänheten, utan att det snarare handlar om att de inte vill dela med sig av 
för mycket till sina konkurrenter. Niklas menar att de gärna hade publicerat mer från 
kontrollerna om det inte vore för att deras konkurrenter kan ta del av informationen. Niklas 
anser att informationen om och från kontrollerna är ”intellektuellt kapital” som de vill hålla 
för sig själva. Det utgör helt enkelt företagshemligheter. 
 

4.3.10. Problem och konsekvenser 
 
Ett stort problem kopplat till Hemtex uppförandekod har att göra med övertid för de anställda 
i fabrikerna. Problemet blir särskilt märkbart under högsäsong då många arbetare är villiga att 
arbeta extra mycket, vilket kan leda till att uppförandekoden inte riktigt fyller sitt syfte. 
Snarare motverkar den arbetarnas initiativ och engagemang. Kemikaliehantering är ett annat 
område som är problematiskt för Hemtex, då det är svårt att kontrollera hur 
underleverantörerna hanterar sina kemikalier. Då Hemtex uppförandekod tar upp hur 
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kemikalier ska hanteras menar Niklas att det är relativt enkelt att kontrollera att den 
tillverkande leverantören lever upp till kraven, dock är det svårare längre ned i 
leverantörsleden. Tester och stickprovskontroller görs på färdiga produkter, men Hemtex har 
inte möjlighet att garantera arbetsmiljön under själva produktionen hos en underleverantör. 
Det har hänt att Hemtex har missat vissa företeelser eller trender på grund av företagets 
önskan att producera på ett ansvarsfullt och bra sätt. Trots det menar Niklas att det inte finns 
något negativt med att ha och använda sig av en uppförandekod. Alla avkall som de gör, görs 
för något positivt i slutändan.  
 

4.4. Blåkläder 
 
Intervju gjordes med Magnus Hellström som arbetar som Inköps- och Logistikchef på 
Blåkläder. Intervjun skedde den 24 april 2012 på Blåkläders huvudkontor i Svenljunga. All 
information i avsnitt 4.4. Blåkläder är tagen från denna intervju, annars anges annan källa. 
 

4.4.1. Företagspresentation 
 
Blåkläder grundades år 1959 (Blåkläder, 2011a) och de utvecklar, producerar och säljer 
funktionella plagg för yrkesmänniskor (Blåkläder, 2011b). Blåkläders vision är att vara en 
ledande leverantör av arbetskläder, handskar och skor för kunder som har höga krav på 
funktion, kvalitet och design (Blåkläder, 2011c). Företaget har 197 anställda och 
omsättningen för 2010 uppgick till 481 782 tkr (Retriever, 2012). Blåkläders produkter säljs 
via återförsäljare eller direktavtal med större företag (Blåkläder, 2011d). Deras största 
marknad är den svenska, men utöver den finns Blåkläder även i Norge, Finland, England, 
Irland, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, Schweiz, Italien, Kanada, USA och Österrike 
(Blåkläder, 2011e). Enligt Magnus har Blåkläder dotterbolag och kontor på varje marknad. 
Blåkläder har haft en uppförandekod sedan 2009. Tidigare hade de en person som motsvarade 
en tjänst som ansvarade för arbetet uppförandekoden, certifieringar av plagg, arbete med 
miljöfrågor och kemikalielagstiftningen REACH. Den person som kommer ta över, kommer 
att motsvara ungefär 70-80 % av en tjänst. Dock är även annan personal inblandad i arbetet 
med uppförandekoder såsom inköpare och Magnus som är inköps- och logistikchef. Blåkläder 
är certifierade av ISO inom flera områden. ISO är en internationell organisation som arbetar 
med att utveckla standarder inom flera områden.  
 

4.4.2. Produktionsländer och leverantörer 
 
Blåkläders ägare, Marcus Gustavsson, äger även fabrikerna de producerar i och vilka är 
belägna i Vietnam och Sri Lanka. Utöver det har Blåkläder cirka 80 externa leverantörer. 
Fabrikerna tillverkar cirka 80-90 % av deras totala produktion medan 10-20 % produceras av 
de externa leverantörerna. Blåkläder har ett flertal leverantörer i olika länder men deras största 
ligger i de länder de har sina fabriker i; Sri Lanka och Vietnam samt i Bangladesh, Kina, 
Sydkorea, Taiwan, Pakistan och Indien. Dessutom har de mindre samarbeten med 
leverantörer i Sverige, Norge, Tyskland, Turkiet, Polen och Litauen.  
 
Både Blåkläders leverantörer och egna fabriker levererar till fler företag än Blåkläder. Att 
Blåkläders egna fabriker gör det beror på att produktionen av deras egna varor kan vara 
ryckig och ojämn. När vinterjackorna som tar 150 minuter var ska göras är det mycket i 
fabrikerna, medan det sedan kan komma en dal då det inte alls finns lika mycket arbete för de 
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anställda. Under de perioderna av dalar, säljer Blåkläders fabriker produktion till externa 
kunder. Blåkläder anser sig vara duktiga på att behålla en jämn produktion över året, vilket 
även det kan ses som en affärsverksamhet i sig. Blåkläder brukar arbeta på en långsiktig basis 
med sina leverantörer. När de startar ett samarbete går de tillsammans med leverantören 
igenom hur de ska kunna hjälpa dem, siffror och hur mycket Blåkläder kommer att köpa av 
dem. Blåkläder vill att fabriken ska ha en hög effektivitet och ett jämnt flöde, vilket både 
gynnar leverantören och Blåkläder. Magnus förklarar att de är därför är de med och styr 
mycket i produktionen.  
 

4.4.2.1. Uppförandekodens omfattning 
 
Blåkläders uppförandekod berör samtliga leverantörer som är involverade i tillverkningen av 
företagets produkter. 
 

4.4.3. CSR för Blåkläder 
 
För Blåkläder innebär CSR ett ansvarstagande gentemot företagets leverantörer samt ett 
arbete för att alla inblandade i företagets produktion ska ha bra arbetsförhållanden. Magnus 
menar att både den ekonomiska ersättningen och den sociala biten omfattas av begreppet. 
CSR för Blåkläder innefattar många olika delar vilket innebär att uppförandekoden endast 
utgör en del av CSR-arbetet i stort.  
 

4.4.4. Blåkläders syn på sin uppförandekod 
 
Blåkläder har skapat sin uppförandekod för att kunna kontrollera att deras krav efterföljs hos 
sina leverantörer och genom det säkerställa att de som arbetar i fabrikerna har goda 
förutsättningar på sin arbetsplats. Blåkläders uppförandekod berör alla leverantörer som är 
involverade i tillverkningen av företagets produkter. Det innebär att Blåkläders 
uppförandekod enligt OECD är en uppförandekod som fastställer riktlinjer för leverantörers 
och samarbetspartners agerande.  
 
Blåkläder har haft viss extern hjälp när de utvecklade sin uppförandekod i form av en konsult. 
Orsaken till det var att de ville fånga in alla delar och därmed inte missa någonting.  Magnus 
förklarar att Blåkläders uppförandekod utvecklas ständigt, oftast genom att fler krav läggs till. 
Blåkläder inspireras och anpassar sig också efter deras största företagskunder och hur deras 
dokument och kontroller ser ut, samtidigt som kunderna får se hur Blåkläders rutiner 
fungerar. Genom att dela med sig av information på det sättet kan båda företagens 
uppförandekoder förbättras och utvecklas samt gå i linje med varandra. Blåkläders 
uppförandekod ser likadan ut för alla leverantörer, oberoende av land. Dock kan det vara så 
att olika leverantörer har olika versioner av uppförandekoden, då den ofta uppdateras. 
 

4.4.5. Uppförandekodens innehåll 
 
Blåkläder börjar sin uppförandekod med att presentera vilka den gäller för och vilken roll den 
spelar i samarbetet med företagets leverantörer. Här gås också de internationella regelverk 
koden omfattas av igenom. Efter introduktionen tas alla krav upp. Blåkläder klargör även att 
deras personal eller annan personal som representerar Blåkläder ska ha tillgång till alla 
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leverantörers och underleverantörers anläggningar och dokument vid alla tillfällen, både 
genom annonserade och oannonserade besök. Uppförandekoden avslutas med plats för 
underskrift av leverantören.  
 
Blåkläder tar endast upp sociala frågor i sin uppförandekod, men belyser det faktum att deras 
leverantörer är skyldig att följa alla lagar och regler de berörs av. Alla Blåkläders leverantörer 
måste ta hänsyn till relevanta delar av FN:s konventioner och internationella 
överenskommelser och här nämns även ILO:s grundläggande konventioner som exempel.  
Om Blåkläders uppförandekod strider mot den nationella lagen, är det lagen som ska 
tillämpas över uppförandekoden. Men viktigt är att leverantören inte begränsar sig till endast 
lagstiftningen.  
 

4.4.5.1. Grundläggande socialt ansvar 
 
Blåkläder tar upp sju av ILO:s åtta konventioner i sin uppförandekod och förbiser därmed 
konventionen om tvångsarbete. Dock kan man läsa att en vanlig arbetsvecka inte ska 
överstiga 60 timmar och att leverantören ska bedriva sin verksamhet så att övertidsarbete hålls 
till ett minimum, men utan att begreppet tvångsarbete nämns.  
 

4.4.5.2. Frivilligt och utökat socialt ansvar  
 
Utöver att nämna ILO:s konventioner i uppförandekoden uppmuntrar de leverantörerna att 
utveckla lagliga program på arbetsplatsen för lärlingsutbildning. Det är i förmån för de 
anställda i fabriken och alla deltagare ska uppfylla det lagstadgade kravet på minimiålder. 
 

4.4.6. Uppförandekodens språk 
 
Blåkläders uppförandekod finns på engelska och är inte översatt till de lokala språk som 
pratas där deras leverantörer verkar. Nedan presenteras fyra utvalda citat tagna ur Blåkläders 
uppförandekod. De kommer att ligga till grund för vidare analys.  
 

Citat 13: ”The Supplier/s shall comply with all applicable local laws and 
regulations regarding working conditions, including worker’s health and safety, 
sanitation, fire safety, risk protection and electrical, mechanical and structural 
safety” (Blåkläders uppförandekod, s. 4).  

 
Citat 14: ”Workers shall be free to join associations of their own choice. The 
Supplier/s shall not interfere with workers who wish to lawfully and peacefully 
associate, organise or bargain collectively. The decision whether or not to do so 
shall be made solely by the workers” (Blåkläders uppförandekod, s. 4).  
 
Citat 15: ”While it is understood that overtime work often is required in textile 
production, the Supplier/s shall carry out its operations in ways that limit 
overtime to a level that ensures human and productive working conditions” 
(Blåkläders uppförandekod, s. 3).  
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Citat 16: ”The Supplier/s shall treat all workers with respect and dignity and 
provide them with a safe and healthy environment.” (Blåkläders uppförandekod, 
s. 4).  

 

4.4.7. Implementering och övervakning 
 
Varje gång Blåkläder startar ett nytt samarbete med en leverantör eller underleverantör 
besöker berörd personal fabrikerna. Under de besöken gås alla relevanta dokument som 
uppförandekoden och miljölagar igenom. Det är även då som avtalen skrivs och leverantören 
visar att han eller hon accepterat kraven genom att signera dokumenten. Att den nya 
samarbetspartnern skriver på dokumenten är ett krav för att Blåkläder ska starta ett nytt 
samarbete.  
 
Blåkläder genomför ingen utbildning i syfte att förmedla företagets uppförandekod för en 
djupare implementering. Dock utför de viss undervisning med fabriksägare och leverantörer 
för att gå igenom olika flöden ur förbättrings- och övervakningssyfte men Magnus menar att 
då utbildningen endast sker med ansvarig och högt uppsatt personal, kan det vara 
problematiskt att föra ner kunskapen lägre i hierarkin. Magnus anser att det är oproblematiskt 
att implementera Blåkläders uppförandekod hos nya leverantörer och underleverantörer då de 
nästan alltid uppfyller deras minimikrav från början.  
 

4.4.8. Kontroll och uppföljning 
 
Blåkläder kontrollerar att deras uppförandekod efterföljs hos både sina leverantörer och 
underleverantörer. Enligt Magnus har Blåkläder en bra inblick i sin egen och leverantörernas 
produktion samt en relativt bra inblick i underleverantörernas produktion. Därefter och längre 
bak i ledet blir det svårare att verkligen kontrollera att uppförandekoden efterföljs eftersom 
det kan handla om olika slags leverantörer av 40 000-50 000 underkomponenter. Ambitionen 
är att kunna genomföra kontroller längre bak i leverantörsledet, men i dagsläget finns inte 
resurserna till det.  
 
Kontrollerna genomförs antingen av intern personal eller av externa konsulter. Under 
Blåkläders interna kontroller använder de sig av en manual i form av en checklista. 
Checklistan innehåller samtliga krav från uppförandekoden och fungerar enligt Magnus som 
ett bra redskap väl på plats i fabrikerna. Kontrollerna består av olika genomgångar av bland 
annat arbetsförhållandena, miljön, kemikaliehanteringen och så vidare och trots att en 
leverantör är certifierad av olika organ så som ISO genomför Blåkläder kontroller av dem 
ändå.  De externa kontrollerna utförs på beställning av Blåkläder och följer de instruktioner 
Magnus gett dem. Dock använder sig de externa kontrollanterna av egna dokument, men 
vanligt är att deras kontroller till och med är än mer ingående än Blåkläders egna kontroller. 
Blåkläder genomför inte systematiska intervjuer med de anställda på fabrikerna för att 
kontrollera problem som inte syns för blotta ögat. Ibland kan det hända att de frågar någon 
anställd om till exempel anställningsavtalen på fabriken, men menar att det är en problematisk 
fråga på grund av språk- och kommunikationsproblem.  
 
Personal från Blåkläder är på företagets egna fabriker varannan månad för att övervaka 
produktionen och normalt sett kontrolleras Blåkläders leverantörer en till två gånger per år. 
Vid behov kan de komplettera med en kontroll till, och gör då även en utvärdering av 
leverantören för att se om denne är en lämplig sådan. Blåkläders kontroller, både de interna 
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och externa, är oftast annonserade. Det beror på att Blåkläder har arbetat med de flesta av sina 
leverantörer i flera år och att kontakten med dem därför är bra. Båda parter vet var de har 
varandra och Blåkläder känner sig trygga och vet att produktionen hos dem är bra och 
fungerar. De få gånger Blåkläder genomför oannonserade kontroller är det oftast i form av 
besök snarare än kontroller. 
 
Blåkläder anser sig inte hjälpa sina leverantörer att leva upp till kraven i uppförandekoden. 
Magnus menar att det är svårt att hjälpa leverantören till mer än att få kontroll över fabrikens 
rutiner och nämner löner och arbetstider som exempel. Dock har Blåkläder nolltolerans vad 
gäller kraven i uppförandekoden och ingår inte avtal med en ny leverantör om den inte lever 
upp till Blåkläders krav.  
 
Det är ovanligt för Blåkläder att byta leverantör på grund av sin uppförandekod och har 
egentligen bara hänt en gång än så länge. Trots att leverantören hade signerat 
uppförandekoden märkte Blåkläder under sin inspektion att kraven inte följdes. Då fick de 
stoppa alla inköp och leta upp en ny leverantör. Magnus tror att anledningen till att det är så 
ovanligt har att göra med att Blåkläder mest har egen produktion. Enligt Magnus kan 
Blåkläder aldrig kontrollera att uppförandekoden efterföljs till 100 % eftersom de aldrig kan 
vara riktigt säkra på hur långt ned i leverantörsledet de verkligen kommer. Dock anser han att 
de kontrollerna Blåkläder gör ändå är tillräckliga i dagsläget.  
 

4.4.9. Trovärdighet och transparens 
 
Blåkläder redovisar inte sitt arbete med uppförandekoden eller med CSR på något speciellt 
sätt. Tanken är att uppförandekoden ska finnas tillgänglig på hemsidan, men av okänd 
anledning finns den inte där idag. Kontrollprotokollen från fabrikskontrollerna är interna 
dokument då det endast är anställda på Blåkläder som får ta del av dokumenten. Magnus ser 
ingen anledning till varför dokumenten skulle vara offentliga då det skulle innebär att de 
delade med sig av känslig information. Blåkläder publiceras dock en stor andel annan 
information på hemsidan angående företagets CSR-arbete då det är något de är stolta över.  
 

4.4.10. Problem och konsekvenser 
 
Magnus menar att ett problem kopplat till Blåkläders uppförandekod har att göra med att få 
alla samarbetspartners att verkligen följa de krav som ställs angående till exempel arbetstider, 
övertidsersättning, avtal och löneutbetalning. Det är samtliga områden där rutiner brukar 
brista, samtidigt som de alla har stor potential att förbättras. I vissa fall har Blåkläder fått göra 
avkall på delar i sin verksamhet på grund av sin uppförandekod. Till exempel har de fått 
utesluta vissa leverantörer i Bangladesh, trots att de har möjlighet att producera produkten till 
ett billigt pris, på grund av att de inte uppfyller företagets krav. Trots det menar Magnus att 
Blåkläder endast har påverkats positivt av att använda sig av en uppförandekod och att den än 
så länge varit mycket lyckad. Uppförandekoden fungerar som ett förtydligande av var de som 
företag står för. Den har satt mer fokus på vissa områden samt möjliggjort för Blåkläder att 
ställa tydliga krav på sina leverantörer. Uppförandekoden har även hjälpt Blåkläder att skaffa 
rätt rutiner för ett kontinuerligt arbete och på grund av det kan de nu känna sig trygga med 
den insyn i leverantörsledet de har.  
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5. Analys  
 
 
I detta kapitel analyseras det insamlade intervjumaterialet samt uppförandekoderna som 
dokument. Analysen sker utifrån den teoretiska referensramen för att hitta likheter och skillnader 
mellan teori och den sociala verklighet som studerats. Dispositionen liknar den som återfinns i 
uppsatsens empirikapitel.  
 
 

5.1. Fallföretagens storlek 
 
För att ge en djupare förståelse i analysen vill vi än en gång presentera fallföretagens 
omsättning. Tabell 2, som presenteras nedan, visar företagens storlek gentemot varandra samt 
ger en indikation på hur stora resurser företagen har tillgång till.  
 
Tabell 2. Fallföretagens omsättning i tkr för räkenskapsår 2010 (Retriever, 2012) (Intervju 
med Sandya Lang den 5 april 2012).  
 
 

Företag Omsättning 
Tailor Store 40 641 tkr 
Nudie Jeans Co 348 311 tkr 
Blåkläder 481 782 tkr  
Hemtex 1080 775 tkr 

 

5.2. Produktionsländer och leverantörer 
 
Mamic, I (2004, s. 23) menar att globaliseringens effekter såsom att lands- och 
företagsgränser suddats ut, har lett till en vilja hos företag att flytta produktion till 
utvecklingsländer där produktionskostnaden och arbetskraften är billig. Det är en tendens som 
tydligt kan ses även hos de företag vi studerat. Nudie, Hemtex och Blåkläder har alla 
leverantörer i både Asien och Europa medan Tailor Store endast har leverantörer i Asien. Här 
skiljer sig Nudie från de andra företagen genom att ha flest leverantörer i Europa, medan 
Hemtex och Blåkläder endast har ett fåtal leverantörer i Europa och flest i Asien. Att främst 
producera i Europa är ett sätt för Nudie att ”säkra” sina produkter och Sandya menar att de 
trots kostnadsfrågan vill fortsätta med produktion i Europa. Likväl, Asien är utan tvekan den 
populäraste platsen att producera på bland de företag vi intervjuat. Mamics, I (2004, s. 23) 
åsikter kring företags flytt av produktion till utvecklingsländer på grund av billigare 
produktionskostnad och arbetskraft stämmer därför relativt väl in även på de företag vi 
studerat. Kostnadsfrågan bedöms därmed som en av de viktigare faktorerna när företag väljer 
produktionsland idag.  
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Kraven på företags förmåga att kontrollera sin produktionskedja ökar drastiskt och idag bör 
ett företag ansvarsområden omfatta även produktionen och dess arbetsförhållanden (Jenkins, 
R., Pearson, R. & Seyfang, G. 2002). Det faktum att Blåkläder och Tailor Store äger sina egna 
fabriker kan ses som en reaktion på de ökade kraven, då det i fråga om kontroll innebär en 
relativt stor skillnad från att inte äga sin produktion. Genom att äga och ha direkt kontroll i 
sina fabriker kan Blåkläder och Tailor Store garantera att deras normer är enhetliga i samtliga 
länder de verkar i, vilket enligt ILO (2012a) utgör en viktig faktor idag. Likväl, köpande 
företag som inte äger sin produktion besitter även de en möjlighet att kontrollera sin 
produktion över större sträckor. Frågan handlar snarare om vilka faktorer de väljer att 
kontrollera (Jenkins, R. 2001, s. 7). Därför borde det faktum att Blåkläder och Tailor Store 
ges ett försprång, framför Nudie och Hemtex när det kommer till kontroll över sin egen 
produktion, inte spela allt för stor roll. Möjligheten till att påverka finns där även för Hemtex 
och Nudie trots att den inte är lika omfattande.  
 

5.3. Företagens definition av CSR 
 
Fallföretagen vi studerat definierar CSR på olika sätt vilket således bidrar till att deras CSR-
arbete ser olika ut beroende på vilket företag det handlar om. Europeiska Kommissionen 
(2011, s. 6) har definierat CSR som ”the responsibility of enterprises for their impacts on 
society”, vilket är en relativt bred definition. Det innebär att de undersökta företagens 
definitioner av CSR alla på något sätt är förenliga med Europeiska Kommissionens. Samtliga 
företags definitioner handlar på något sätt om att ta ansvar för företagets effekter på 
samhället, men beskrivs på olika sätt av respektive företag. Dock sticker Hemtex och Tailor 
Store ut på två punkter; Hemtex menar som enda företag att CSR är något som även omfattar 
den interna arbetsmiljön på deras kontor i Sverige och Tailor Store är ensamt om att nämna ett 
bättre och mer hållbart samhälle när de ska definiera CSR. Det innebär att Tailor Store, som 
är det minsta företaget, nämner det största ansvarsområdet; att arbeta mot ett bättre samhälle. 
Det betyder således att Tailor Stores definition av CSR är den som är mest förenlig med 
Europeiska Kommissionens. Likväl, trots små skillnader företagen emellan har de en liknande 
syn på CSR i stort, då det för alla fallföretag främst omfattar att ta ansvar för de anställda hos 
deras leverantörer. 
 

5.4. Intressenters makt 
 
Intressentteorin är en teori som behandlar relationen mellan företag och dess intressenter 
(Roberts 1992, s. 597). Schneider, M. (2002, s. 211) menar att intressenterna påverkar 
företaget genom deras ord och handlingar och deras styrka att hjälpa eller skada företagets 
förmåga att skapa värde är det starkaste förhandlingsverktyget för att påverka. Att 
intressenterna besitter stor makt är något vi kan se hos samtliga fallföretag, då alla 
informanter nämner deras intressenter när de ska förklara varför företaget arbetar med och 
använder sig av en uppförandekod. Exempel på intressenter hos de undersökta företagen är 
kunder, arbetarna, leverantörerna, ägarna och samhället i stort. De nämner också avkastning 
till ägarna och stärkt varumärke som motiv till att använda sig av en uppförandekod. Roberts, 
R. W. (1992, s. 598) menar att eftersom nivån av intressenters makt ökar idag, ökar också 
värdet för företag att möta intressenternas krav, vilket samtliga undersökta företag faktiskt 
strävar efter att göra. Alla har sina egna metoder, men samma mål, att i olika stor utsträckning 
möta omgivningens krav. Däremot betyder inte det att intressenterna utgör det enda motivet, 
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att införa en uppförandekod kan även handla om företagens egna mål och visioner, vilket ju är 
en viktig aspekt för att företaget ska ses som trovärdigt av konsumenterna.  
 

5.5. Kategori av uppförandekod 
 
OECD (2001, s. 5a) delar upp uppförandekoder i olika kategorier och enligt dem använder sig 
samtliga av de undersökta fallföretagen av samma typ av kod; en uppförandekod som 
fastställer riktlinjer för leverantörers och samarbetspartners agerande. Det är en vanlig typ av 
uppförandekod då företag ofta anser just områden som produktion vara de svåraste att ha 
kontroll över, vilket även stämmer överens med vår studie och de uppförandekoder vi 
analyserat. 
 

5.6. Innehåll 
 
Uppförandekoder är något helt frivillig, vilket innebär att företag kan ta upp precis vad de 
anser passa för just sin verksamhet i sin uppförandekod (ILO, 2012a). Företag tenderar att 
fokusera sin uppförandekod på just de problem som är vanliga i deras produktion och 
traditionellt sett har textil- och klädbranschen fokuserat på sociala frågor (Mamic I, 2004, s. 
45). Det stämmer väl in på de undersökta fallföretagens uppförandekoder som samtliga har 
fokus på sociala frågor och som alla hör till den textila industrin.  
 
Samtliga företags uppförandekoder följer samma struktur och mönster. De börjar med en 
introduktion om företaget och uppförandekodens syfte, fortsätter med listan på krav för att 
sedan avslutas med ett stycke om hur kontrollerna ska genomföras samt en rad för underskrift 
av leverantörerna. Hemtex leverantörer ska dock skriva under dokumenten på första sidan 
istället för på sista. Nudies och Tailor Stores uppförandekoder innehåller mer information om 
företagen och deras mål och visioner än vad Hemtex och Blåkläders gör. Hur omfattande 
uppförandekoderna är skiljer sig åt företagen emellan. Enligt teorin riktar uppförandekoderna 
därmed in sig på de rätta problemområdena, men problemen med att få leverantörerna att följa 
dem kvarstår. Att uppförandekoder är breda och täcker in ett stort antal frågor betyder inte att 
de garanterar förbättrad arbetssituation. Det krävs mer än en enkel checklista såsom en 
uppförandekod för att göra det (Jenkins, R. 2001, s. 25). Därmed kan samtliga av de 
undersökta företagens uppförandekoder förbättras. Det innebär också att ett företags arbete 
inte endast ska bedömas utifrån sin uppförandekod, utan att flera andra faktorer så som 
kontroll, utbildning och annan social verksamhet också bör tas med.  
 

5.6.1. Grundläggande socialt ansvar 
 
Som ett försök att greppa omfattningen av arbetsstandarder och som en grund att stå på bör 
uppförandekoder minst inkludera de konventioner som ILO har identifierat (Mamic, I. 2004, 
s. 46). De täcker frågor vilka betraktas som grundläggande principer och mänskliga rättigheter 
i arbetet (ILO, 2012a). Det är dessa konventioner vi utgått från under vår analys av företagens 
uppförandekoder.  
 
Det har visat sig vara viktiga att hänvisa till ILO:s konventioner i sin uppförandekod för att ge 
den tyngd och legitimitet. Tailor Store, Nudie och Hemtex inkluderar alla samtliga 
konventioner i sina uppförandekoder medan Blåkläder inkluderar sju av åtta i sin 
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uppförandekod och därmed utelämnar den konvention som handlar om tvångsarbete. Då 
tvångsarbete är något som bör belysas i en uppförandekod är det en brist i Blåkläders kod. 
Dock tas de övriga konventionerna i Blåkläders samt alla konventioner i Nudies och Hemtex 
uppförandekoder upp på ett omfattande vis och i många fall exemplifieras situationer och 
problem ingående. Tailor Stores uppförandekod är inte lika omfattande som de övriga 
företagens, vilket medför att de grundläggande konventionerna inte ges lika mycket utrymme, 
trots att de alla finns där. Dock lämnas en del utrymme för missförstånd konventionerna inte 
beskrivs så grundligt som i de andra företagens uppförandekoder. 
 

5.6.2. Frivilligt och utökat socialt ansvar 
 
Företag bör utöver de lagstadgade kraven även utöka sitt ansvar till att omfatta andra sociala 
ansvarsområden. När det handlar om globalt socialt ansvarstagande beträffande ett företags 
verksamhet och affärer utanför Sveriges eller EU:s gränser kan internationella riktlinjer 
tillämpas, ofta skapade av internationella organisationer eller organ (SIS 2005, ss. 22-23). Det 
är även hos dem som den mest trovärdiga och betydelsefulla informationen kan hittas 
(Mamic, I. 2004, s 28). Samtliga företag förutom Tailor Store hänvisar till internationella 
organ utöver ILO, så som FN och andra internationella ramverk, i sina uppförandekoder 
vilket ger deras dem dignitet och tyngd.  
 
Exempel på sociala områden vilka företag kan utöka sitt ansvar inom är utbildning och 
kompetensutveckling av anställda, att göra anställda och fackliga representanter delaktiga i 
företagets utveckling, att stödja det lokala utbildningssystemet, att aktivt delta i regionala 
aktiviteter som kan komma samhället till nytta, att respektera lokal- och 
ursprungsbefolkningens rättigheter, att ta socialt ansvar vid omorganiseringar och 
omstruktureringar, att anställa äldre, handikappade och långtidsarbetslösa och se till deras 
behov och att aktivt arbeta för balans mellan de anställdas privatliv och arbetsliv (SIS 2005, 
ss. 22-23).  
 
Blåkläder är det enda av de undersökta företagen som belyser att leverantören bör utveckla 
utbildningsprogram för dess anställda i sin uppförandekod. Inget av de andra företagen tar 
upp utbildning i sin uppförandekod, trots att faktiskt Hemtex och Nudie också genomför 
utbildningar hos sina leverantörer. Uppförandekoden skulle därmed kunna vara en bra 
plattform för Hemtex och Nudie för att förmedla att de utför viss utbildning med sina 
leverantörer. Därmed är det något som bör vara med i koderna. Utöver utbildning, nämns inga 
av teorins exempel på utökat och frivilligt ansvar i något företags uppförandekod. Dock 
inkluderar andra faktorer som inte hör till de grundläggande ansvarsområdena, men i olika 
stor utsträckning och i samband med olika betydande och viktiga problem. Att samtliga 
företag har med mer än vad som anses vara grundläggande krav i sina uppförandekoder visar 
på engagemang för sociala frågor från företagens sida. Dock är det viktigt att de utökade 
kraven inte endast handlar om oviktiga småsaker, utan om faktorer som faktiskt betyder något 
för de berörda. Det är något som kan önskas mer av i samtliga företagens uppförandekoder. 
 

5.7. Språk i uppförandekoder 
 
Med tanke på hur många det är som ska läsa uppförandekoden är det viktigt att företaget 
använder sig av ett lämpligt språk då den ska kunna användas i flertalet olika länder och 
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kulturer. Språket i uppförandekoden speglar företagets mål och engagemang inom ramen för 
det beskrivna området (Mamic, I. 2004, s 40). 
 
Tailor Stores uppförandekod är förenlig med företaget och dess mål och vision och syftet med 
uppförandekoden framgår på ett bra sätt genom språkvalet. Dock kan ordningsföljden och 
uppbyggnaden upplevas som ostrukturerad och språket som avancerat och litet krångligt. Då 
ingen av Tailor Stores leverantörer har engelska som modersmål finns det risk att alla inte 
förstår allt som står i den. Trots detta förmedlar språkvalet i Tailor Stores uppförandekod ett 
engagemang och en vilja att påverka sin omvärld.  
 
Citat 7 visar på en krånglig och avancerad engelska som kan vara svår att förstå för många, 
speciellt de som inte har engelska som modersmål. Dessutom är ”non-complience” felstavat, 
det bör vara ”non-compliance”, vilket i sin tur försvårar förståelsen ytterligare.  
 

Citat 7: ”We do not accept durable non-complience from any supplier.” (Tailor 
Stores uppförandekod, s. 3).  

 
Språket i Hemtex uppförandekod är lämpligt med tanke på vad den ska användas till och med 
tanke på hur många det är som kommer att läsa den. Budskapet förmedlas tydligt och koden 
upplevs som fokuserad och strukturerad. I Blåkläders uppförandekod används ett lämpligt och 
enkelt språk och i början av den kan man till och med läsa att den är gjord med tanke på att 
den ska kunna användas i olika miljöer och kulturer. Av språket i Nudies uppförandekod går 
att utläsa ett stort engagemang vilket ger ett seriöst intryck. Språkvalet är lämpligt och man 
får intrycket av att uppförandekoden ligger till grund för ett långsiktigt och seriöst samarbete 
med företagets leverantörer.  
 

5.7.1. Tydlighet 
 
Mamic, I. (2004, ss. 40-41) anser att för att förenkla användningen av uppförandekoden samt 
minska risken för missförstånd bör företagen referera till externa organ och lokal lagstiftning, 
vilket är något samtliga av de undersökta företagen gör.  De hänvisar till internationella 
regelverk och externa organ såsom FN samt nämner ILO:s konventioner, dock i olika stor 
utsträckning. Nudie och Tailor Store utgör ytterligheterna då Nudies uppförandekod till och 
med är baserad på FN:s och ILO:s konventioner samt Fair Wear Foundations 
arbetsrättsregler, medan Tailor Store endast hänvisar till ILO i ett av kodens krav. Vidare 
menar Mamic, I. (2004, ss. 40-41) att företagen bör definiera de begrepp som används i deras 
uppförandekoder för att på det sättet minska risken för att uppförandekoden strider mot den 
lokala lagstiftningen och inget utrymme lämnas för egen tolkning. Dock lämnar språket i 
Tailor Stores uppförandekod ett visst utrymme för egen tolkning då flera begrepp inte 
definieras. Det går heller inte att utläsa vad som händer om Tailor Stores regler strider mot 
lokal lagstiftning, vilket är ett problem som de andra företagens uppförandekoder belyser. I 
Hemtex, Nudies och Blåkläders uppförandekoder förklaras de flesta begrepp på ett detaljrikt 
och tydligt sätt och litet utrymme lämnas för egen tolkning.  
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Citat 5 är ett exempel på en tydlig beskrivning där ILO:s konvention om barnarbete nämns, 
och där även begreppet barns definition förtydligas.   
 

Citat 5: ”Suppliers should at all times ensure that no child labour is used 
(child is defined as below 15 years of age or 14 years of age in countries 
covered by article 2.4 in the ILO convention No. 138).” (Tailor Stores 
uppförandekod, s. 2).  

 
Citat 9 ger en tillräcklig beskrivning av begreppet ”bonded labour” samt exemplifierar på ett 
bra och tydligt sätt. 
 

Citat 9: ”The Hemtex supplier shall not use forced, prison, bonded or 
involuntary labour. Bonded labour also means bonded by financial debts or 
deposits. The supplier shall allow the workers to leave the factory area when 
their work shifts ends and the supplier shall not withhold ID cards, or 
require deposits” (Hemtex uppförandekod, s. 2).  

 
Citat 4 är ett exempel på hur ett begrepp som “regular basis” inte förklaras tydligt nog, vilket 
därmed lämnar utrymme för tolkning av läsaren.  
 

Citat 4: ”Overtime should not be demanded on a regular basis… ” (Nudies 
uppförandekod, s. 3).  

 
Citat 15 antyder genom språkvalet att företaget inte tar seriöst på övertid och förmedlar 
känslan av att övertid är något som accepteras. Begreppet ”overtime” förklaras heller inte. 
Utöver det lämnas leverantören att själv tolka till vilken grad övertidsarbetet ska minskas.  
 

Citat 15: ”While it is understood that overtime work often is required in 
textile production, the Supplier/s shall carry out its operations in ways that 
limit overtime to a level that ensures human and productive working 
conditions” (Blåkläders uppförandekod, s. 3).  

 
En uppförandekod bör även exemplifiera hur de olika kraven kan utvärderas och mätas 
(Mamic, I. 2004, ss. 40-41). Det är något som samtliga av de undersökta företagen belyst 
genom att i sin uppförandekod förklara att de förbehåller sig rätten att göra kontroller för att 
mäta uppförandekodens efterföljande. Dock skulle samtliga företag kunnat belysa det mer då 
kontroll och uppföljning är en så pass viktig faktor i samband med uppförandekoder och 
därför är något som bör ges relativt stort utrymme i uppförandekoderna.  
 

5.7.2. Hårt och mjukt språk 
 
Att använda sig av mjukt eller hårt språk i sin uppförandekod antyder seriositeten i de krav 
som ställs och anger därmed till vilken grad koden bör efterföljas. ”Hårt” språk är specifikt, 
precist och tydligt definierat och bidrar i större mån till att uppförandekoden efterföljs. 
”Mjukt” språk däremot är generellt, allmänt och löst definierat vilket inte ger samma 
engagemang från leverantören sida (Mamic, I. 2004, s. 41). Tailor Stores uppförandekod 
består av både hårt och mjukt språk medan Hemtex och Blåkläders uppförandekoder 
genomgående består av hårt språk. Nudies uppförandekod inleds med mjukt språk för att 
sedan övergå till främst ett hårdare språk efterhand och när kraven gås igenom.  
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Enligt Mamic, I. (2004, s. 41) är det vanligt att känslomässiga frågor, till exempel barnarbete, 
hanteras med ett hårt språk och starka och tydliga definitioner. Vad som händer om reglerna 
inte följs brukar också tas med. Vidare menar Mamic, I. (2004, s. 41) att för andra mindre 
synliga eller mer komplexa problem som har med arbetsförhållanden att göra, använder sig 
företag oftare av ospecifika formuleringar och vaga formuleringar. Det ökar därmed 
företagens chans att skylla ifrån sig om något skulle gå snett. Samtliga av de undersökta 
företagen bär tendenser av att hantera problem på detta sätt i sina uppförandekoder och brister 
därmed i sina formuleringar. Mindre viktiga problem tenderar att beskrivas på ett mer vagt 
sätt medan de vanligaste och viktigaste problemen tydligt definieras. För att inte lämna 
utrymme för missförstånd bör samtliga problem beskrivas klart och tydligt. Det är även ett 
sätt för företagen att visa att de inte godtar att reglerna bryts på någon punkt.  
 
Citat 14 är ett exempel på ett hårt språk och lämnar inget utrymme för tolkning då arbetarens 
möjlighet att välja att organisera sig fackligt beskrivs på ett tydligt sätt.  
 

Citat 14: ”Workers shall be free to join associations of their own choice. 
The Supplier/s shall not interfere with workers who wish to lawfully and 
peacefully associate, organise or bargain collectively. The decision whether 
or not to do so shall be made solely by the workers” (Blåkläders 
uppförandekod, s. 4).  

 
Citat 4 visar istället ett exempel på mjukt språk som lämnar utrymme för leverantören att 
tolka hur ofta ”a regular basis” innebär. Även exempel på en mindre känslomässig fråga, och 
därav ett vagare språk.  

 
Citat 4: ”Overtime should not be demanded on a regular basis… ” (Nudies 
uppförandekod, s. 3).  

 
Citat 11 är ett ytterligare exempel på användning av mjukt språk på samma gång som stor 
möjlighet till tolkning av leverantören ges då ”appropriate” inte definieras. Även här ett 
exempel på en mindre känslomässig fråga som företaget väljer att reglera på ett vagt sätt.  
 

Citat 11: ”The supplier shall provide its employees with appropriate time off 
for meals and breaks…” (Hemtex uppförandekod, s. 3).  

 
Citat 2 visar en kombination av hårt och mjukt språk, då den utrycker en strävan efter 
levnadslön men kräver minimilön. Hårt språk används till kravet och ett mjukare språk till det 
utökade ansvarsområdet. 
 

Citat 2: ”We should strive to pay a living wage but wages must at least meet 
the legal minimum wage if there is one.” (Nudies uppförandekod, s. 3).  

 

5.7.3. Språknyanser 
 
En av de svåraste utmaningarna med implementeringen av uppförandekoder är just 
kommunikationen av deras innehåll och syfte. Därför är det viktigt att hänsyn tas till kultur, 
språk och de fabriksanställdas utbildningsnivå när uppförandekoden utvecklas. Annars finns 
det en risk att de anställda hos leverantörerna inte förstår vad som står i koden (Mamic, I. 
2004, s. 42).  
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Samtliga företag använder sig av samma uppförandekod för alla leverantörer oberoende land. 
Det innebär att ingen hänsyn tas till kulturella skillnader. Nudies uppförandekod översätts till 
flera olika lokala språk, det gör däremot ingen av de andra företagens uppförandekoder som 
därmed bara finns att läsa på engelska. Att Nudie översätter sin uppförandekod är ett tecken 
på att de tar hänsyn till språkfaktorer och på det sättet bidrar till en större och bredare 
förståelse av uppförandekoden från arbetarnas synvinkel. Att de andra företagen inte 
översätter sina koder innebär en betydande nackdel eftersom det minskar arbetarnas, de som 
faktiskt påverkas mest av koden, möjligheter att ta reda på vilka rättigheter de har.  
 

5.8. Implementering och övervakning 
 
Hur en uppförandekod implementeras beror helt och hållet på det enskilda företaget och dess 
intentioner med den (ILO, 2012a). Det finns det ingen universell metod som fungerar för alla 
och på grund av det tenderar företag att anpassa sin implementering efter just deras 
förutsättningar och mål med sin uppförandekod (OECD 2001b, s. 8). Samtliga företag vi 
intervjuat genomför implementeringen av sin uppförandekod på aningen olika sätt vilket 
innebär att de alla har anpassat implementeringen efter sin verksamhet och sina 
förutsättningar. Det ger företagen möjlighet att fokusera på de problem som de anser vara 
mest förekommande för just dem. Hemtex och Blåkläder har som rutin att träffa sina framtida 
leverantörer innan ett samarbete startas för att informera om och därmed implementera 
uppförandekoden. Nudie och Tailor Store skickar sina uppförandekoder per post respektive 
mejl när ett nytt samarbete startas. För Tailor Store räcker det att dokumenten kommer 
tillbaka påskrivna, medan Nudie alltid genomför ett besök på fabriken innan det nya 
samarbetet ska starta. Det innebär att Tailor Store i princip inte genomför någon 
implementering av sin uppförandekod då de inte gör några fysiska besök hos leverantörerna 
för nya samarbeten. Det är en brist då det innebär stora risker för att leverantören kan tolka 
uppförandekoden som han eller hon vill eller rent av ljuga.  
 
Jenkins, R (2001, s. 25) anser att ett företags uppförandekod endast är meningsfull om det 
finnas tydliga regler för implementering och uppföljning av den. Bara införandet av en 
uppförandekod garanterar inte att de principer den beskriver verkligen efterföljs i 
verkligheten. Mamic, I. (2004, s. 54-55) menar att för att försäkra att implementeringen av 
uppförandekoden sker på rätt sätt, är det vanligt att företag använder sig av riktlinjer för hur 
de ska genomföra den. Dessa dokument har som syfte att standardisera implementeringen av 
uppförandekoden. Nudie, Hemtex och Blåkläder har alla tydliga riktlinjer för hur deras 
uppförandekoder ska implementeras då de alltid genomför en kontroll av nya leverantörer 
under det första besöket. Enligt teorin innebär det att samtliga fallföretags uppförandekoder är 
meningsfulla förutom Tailor Stores, eftersom de inte har någon rutin för implementering.  
 
Jenkins, R. (2001, s. 25) menar att den enda garantin för en uppförandekods implementering 
är någon form av oberoende och extern övervakning och det finns en skepsis mot företags 
förmåga att övervaka och kontrollera sig själva. Blåkläders, Tailor Stores och Hemtex 
implementeringar av uppförandekoderna hos nya leverantörer är alla interna vilket därmed är 
kopplat till vissa brister. Nudie använder sig däremot av ett externt leverantörsformulär från 
Fair Wear Foundation under sin implementering av företagets uppförandekod. Det innebär att 
Nudie har inslag av en extern part under deras implementeringsperiod vilket gör deras 
implementering mindre insynsskyddad och intern och därmed mer trovärdig. Emellertid, en 
mer omfattande syn på företags kontroller av implementeringens genomförande och 
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efterlevnad framhåller det faktum att ingen kontrollmetod, inklusive externa kontroller, är 
tillfredsställande (ILO 2001, s. 9).  
 

5.9. Kontroll och uppföljning 
 
Enligt ILO (2012a), är kontroll av ett företags uppförandekod en viktig faktor för att bringa 
trovärdighet och transparens. Nudie, Hemtex och Blåkläder kontrollerar att uppförandekoden 
efterföljs hos både leverantörer och underleverantörer. Dock inte hos alla underleverantörer 
vilket beror på flera olika anledningar. Tailor Store är därmed det enda företaget som inte 
utför systematisk kontroller av varken sina leverantörer eller underleverantörer. Enligt teorin 
är därmed Nudies, Hemtex och Blåkläders uppförandekoder mer trovärdiga än vad Tailor 
Stores är.  
 
Dock menar Leopoutre, J. & Heene, A. (2004, ss. 257-273) att företagens storlek spelar roll 
när det kommer till kontroll vilket kan ses även i vår undersökning. Vidare anser Leopoutre, J. 
& Heene, A. (2004, ss. 257-273) att stora företag ofta har en större möjlighet än vad mindre 
företag har att påverka sina leverantörer samt se till att de lever upp till företagets krav. Tailor 
Store som är det minsta av de undersökta företagen har också minst kontroll över sina 
leverantörer. Det beror inte på vilja, utan snarare på det som Jenkins, H. (2006, ss. 241-256) 
menar, att de inte har de resurser som krävs för att kunna göra systematiska kontroller då det 
handlar om stora kostnader. Dock kan vi inte se att Nudie som är det näst minsta av de 
undersökta företagen, ligger långt efter de andra när det kommer till just kontroller. Det tyder 
på att storleken inte alltid har den största påverkan, utan att det är andra faktorer som också 
har betydelse för hur väl kontrollerna genomförs.  
 
Mamic, I. (2005, ss. 81-100) menar att en typisk process eller standard för en kontroll består 
av tre delar; en fysisk inspektion, en inspektion av relevanta dokument och intervjuer med 
anställda. Nudie och Hemtex kontroller omfattar samtliga av dessa tre punkter medan 
Blåkläders kontroller omfattar en fysisk inspektion samt kontroll av dokument, men inga 
strukturerade intervjuer. Tailor Store har inga systematiska kontroller, men de sporadiska 
kontroller som ibland genomförs innefattar en fysisk inspektion. 
 
Enligt ILO (2012a) är ett sätt för företag att visa att de menar allvar med sin uppförandekod 
gentemot sina affärspartners och leverantörer att ha rutiner för överträdelser av den. Nudie 
och Hemtex är de enda utav de undersökta företagen som efter genomförd kontroll skapar en 
åtgärdslista för hur och när de problem som upptäcktes under inspektionen ska lösas. Det är 
en viktig del av kontrollproceduren och därmed något en kontroll bör innehålla. 
 
Nudie är det enda av företagen som anser sig hjälpa sin leverantör att leva upp till kraven i 
uppförandekoden. Orsaker som ligger bakom de andra företagens oförmåga till att hjälpa 
leverantörerna har med brist på resurser och svårigheter med att påverka att göra. Dock har 
Hemtex, Nudie och Blåkläder alla i olika stor utsträckning utbildning med utvalda 
leverantörer och fabriksägare. Inget av företagen har utbildning med arbetarna i fabrikerna, 
utan ansvaret ligger på de ansvariga leverantörerna att föra den viktiga informationen vidare 
ned i leden. Det kan vara problematiskt då ansvaret helt plötsligt ligger på andra personer än 
företaget. Att utbildning inte förekommer i någon speciellt stor utsträckning kan ses som en 
svaghet, då det är en väg till bättre villkor eftersom det möjliggör för arbetarna att ställa krav.  
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Samtliga företag har fått avsluta samarbeten med leverantörer, men snarare på grund av 
kvalitetsproblem än problem relaterade till uppförandekoden. Oftast menar företagen att 
problem med uppförandekoden är något som de oftast strävar efter att lösa och arbeta för 
tillsammans med leverantören, snarare än att direkt bryta samarbetet. Inget företag anser att 
det är möjligt att kontrollera att uppförandekoden efterföljs till 100 % av samtliga leverantörer 
och underleverantörer, men att det även handlar om vilja och hur mycket resurser som läggs 
ned på arbetet. Samtliga företag menar att kontroll av att uppförandekoderna efterföljs är ett 
av de mest komplexa problemen kopplade till uppförandekoder. Bristen på resurser är ett 
återkommande tema och något som alla upplever begränsar dem i deras arbete med att 
förbättra arbetsförhållandena i deras produktion. Dock kan otillräckliga resurser ses som en 
enkel undanflykt, då det i grunden även handlar om en prioriterings- och 
fördelningsproblematik. Företagen väljer ju helt själva hur mycket de vill lägga på sitt arbete 
med sina uppförandekoder. Att följa upp sin uppförandekod och dess efterlevnad är dyrt, men 
kanske är det något företag idag måste acceptera. Det gäller för samtliga problem kopplade 
till uppförandekoder.  
 

5.10. Trovärdighet och transparens   
 
Att uppförandekoder uppfattas som trovärdiga är grundläggande för att de ska efterföljas, 
särskilt då de fungerar på en frivillig basis och inte har med lagstiftning att göra. 
Transparensen i sin tur beror på hur övervakningen, insynen och tillsynen hanteras samt till 
vilken grad utländska leverantörer och deras underleverantörer, arbetstagare, allmänheten och 
regeringar är medvetna om uppförandekodernas existens och mening (ILO, 2012a). Hemtex 
och Tailor Stores uppförandekoder finns tillgängliga för allmänheten på företagets hemsidor 
vilket är positivt eftersom det ökar allmänhetens insyn i deras arbete. Det är däremot inte 
Nudies och Blåkläders, men inte på grund av någon speciell anledning och planen verkar vara 
att de ska hamna där så småningom. Hemtex gör även en hållbarhetsredovisning varje år där 
deras CSR-arbete presenteras. Att flera av Nudies kontroller samt deras uppförandekod är 
hanterad av en extern part, Fair Wear Foundation, ökar trovärdigheten för Nudies arbete med 
deras uppförandekod eftersom den på grund av det är mer tillgänglig för allmänheten.  
 
Awaysheh, A. & Klassen, R. D. (2010, ss. 1246-1268) menar att transparens är viktigt för hur 
förhållandena ser ut hos en leverantör. De anser att om insynen i hur en produkt tillverkas 
ökar, ökar även leverantörens kunskap om de mänskliga rättigheterna samt om 
arbetsrättsfrågor. Trots det är inga av företagens kontrollprotokoll från genomförda 
inspektioner offentliga och därmed tillgängliga för allmänheten. Fallföretagen menar att de 
innehåller allt för hemlig och svårläst information. Emellertid lägger Fair Wear Foundation 
upp en årlig rapport för samtliga medlemsföretag på deras hemsida och därmed även en för 
Nudie, vilket gör att insynen i Nudies arbete är något större. Det ger även en högre grad av 
trovärdighet för Nudie då Fair Wear Foundation räknas som en extern part. Mamic, I (2004, s. 
55) menar att avsaknaden av transparens gör en kvantitativ mätning av företagens åtgärder 
omöjlig. Det stämmer in på de företag vi undersökt då ingen av dem är öppna kring deras 
kontroller och hur de genomförs, vilket i sin tur leder till att allmänheten lämnas i ovisshet 
kring vad som genomförs och inte. Likväl, samtliga företag menar att de i framtiden gärna vill 
redovisa och visa mer av sitt arbete med uppförandekoden i framtiden, då det är något de är 
stolta över. 
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5.11. Problem och konsekvenser 
 
Samtliga av de företag vi undersökt belyser olika delar i sina uppförandekoder vilka de anser 
vara extra problematiska. Hemtex, Nudies och Blåkläders största problemområden berör alla 
arbetarnas situation och villkor i fabrikerna medan Tailor Stores största problemområde har 
med själva kontrollen att göra. Hemtex menar även att ett problem med uppförandekoder är 
att de ibland inte fungerar som de är tänkta, utan istället motverkar sitt syfte. Till exempel när 
det kommer till övertidsarbete under högsäsong.  
 
Tailor Store är det enda företaget som inte anser sig ha fått göra något avkall på verksamheten 
på grund av företagets uppförandekod, vilket kan ha att göra med det faktum att de inte 
genomför några kontroller. De andra företagen menar att deras uppförandekod har påverkat 
verksamheten. Dock anser företagen att de egentligen inte är ett avkall eller något negativt. 
De vill alla driva sin verksamhet på ett rättvist och bra sätt och menar därför att avkall 
egentligen är fel ord att använda. Snarare har de anpassat verksamheten efter sin 
uppförandekod. Samtliga fallföretags informanter anser dock att de i det stora hela endast har 
påverkats positivt av att använda sig av en uppförandekod. Nudie menar att det kan vara lite 
tidigt för dem att säga hur mycket deras leverantörer har främjats av det, men menar ändå att 
Nudie som företag har gynnats av deras uppförandekod.  
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6. Slutsats 
 
 
I detta kapitel redogörs kort för de viktigaste delarna i vår undersökning. Vi beskriver vad vi 
har kommit fram till samtidigt som vi besvarar uppsatsens frågeställning.  
 
 
Syftet med denna uppsats var att utvärdera fyra svenska textilföretags arbete med att 
minimera de sociala och miljömässiga problemen i deras leverantörskedjor genom 
uppförandekoder. Vi ämnade undersöka företagens arbete med uppförandekoderna samt 
uppförandekodernas innehåll, uppbyggnad, struktur och språk. Genom att identifiera olika 
problem ville vi skapa förutsättningar för vidare forskning samt ge en djupare förståelse för 
hur man borde arbeta med uppförandekoder inom företag. Vår problemformulering löd: 
 

Hur arbetar svenska textilföretag med uppförandekoder idag, vad innehåller 
uppförandekoderna och vilka problem stöter företagen på i arbetet med 
dem? 

 
Vi har kommit fram till att samtliga av de undersökta företagen anser det vara viktigt att 
anpassa sig efter omvärldens krav och förväntningar, då deras intressenter utgör en betydande 
anledning till varför de började arbeta med CSR och därmed sin uppförandekod. Likväl, 
företagens egna visioner och strävan att ”göra gott” har också en del i det hela. Samtliga 
företags uppförandekoder liknar varandra i uppbyggnad och innehåll och omfattar i mer eller 
mindre utsträckning alla krav och regler som bör omfattas av en uppförandekod. Skillnader 
kan ses i omfattning och visat engagemang, då uppförandekoderna inkluderar frivilliga 
åtaganden i olika utsträckning. Dock behöver inte en tunn uppförandekod innebära att ett 
företag inte arbetar med CSR-frågor, eftersom företag kan göra mycket andra saker som 
kanske inte syns koden. Emellertid, uppförandekoden är ett bra sätt för företag att visa upp sitt 
engagemang och arbete för dess intressenter och allmänheten och kan fungera som en 
reklampelare för vad företaget står för. Dessutom ger en heltäckande kod mindre utrymme för 
tolkningsproblem och missförstånd.  
 
Under språkanalysen upptäcktes en del svagheter och otydligheter i samtliga uppförandekoder 
såsom vagt språk och avsaknad av definitioner av begrepp. Även här kunde skillnader mellan 
kvalitet på uppförandekoderna framträda, då vissa var sakliga och tydliga medan andra 
innehöll mer mjukt språk, även i kraven. Att medveten skriva vag kod innebär ju att ingen kan 
komma och peka på vart leverantören brutit mot den. Begrepp som ”sträva efter” betyder ju 
egentligen inte så mycket, eftersom en leverantör kan sträva efter att nå något under en väldigt 
lång period. För att uppfattas som trovärdig och seriös med sin uppförandekod menar vi 
därför att företagen bör vara mycket noggranna med hur kraven framställs rent språkligt då 
det indikerar hur seriöst företaget ser på sin uppförandekod.   
 
Nudie skiljer sig från resten av fallföretagen genom att främst producera i Europa. För de 
andra företagen är Asien definitivt populärast att producera i. Att producera i Asien innebär 
lägre kostnader, men också längre avstånd och länder med outvecklade lagar och standarder 
kring arbetsrätt vilket utgör ett problem. Det har vissa av företagen löst genom att ha 
produktionskontor på plats. Samtliga undersökta företag menar att det är enkelt att 
implementera uppförandekoden hos leverantören, men att det är problematiskt att få dem att 
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verkligen leva upp till kraven i den. Kontroller är något samtliga företag menar är svårt och 
utgör därför ett av de största problemen kring uppförandekoder. Kontroll av att 
uppförandekoden efterföljs är således ett komplext problem. Företagen har svårigheter med 
att definiera hur många led i leverantörskedjan den ska omfatta samt hur kontrollerna ska gå 
till för att alla problem ska upptäckas. Vi märker av engagemang och vilja hos samtliga 
företag om att uppförandekoden bör gälla för ”allt och alla”, men att det är resurserna som 
inte räcker till för att ”alla” verkligen ska kunna kontrolleras. En nackdel kan även vara att 
många av kontrollerna är föranmälda, vilket ger leverantörerna en möjlighet att förbereda sig.  
 
Det är viktigt att företagen är ärliga med vilka leverantörer de verkligen kontrollerar. Det 
beror på att uppförandekodens trovärdighet är starkt kopplad till kontrollerna och till hur 
förankrade uppförandekoderna är i verkligheten. En sak är att vara socialt oansvarigt, en 
annan sak är att vara en socialt oansvarig lögnare. Det är alltså av största vikt för de företag 
som utvecklat uppförandekoden att se till att alla som är involverade i leverantörskedjan lever 
upp till deras krav.  
 
Det är främst på kontrolldelen som Tailor Store halkar efter de andra företagen, då Tailor 
Store egentligen inte utför några systematiska kontroller av sina leverantörer. Det innebär att 
de inte kan garantera att deras leverantörer och underleverantörer lever upp till kraven i deras 
uppförandekod. Dock måste hänsyn tas till att Tailor Store är ett mindre företag och därmed 
har mindre resurser att lägga på sitt arbete med uppförandekoden. Hänsyn måste också tas till 
det faktum att de har en egen fabrik med full insyn som på många vis väger upp deras 
oförmåga att kontrollera sina leverantörer. Tailor Store har därmed visat sig vara ett av de 
svenska klädföretag som har insett att etik- och miljöarbete gynnar även dem, trots att de inte 
är lika resursstarka som de större företagen. De har kommit en lång bit på vägen och tar sitt 
CSR-arbete och sin uppförandekod på stort allvar. 
 
Trots att transparens är en viktig del i arbetet med uppförandekoder är de undersökta 
företagens protokoll från kontrollerna inte tillgängliga offentligt, vilket ger en dålig insyn i 
deras arbete. Dock har Blåkläder och Tailor Store lagt upp sina uppförandekoder på 
hemsidan, Hemtex gör en hållbarhetsredovisning varje år och Nudie redovisar en del genom 
Fair Wear Foundation. Trots det kan man få känslan av att få en polerad bild av företagens 
arbete, istället för hur det verkligen ser ut, eftersom de själva väljer vad de vill visa upp. Vi 
tvingas lita på vad företagen säger och efterfrågar därför en högre grad av transparens och 
insyn i företagens arbete kring deras uppförandekoder med mer handfast fakta som till 
exempel antal leverantörer som får prickar vid kontroll. Samtliga fallföretag är dock stolta 
över sitt arbete med sin uppförandekod och säger att de i framtiden vill visa upp mer av sitt 
arbete för allmänheten. Det menar vi är positivt, men hoppas samtidigt att snart verkligen är 
snart och inte om många år framöver, då det är en vag beskrivning.   
 
Alla de undersökta företagen lyfter fram olika problemområden vilka de anser svåra att 
hantera i arbetet med deras uppförandekoder. Tailor Store nämner som enda företag 
kontrollerna som det största problemet, medan de andra företagen belyser sociala problem i 
produktionen. Medan Nudie, Hemtex och Blåkläder har bra och stabila rutiner för sina 
kontroller och därmed kan fokusera på mer specifika problem måste Tailor Store fortfarande 
arbeta med kontrollerna i sig vilket egentligen inte är så konstigt. Likväl, trots att arbetet med 
uppförandekoder är krävande och tar mycket resurser i form av både tid och pengar får det 
inte bli en standardursäkt för att företagen inte gör mer.  
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7. Avslutande diskussion 
 
 
I uppsatsens avslutande kapitel förs en diskussion vilken återknyter studiens resultat till 
forskningsproblemet, tankar kring resultatens implikationer och hur fortsatt forskning inom 
problemområdet skulle kunna bedrivas.  
 
 
Vi anser att vi genom vår undersökning har besvarat vår frågeställning. Vi har redogjort för 
hur de undersökta företagens arbete kring uppförandekoder går till; från hur företagen 
definierar CSR och utvecklar sin uppförandekod till hur de kontrollerar att uppförandekoden 
efterföljs och alla moment däremellan. Fallföretagen har nämnt olika problemområden, vilket 
vi finner intressant. Utöver det har vi gjort en analys av uppförandekodernas innehåll, 
uppbyggnad och språk. Tillsammans har detta gett oss en bild av vilka problem företagen 
anser vara kopplade till deras arbete med sina uppförandekoder och på det sättet har vi skapat 
förutsättningar för vidare forskning samt gett en djupare förståelse för hur man borde arbeta 
med uppförandekoder inom företag.  
 
Vår studie visar på att uppförandekodernas innehåll riktar sig mot rätt problemområden, men 
att det trots det kvarstår vissa problem då en checklista så som en uppförandekod inte 
garanterar förbättrade villkor hos leverantörerna. Därmed anser vi att de grundläggande och 
därmed största problemen har med kontroll av att uppförandekoderna efterföljs, deras 
transparens och därmed deras trovärdighet att göra. Företagen måste bestämma sig för vad 
som skall kontrolleras och inte och därefter utföra kontrollerna på ett omfattande och 
noggrant sätt. Allmänheten måste få en bättre inblick i företagens arbete med 
uppförandekoderna genom ökad transparens. Konsumenterna måste få veta hur företagens 
kontroller går till, för att ett djupare förtroende ska kunna skapas. Inget ska kunna uppfattas 
som ett publikfrieri gentemot kunderna, utan som seriösa åtaganden från företagens sida. Vi 
menar att vårt resultat därmed är något som de undersökta företagen, samt andra företag inom 
samma bransch kan ta tillvara på och använda i ett eventuellt framtida förbättringsarbete. 
Utöver det anser vi även att andra företag i andra branscher som också dras med liknande 
problem kan gynnas av en större öppenhet kring frågor som berör sociala frågor och 
arbetsrätt.  
 

7.1. Förslag till framtida forskning 
 
I vår undersökning har vi fokuserat på att identifiera de mest framträdande problemen 
kopplade till uppförandekoder och därmed skulle framtida forskning istället kunna fokusera 
på hur problemen kan lösas. En annan vinkel på en liknande studie skulle kunna vara att 
observera och eventuellt genomföra intervjuer på plats hos leverantörer och 
underleverantörer. Det skulle i sådana fall innebära intervjuer på textilfabriker och även 
innefatta de anställdas synvinkel på problemet. Då vi i vår uppsats undersökt företag som alla 
är verksamma inom textilbranschen vore det intressant att studera om våra slutsatser även 
gäller för företag verksamma inom andra branscher. Det skulle även vara intressant att studera 
problematiken kring den miljömässiga delen av CSR och uppförandekoder, då 
textilproduktionen faktiskt dras med många problem kring kemikalier och andra farliga 
ämnen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide	   	  
 

 
Nedan presenteras den guide av frågor som tagits fram utifrån den teoretiska referensramen 
och delats in i olika teman. Intervjuguiden har varit till stöd för de semistrukturerade 
intervjuerna hos företagen och är formulerad på så sätt att informanten tillåts diskutera kring 
frågorna och intervjuaren får möjlighet att ställa följdfrågor.  
 
 

1. Presentation av författarna 
- Namn 
- Utbildning 
- Universitet 

 
2. Presentation av studien 
- Syftet med studien är att utvärdera fyra svenska textilföretags arbete med sina 

uppförandekoder och vilka problem de ser kopplade till detta arbete. Det är för att 
skapa förutsättningar för vidare forskning samt ge en djupare förståelse för arbetet 
med uppförandekoder inom företag.  

- Ni som är ansvarig för ditt företags uppförandekod hoppas vi kan svara på detta.  
 

3. Presentation av informanten 
- Namn 
- Ålder 
- Man/Kvinna 
- Tiden som anställd på företaget 
- Position i företaget och tiden på den positionen 

 
4. CSR 
- Hur definierar ni CSR?  
- Hur mycket av företagets resurser läggs på ert CSR-arbete, till exempel antal anställda 

eller procent av årsomsättningen?  
 

5. Uppförandekoden 
- Vad är en uppförandekod för er? 
- Hur länge har ni arbetat med er uppförandekod?  
- Varför har ni valt att arbeta med en uppförandekod? 
- Vad är målet med er uppförandekod?  
- Anser ni att er uppförandekod har varit lyckad än så länge? 
- Har ni tagit hjälp från externt håll med utvecklingen av er uppförandekod eller är den 

internt utvecklad? Varför?  
- Om internt utvecklad, hur gjorde ni?  
- Har era koder sett likadana ut sedan ni införde dem eller har de förändrats under tiden? 

Om ja, när ändrades de senast?  
- Är all personal på företaget insatta i uppförandekoden eller är det bara vissa 

avdelningar?  
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6. Produktionsländer 
- I vilka länder finns era leverantörer?  
- Vad är anledningen till ert val av leverantörsländer?  

 
7. Leverantörer 
- Hur många leverantörer samarbetar ni med?  
- För vilka leverantörer gäller uppförandekoden? Era leverantörer, underleverantörer? 
- Ser uppförandekoden likadan ut för alla era leverantörer?  
- Levererar era leverantörer och underleverantörer till fler företag än till er?  
- Anser du att ditt företags storlek förenklar eller försvårar arbetet med att få 

leverantörer att följa er uppförandekod?  
 

8. Implementering 
- Hur gjorde ni för att implementera er uppförandekod hos era leverantörer?  
- Hjälper ni era leverantörer att leva upp till era krav? Om ja, hur?  

 
9. Kontroll 
- Kontrollerar och granskar ni att företagets uppförandekoder följs hos era leverantörer 

och underleverantörer? Om ja, hur?  
- Hur ofta görs kontrollerna?  
- Vem gör kontrollerna?  
- Är kontrollerna oannonserade eller annonserade i förväg?  
- Hur ser era rutiner ut för kontrollerna? 
- Hur gör ni om en leverantör inte lever upp till er uppförandekod?  
- Vem ansvarar för att uppförandekoderna följs? 
- Anser du att det är enkelt eller problematiskt att få era leverantörer att följa er 

uppförandekod?  
- Har ni fått byta produktionsland eller leverantör på grund av era uppförandekoder?  

 
10. Trovärdighet och transparens 
- Redovisar ni ert arbete med uppförandekoder? Om ja, hur? 
- Är kontrollen av era leverantörer offentliga? 

 
11. Problem och konsekvenser 
- Finns det delar med er uppförandekod som är problematiska eller inte fungerar?  
- Anser du att företaget har fått göra avkall på delar av verksamheten på grund av fokus 

på CSR och uppförandekoder? Vad har i sådana fall fått prioriterats bort? 
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