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Abstract 

 
The purpose of this essay is to examine how four Swedish retail companies describe their 
information management in connection to ethical trade. My purpose is also to examine 
how this information management relates to organizational learning. My questions at is-
sue are – “Which activities related to information management in connection to ethical 

trade is described by the companies?” and “How can these activities and statements be 
related to organizational learning?” My method of investigation is to perform qualitative 
interviews with representatives from the retail companies and relate the results to theories 
on information management and organizational learning, mainly theories of double-loop- 
and single-loop learning. The information management literature address issues such as 
information needs, information sources and information seeking. The information man-
agement in the companies mainly consists of two categories – one is where companies 
seek information in order to control, verify and compare information received and the 
other where companies inform other interested parties and co-workers about their activi-
ties related to ethical trade. The organizational learning manifests itself through a change 
in norms and new strategies and methods in relation to the companies’ activities in con-
nection to ethical trade. 
 
Ämnesord: Etisk handel, Informationshantering, Organisatoriskt lärande, Enkelkretslä-
rande, Dubbelkretslärande 
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1. Inledning 
I den här uppsatsen undersöker jag informationshanteringen som företag bedriver när de står inför 
yttre förändringar och påtryckningar, och hur detta kommer till uttryck i organisatoriskt lärande. 
Dr Chun Wei Choo understryker sambandet mellan organisationen och dess omgivning och på-
pekar att organisationen uppträder som ett öppet system där den tar in information, material och 
energi från omgivningen och omvandlar dessa resurser till kunskap, processer och strukturer, som 
producerar varor och tjänster. Dessa varor och tjänster blir i sin tur konsumerade av omgivning-
en. Vår omgivning blir alltmer komplex och ombytlig och för att en organisation ska klara sig 
krävs det att den lär sig tillräckligt om de rådande och sannolika framtida omständigheterna i om-
givningen. Organisationen måste också kunna använda sig av denna kunskap för att ha möjlighet 
att i rätt tid förändra sin position och sitt beteende (Choo 2002, s. 9). Dr. Chun Wei Choo är pro-
fessor vid fakulteten för informationsstudier vid University of Toronto. 
 
Organisationen måste lära sig hantera nya situationer och när det gäller begreppet organisatoriskt 
lärande i den här uppsatsen så använder jag mig främst av Chris Argyris och Donald Schöns teo-
rier, speciellt deras teorier om enkelkrets- och dubbelkretslärande och handlingsteori – anammad 
teori och bruksteori. Enkelkretslärande beskrivs som tillräckligt när fel ska rättas till utan att or-
ganisationens normer eller målsättning behöver ifrågasättas. Dubbelkretslärande däremot lär sig 
organisationen när den kopplar felaktigheter i resultaten både till sina handlingar och till sina 
normer. Dessa teorier presenterar jag närmre i teoriavsnittet. 
 
Argyris och Schön menar att organisatoriskt lärande innebär att man inom organisationen upp-
täcker och rättar till felaktigheter, t.ex. måste företag hela tiden reagera på konkurrens, lagstift-
ning, efterfrågan och förändringar i attityder och strävan inom företaget. Organisatorisktlärande 
äger rum när individer inom en organisation upplever ett problem och undersöker omständighe-
terna kring detta problem, för organisationens räkning. De upplever att det förväntade och faktis-
ka resultatet av något i deras verksamhet matchar varandra dåligt och går vidare med detta genom 
eftertanke och nya handlingar. Detta leder dem till att förändra sin bild av organisationen och or-
ganisatoriska fenomen och förändra sina handlingar så att förväntningar och resultat stämmer 
överens (Argyris och Schön 1996, s. 16). 
 
Choo är starkt influerad av Argyris och Schön och hänvisar ofta till deras teorier. Choo betonar 
informationens betydelse vid organisatoriskt lärande, bl.a. menar han att när organisationer ser 
över sina informationsbehov är det av betydelse att de inte bara intresserar sig för sakfrågan som 
problemet berör, utan att man också är förutseende när det gäller vad lösningarna på de olika pro-
blemen får för konsekvenser (Choo 2002, s. 39). Han påpekar även att för en organisation att an-
vända sig av olika perspektiv av en situation och olikartade källor kan hjälpa den att försäkra sig 
om att insamlingen och bearbetningen av information är tillräckligt uppmärksam och grundlig 
(Choo 2002, s. 166-168).  
 
Ett typiskt exempel på när organisationer ställs inför påtryckningar och krav på förändringar är 
när företag uppmanas att agera när dåliga arbetsförhållanden uppdagas hos deras leverantörer i 
andra länder. Jag har i den här uppsatsen valt att undersöka den informationshantering ett antal 
företag bedriver i samband med etisk handel och hur detta kan komma till uttryck i organisato-
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riskt lärande. De företag jag valt att undersöka är progressiva inom området för etisk handel och 
har anammat dess betydelse för sin verksamhet. 
 
Choo menar att affärsföretag oftast är mest fokuserade på att söka information inom marknadsre-
laterade områden, som kunder, leverantörer, konkurrenter och distributörer, de är dessa som har 
direkt inverkan på företagets verksamhet, men menar han, det är inte som tidigare tillräckligt att 
endast hålla koll på konkurrenter och kunder, organisationer måste också övervaka teknologiska 
förändringar, regeringars policy, ekonomiska trender, demografiska mönster, förändringar i livs-
stil, internationell handel, politiska övergångar o.s.v. (Choo 2002, s. 30 och s. 228). Detta har 
delvis sin grund i, enligt min mening, det Jacobsen och Thorsvik påpekar, nämligen att organisa-
tioner står under tryck från omvärlden att framstå som samhällsnyttiga, inte bara ifråga om sina 
funktioner, utan att de också efterlever de värderingar och normer i handlingsmiljön som är rele-
vanta för verksamheten (Jacobsen och Thorsvik 1998, s. 49 och s. 180). 
 
Gemensamma idéer och föreställningar som finns i samhället kallas ibland kognitiva institutioner 
och beskrivs som självklara och något som man strävar efter utan att nödvändigtvis vara medve-
ten om det. De påverkar och tas för givet av organisationer och andra aktörer i samhället. De 
kognitiva institutionerna påverkar organisationers utveckling, framgång och förmåga till överlev-
nad, och därför syftar förändringar i organisationer till att göra dem mer legitima i omgivningens 
ögon (Ahrne och Hedstöm 1999, s. 82). Jag menar att kognitiva institutioner kan vara vår syn på 
det mest elementära när det gäller arbetsmiljö och arbetsförhållanden, vara sig det är här hemma 
eller i ett tillverkningsland i Asien. 
 
Omgivningen både begränsar och möjliggör organisationers aktiviteter och detta är en orsak till 
att vissa organisationer, som har den möjligheten, försöker flytta sin verksamhet till länder där 
lönerna kan hållas nere, där lagarna som skyddar arbetarna är svaga, fackföreningar motarbetas 
o.s.v. (Ahrne och Papakostas 2002, s. 97). 

1.1 Problembeskrivning 

Trots att företag engagerar sig i CSR (Corporate Social Responsibility) så återkommer ständigt 
uppgifter om missförhållanden i företagens tillverkningsled. Kunder och andra intressenter i 
samhället förväntar sig att företag ska respektera mänskliga rättigheter och det tror oftast företag 
att de gör. De flesta företag kan inte hävda med säkerhet att mänskliga rättigheter respekteras där-
för att de inte har system eller metoder som garanterar detta. Forskarna Richard Duncombe och 
Richard Heeks påpekar, när de beskriver informationssystem inom etisk handel (i detta fall över-
vakning och kontroll av uppförandekoder), att etisk handel är en informationsintensiv aktivitet. 
Man kan säga att uppförandekoder är regler för hur företagen själva och deras leverantörer ska 
agera ansvarsfullt gentemot anställda och omvärlden. Oftast är uppförandekoder framtagna av 
företagen själva och ibland av organisationer som arbetar med etisk handel. Uppförandekoder är 
mer eller mindre framgångsrika. De är inte bindande för företagen och det varierar kraftigt hur de 
efterlevs, m.a.o. ibland är de bara ord på ett papper. Det som är intressant i sammanhanget är vad 
företagen gör för att säkerställa att kriterierna i uppförandekoderna verkligen efterlevs. 
Richard Duncombe och Richard Heeks är forskare vid Institute for Development Policy and Ma-
nagement, University of Manchester, och har bl.a. forskat på sambanden mellan informationssy-
stem, informationshantering och etisk handel.   
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Det som Duncombe & Heeks beskriver som stommen i informationssystem för etisk handel be-
står huvudsakligen av fyra beståndsdelar; en process – produktionsprocessen, tillverkningen; en 
övervakande mekanism – insamling av information om produktionsförhållandena; en jämförande 

mekanism – jämför den insamlade informationen med de standards som t.ex. finns i antagna upp-
förandekoder; en kontrollerande mekanism – kontrollerar att korrigering av eventuella avvikelser 
från standarden blir genomförda, t.ex. om en producent upptäcker att en underleverantör använ-
der sig av barnarbetare, så kan den se till att dessa blir ersatta av vuxna (Duncombe & Heeks 
2003a, s. 128). Neef understryker att det är viktigt att komma ihåg att övervakningen och kontrol-
len (revisionen) är två olika saker. Inom ramen för övervakning ingår en del rådgivning, samarbe-
te och förbättring, medan revisionen kommer senare, den är en formell process med syfte att av-
göra om uppförandekoderna efterlevs och bör vanligtvis utföras av en oberoende tredje part 
(2004, s. 195). Knutet till ett informationssystem för etisk handel är flera informationsaspekter 
intressanta, som vilken information företaget har behov av, vilka informationskällor de använder 
sig av och hur de utför sin informationssökning.  
 
Etisk handel i sin nuvarande form är en relativt ny företeelse som företag får och har fått ta ställ-
ning till och införliva i sin verksamhet. Som tidigare nämnts är etisk handel en informationsinten-
siv aktivitet, men ännu är mycket lite känt om informationens roll i samband med etisk handel 
menar Duncombe och Heeks (2003a, s. 123). De påpekar att det är viktigt att förstå varför det vid 
jämförelse finns en skillnad mellan de uppsatta målen i uppförandekoderna och det som sker i 
verkligheten. Innan man går vidare med att kontrollera det som sker måste man få förståelse för 
orsaken bakom denna skillnad (Duncomde & Heeks 2003a, s. 123 och s. 131). ”This issue of 

comprehension – and its associated information flows – will underpin the long-term developmen-
tal value and credibility of ethical trade” (Duncombe & Heeks 2003a, s. 131). Det är alltså viktigt 
att företagen får förståelse och lär sig hantera de olika faktorerna som påverkar etisk handel. I det 
här sammanhanget anser jag att Chris Argyris och Donald Schöns teorier om organisatoriskt lä-
rande är intressanta. Avgörande för lärandet är korrekt och verifierbar information och välfunge-
rande kommunikation mellan företagen och andra intressenter i leverantörskedjan. Detta gör att 
ämnet är intressant att undersöka ur ett BoI perspektiv.  
 
För att kortfattat sammanfatta problemet – hur fungerar företagens informationshantering vid 
etisk handel och hur kommer detta till uttryck i det organisatoriska lärandet. 
 
Det är ett samhällsrelevant ämne då problematiken är global och berör många människor. Den 
oberoende brittiska organisationen Ethical Trading Initiative sammanfattar i inledningen när de 
beskriver syftet med sitt eget arbete, vikten av att företagen får förståelse för sitt eget agerande 
inom området för etisk handel;  
 

”It is increasingly recognised that companies adopting codes of labour practice in respect to their global 

supply chains need to know for themselves and be able to demonstrate to others what they have actually 
achieved for their approach to be both effective and credible” (ETI Purpose, Principles, Programme And 
Membership Information, tillgängligt 2008-04-09) 
 
 

ETI är en stor multiintressent organisation, medlemmarna utgörs av både företag, fackföreningar 
och frivilliga organisationer, med över 50 organisationer som medlemmar. ETI grundades 1998 
och är en icke-vinstdrivande organisation, med en styrelse som är ansvarig för att besluta om och 
se över organisationens övergripande policy, strategier och aktiviteter. Organisationen utvärderar 
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bl.a. olika metoder som medlemsföretagen praktiserar med syfte att se vad som fungerar bäst 
(NätverketRenaKläder 2008, s. 30, www.ethicaltrade.org tillgängligt 2011-04-26). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med det här arbetet är att undersöka den informationshantering som fyra olika företag 
beskriver att de använder vid etisk handel, för att därefter se hur denna informationshantering re-
laterar till företagets organisatoriska lärande. Dale Neef menar att det finns en rad olika åliggande 
och aktivteter som behöver genomföras för att kunna säkerställa ett etisk beteende och en solid 
riskhantering – Skapandet av policyer och fortgående riskutvärdering – Hantering av leverantörs-
program – Dokument hantering – Utbildning – Kommunikation – Internt åtagande och företags-
inriktning – Sammanställa en slutrapport (Neef 2004, s. 101-103). Dale Neef är konsult i före-
tagsstrategi med CSR och frågor som rör leverantörskedjan som specialitet.  Han har även dokto-
rerat i modern europeisk ekonomisk historia vid Cambridge University.  
 
Dessa olika teman har jag tänkt använda som inriktning för min undersökning och mina intervju-
frågor. Som grund för min undersökning tänker jag även använda mig av information från företa-
gens egna hemsidor och uppförandekoder. För att kunna analysera mitt material använder jag mig 
av teorier om informationshantering och organisatoriskt lärande, i huvudsak Chris Argyris och 
Donald Schöns teorier om enkel- och dubbelkretslärande och handlingsteorier. Jag hänvisar ock-
så till teorier om informationshantering inom områdena informationsbehov, informationskällor 
och informationssökning. Här använder jag i huvudsakligen teorier från Chun Wei Choo. 
 
Organisationers, i detta fall företags informationshantering är av stor, för att inte säga avgörande 
betydelse för det organisatoriska lärandet. Choo menar att informationshanterings huvudsakliga 
mål är att utnyttja informationsresurser och möjligheter på ett sådant sätt att organisationen lär sig 
och anpassar sig till sin föränderliga omgivning (Choo 2002, s. 24). Just därför berör min första 
frågeställning företagens informationshantering. 
 

1. Vilka aktiviteter relaterade till informationshanteringen i samband med etisk handel be-
skriver företagen att de bedriver? 
 

2. Hur kan dessa aktiviteter och uttalande ställas i relation till organisatoriskt lärande? 
 
 

1.3 Avgränsningar 

Världshandeln styrs ytterst av den rådande handelspolitiken, dels inom ramen för den nationella 
handelspolitiken inom de olika länderna och dels genom de internationella besluten som tas inom 
EU och organisationer som WTO. Detta är ett komplext ämne och jag tänker inte fördjupa mig i 
det. Jag tänker beskriva handelspolitiken när den har direkt betydelse för mina frågeställningar 
och syfte. Det är svårt att få insyn i företagens etiska verksamhet, då detta är ett känsligt ämne för 
företagen och de är restriktiva med att lämna ut information. De har heller ingen juridisk skyldig-
het att redovisa om den här delen av sin verksamhet till någon myndighet eller liknande. En an-
nan svårighet är att veta om företag är uppriktiga med sina etiska ansträngningar eller om det bara 
är en uppvisning utåt. Jag begränsar mig att rikta in mig på tillverkningen för detaljhandeln och 
behandlar inte produktionen av varor som t.ex. bilar, då tillverkningen av dessa inte riktigt sker 

http://www.ethicaltrade.org/
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under samma omständigheter. Jag har inte funnit någon tidigare forskning om informationshan-
tering i samband med etisk handel, förutom Duncombe och Heeks som riktar in sin forskning på 
datoriserade system för informationshantering. Min undersökning begränsar sig till fallstudier av 
fyra företag som tar en aktiv del och är progressiva inom området för etisk handel. Jag beskriver 
mer om dessa företag i metodavsnittet. 

1.4 Metod 

Jag har valt att relatera material om organisatoriskt lärande och informationshantering till materi-
al om etisk handel. Här ska jag se hur teorierna om organisatoriskt lärande och informationshan-
tering kan komma till uttryck i företagens agerande vid etisk handel. Ur mitt material om etisk 
handel lyfter jag fram/tolkar de begrepp som beskrivs i samband med organisatoriskt lärande och 
informationshantering i teoriavsnittet. Det analysredskap jag har valt för att kunna utföra detta är 
kvalitativ innehållsanalys. I en kvalitativ innehållsanalys samlar man data som sedan delas in i 
teman eller kategorier. Därefter letar man efter samband mellan kategorierna (Jacobsen, 2007, s. 
135). Metodförfattaren Dag Ingvar Jacobsen beskriver olika faser som används i en innehållsana-
lys. I den första fasen delas texten upp i ett antal teman eller problemställningar (Jacobsen 2007, 
s. 139). De teman jag letat efter i  intervjuerna är hur företagen resonerar och agerar i samband 
med etisk handel. Den andra fasen innebär att de olika temana fylls med innehåll. Här beskriver 
Jacobsen (2007, s. 142) att man gör ett urval av citat ur intervjun och låter dem belysa vad en per-
son säger om den definierade kategorin. I den tredje fasen är det vanligt att man utför en enkel 
kvantitativ analys där man räknar hur ofta ett tema nämns (Jacobsen 2007, s. 142). Det här mo-
mentet av innehållsanalys använder jag mig inte av i den här uppsatsen. Den fjärde fasen innebär 
att man jämför intervjuer/observationer och söker efter likheter och skillnader. I den sista fasen 
söker man förklaringar till skillnader. Detta gör jag med hjälp av teorier om organisatoriskt läran-
de och informationshantering.  
 
Jag har valt ett kvalitativt tillvägagångssätt då frågeställningarna kräver komplexa tolkningar. 
Ordet kvalitativ står för kvaliteter som Pål Repstad beskriver som egenskaper eller framträdande 
drag hos ett fenomen (Repstad 1999, s. 9). Karin Widerberg påpekar att kvalitativ forskning syf-
tar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper och där man i första hand söker efter 
fenomenets innebörd eller mening, till skillnad från den kvantitativa forskningen som handlar om 
att fastställa mängder och där man och där man först och främst söker efter dess förekomst och 
frekvens (Widerberg 2002, s. 15). Repstad påpekar att man i den kvalitativa forskningstraditionen 
betonar ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö som studeras, men att idealet 
om närhet och långvarig kontakt i den kvalitativa forskningstraditionen inte alltid kan uppfyllas i 
praktiken. I mitt fall förhindras närhet till de huvudsakliga forskningsobjekten (företagen) bl.a. 
p.g.a. att etisk handel är ett mycket känsligt ämne för företagen och där de i sammanhanget är 
mycket begränsade i sin öppenhet gentemot omvärlden. Av praktiska omständigheter har jag inte 
haft möjlighet att observera hur man inom företagen arbetar med dessa frågor, istället har jag fått 
begränsa mig till att göra telefonintervjuer med ett antal företag. Jag har inte heller haft praktiska 
möjligheter att tala med leverantörer eller arbetare i tillverkningsländerna. Istället använder jag 
bakgrundsmaterial framtaget av dem som har haft större möjligheter att komma närmre både le-
verantörer och arbetare i tillverkningsländerna. Jag vill benämna min undersökning som deskrip-
tiv – ”Vid deskriptiva undersökningar begränsar man sig till att undersöka några aspekter av de 

fenomen man är intresserad av”. ”Det kan vara en beskrivning av varje aspekt för sig men det kan 
även vara beskrivningar av samband mellan olika aspekter” (Patel och Davidsson 1994, s. 11). I 
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det här arbetet är aspekten företagens informationshantering och lärande i samband med fenome-
net etisk handel. Vid val av analysteman beskriver Karin Widerberg tre olika tillvägagångssätt; 
man kan utgå från empirin (ett empirinära förhållningssätt), eller teorin (ett teorinära förhåll-
ningssätt), eller framställningsformen. Jag har valt ett empirinära förhållningssätt, där jag hämtar 
teman från det empiriska materialet, i detta fall Neefs olika teman. Widerberg menar att detta för-
hållningssätt är att rekommendera vid de flesta kvalitativa undersökningar (Widerberg 2002, s. 
144). 
 
När Steinar Kvale beskriver betydelsefulla aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun, näm-
ner han bl.a. mångtydighet, där den intervjuades uttalande ibland kan vara mångtydiga och spegla 
dennes värld (Kvale 1997, s. 35).  ”Motsägelser behöver inte bara bero på brister i kommunika-
tionen mellan intervjuare och intervjuad eller på den intervjuades personlighetsstruktur, utan kan 
faktiskt på ett adekvat sätt spegla de objektiva motsägelserna i den värld som den intervjuade le-
ver i” (Kvale 1997, s. 38). Detta tycker jag stämmer med problematiken kring etisk handel när det 
gäller företagens ställningstagande och agerande. De företag som engagerar sig i etisk handel gör 
det i stor utsträckning p.g.a. krav från omvärlden. Dessa krav krockar ibland med krav som redan 
finns inom verksamheten (hur den ska drivas, mål o.s.v.) vilket kan medföra motsägelsefulla utta-
landen och ett motsägelsefullt agerande. Här får jag tolka vad som kan ligga till grund för det 
motsägelsefulla i deras uttalanden och agerande. 

1.4.1 Urval av informanter 
Jag har valt att göra telefonintervjuer med fyra väletablerade svenska butikskedjor – Åhléns, 
KappAhl, Coop och MQ. Vid mitt sökande efter informanter letade jag efter väletablerade detalj-
handelsföretag med någon form av information om företagsansvar på sina hemsidor. Detta för att 
jag skulle ha ett underlag inför intervjuerna. Jag har valt svenska företag med huvudkontor i Sve-
rige, huvudsakligen av praktiska skäl. Intervjuerna är halvstrukturerade då jag som utgångsläge 
för intervjuerna använder mig av Neefs teman, i övrigt var de sponta intervjufrågor, då jag ville 
att informanterna skulle uttrycka sig så spontant som möjligt och att förutsättningarna inom de 
olika företagen är olika. Ett grundläggande frågeschema utifrån Neefs teman återfinns i bilaga 3. 
Intervjuerna tog ca.45 minuter, förutom intervjun med informanten på MQ, där intervjun var nå-
got kortare. Ingen av informanterna hade krav på anonymitet i presentationen av undersökningen. 
Jag hade misstankar innan jag kontaktade eventuella informanter, att det kunde vara svårt att få 
företagen att ställa upp och mina farhågor besannades. Av tio kontaktade företag ställde fyra upp 
och lät sig intervjuas. Anledningen till att flera företag inte vill ställa upp uppgavs var brist på tid 
och ett företag gav mig det kryptiska svaret ”det har vi inte organisation till”. Men jag lyckades 

boka intervjutid med ovanstående företag. Dessa var de företag jag fann, under min urvalspro-
cess, som var villiga och öppna att diskutera hur de agerar och vad de har för strategier inom om-
rådet för etisk handel. Det är viktigt att notera att p.g.a. detta är mitt urval av informanter begrän-
sat till de aktörer som är uttryckligen progressiva inom området för etisk handel, de strävar efter 
att förändra och förbättra hur de arbetar med dessa frågor. 
 
Åhléns tillhör Axstores koncernen och grundades 1932 och har idag 76 varuhus i Sverige 
(www.ahlens.se tillgängligt 101012, www.proff.se tillgängligt 110425). Min informant Caroline 
Günterberg, leverantörsansvarig på Åhléns. Günterberg vill inte att jag använder diktafon när jag 
intervjuar henne, av oro att inspelningen kan användas i andra sammanhang. Trots mina försäk-
ringar sa hon att de alltid gör så. Tyvärr tycker jag att det påverkade resultatet av vår intervju ne-
gativt, då jag inte kunde återge resultatet lika nyanserat som vid de andra intervjuerna. Jag skick-

http://www.ahlens.se/
http://www.proff.se/


 7 

ade en sammanställning av de anteckningar jag fört under intervjun för översyn till Günterberg, 
som hon sedan kommenterade. Jag justerade därefter texten efter hennes kommentarer. Intervju 
ägde rum 110208. 
 
KappAhl grundades 1954 och är en modekedja med över 360 butiker och 4800 medarbetare i 
Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien (www.kappahl.se tillgängligt101012, www.proff.se 
tillgängligt 110425). Min informant här är Eva Kindgren och hon är CSR-manager. Intervjun 
ägde rum 110209. 
 
Coop ingår i detaljhandelskoncernen KF som grundades 1905 (www.coop.se tillgängligt 110214, 
www.proff.se tillgängligt 110425). Coop ingår där i Dagligvarugruppen, där 760 butiker ingår. 
Min informant är Per Rosengren, direktör Hållbarutveckling. Intervju ägde rum 110221. 
 
MQ är en modekedja som när den grundades 1954 hette Detex AB. 2006 uppgick MQ i MQ-
Retail AB (www.mq.se tillgängligt 110214, www.proff.se tillgängligt 110425). I dagsläget finns 
det 110 butiker. Min informant på MQ är Catarina Olvenmark som är CSR-chef och HR-chef i 
företaget. Intervjun ägde rum 110302.   
 
Åhléns, Coop och MQ är medlemmar i BSCI – Business Social Compliance, ett etiskt handelsal-
ternativ. BSCI grundades 2002 av FTA (Foreign Trade Association) som är ett handelsinitiativ 
inom EU, med syfte att främja internationell handel. BSCI har som syfte att samordna uppföran-
dekoder och övervakningssystem inom ramen för företagens etiska handel. Det finns två typer av 
medlemskap i BSCI, där den ena är de reguljära medlemmarna, som består av återförsäljare, 
märkesföretag, handels- och importföretag. Den andra typen av medlemskap är associerade med-
lemmar som består av företag, organisationer och institutioner som BSCI beskriver är utan en ak-
tiv roll i leverantörskedjan. Endast de reguljära medlemmarna har en rösträtt i de beslut som tas 
inom BSCI (www.fta-eu.org, tillgängligt 2011-04-12, www.bsci-intl.org tillgängligt 2011-04-11). 
BSCI har fått kritik bl.a. för att arbetet sker utan offentlig insyn och att de inte inkluderar männi-
skorättsorganisationer eller fackföreningar (NätverketRenaKläder 2008, s. 32). 

1.5 Val av källor om etisk handel 

Jag har sedan en längre tid varit intresserad av etisk handel och produktionsförhållandena i till-
verkningsländerna. Redan innan jag påbörjade den här magisteruppsatsen hade jag läst lite om 
ämnet och hade viss kunskap om vilka organisationer som arbetar med dessa frågor. Genom des-
sa organisationers hemsidor har jag sedan länkat mig vidare till andra källor. De flesta källorna 
jag använder mig av i det här arbetet har jag funnit via databaser som Business Source Elite och 
British Library for Development Studies, och bibliotekskataloger både på högskole- och folkbib-
liotek och när jag har sökt på Internet. Jag har använt mig av sökord som etisk handel och uppfö-
randekoder, både på svenska och på engelska. Jag har varit uppmärksam när detta ämne dykt upp 
i media och på så vis fått tips om material.  För att få lite olika synvinklar på ämnet har jag valt 
att använda mig av material både som är framtaget av organisationer med olika intressenter in-
blandade, som i praktiken arbetar med frågor som rör etisk handel, och material som är framtaget 
av forskare som studerat ”fenomenet” etisk handel.  Materialet om etisk handel är relativt nytt, då 
etisk handel i sin nuvarande form är en ganska ung företeelse.  

http://www.kappahl.se/
http://www.proff.se/
http://www.coop.se/
http://www.proff.se/
http://www.mq.se/
http://www.proff.se/
http://www.fta-eu.org/
http://www.bsci-intl.org/
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Materialet om etisk handel som jag använder i min uppsats kommer i huvudsakligen från fyra 
kategorier av källor – forskare, frivilliga organisationer, konsult/författare och journalister. Jag 
återger här några exempel för respektive kategori.  
 
Forskare: Richard Duncombe & Richard Heeks, Rhys Jenkins, Ruth Pearson & Gill Seyfang. 
 
Frivilliga organisationer: ETI, Amnesty (vars ställningstagande återges av Fagerjäll) och Nätver-
ket Rena Kläder. 
 
Konsult/författare: Dale Neef.  
 
Journalister: Helén Götberg.  
 
Torsten Thurén (1986, s. 1) nämner två yrkesgrupper där källkritiska problem är angelägnare än 
för andra: Journalister och forskare. Båda dessa yrkesgrupper förväntas ta med fakta som både 
talar mot den part det gäller eller det man hävdar. Anledningen till detta är att man inte har någon 
självklar motpart som lyfter fram motsidans argument (Thurén 1986, s. 67). 
Thurén (1986, s. 70) återger de fyra olika kriterier som brukar användas vid en källkritisk be-
dömning: äkthet, tidssamband, beroende och tendens.  
 
Äkthet: Här ställer man sig frågan om källan verkligen är vad den utger sig för att vara. Jag förut-
sätter att de källor som av forskarna återges i min uppsats redan är källkritiskt bedömda. När det 
gäller frivilliga organisationer har jag medvetet valt välkända, icke-vinstdrivande, partipolitiskt 
oberoende organisationer, som har kontakt med berörda parter och som ”arbetar ute i fältet”. Som 
Thurén påpekar är det även för journalister angeläget att vara källkritiska. Det anser jag också 
gäller för författare av facklitteratur, i detta fall Dale Neef. 
 
Tidssamband: För det här kriteriet gäller regeln att uppgifter från personer som har varit med om 
händelser blir mindre pålitliga ju längre tid som har förflutet efter en händelse. Det här kriteriet är 
inte direkt aktuellt i den här uppsatsen. 
 
Beroende: En bra källa är inte beroende av påverkan utifrån. Det ideala är om berättaren själv 
upplevt händelsen ifråga. Det här uppfylls inte av litteraturen om etisk handel, då arbetare leve-
rantörer, fackföreningar (och sällan företag) inte uttrycker sig direkt till läsaren, utan deras berät-
telser uttrycks via forskare, frivilliga organisationer och journalister. Ett annat slags beroende kan 
vara påtryckningar, inom det här området kan det röra sig om politiska och ekonomiska påtryck-
ningar. Helén Götberg är journalist för den populärvetenskapliga konsumenttidningen Råd & 
Rön. Röd & Rön är en kommersiellt oberoende, annonsfri tidning. Tidningen ägs av Sveriges 
Konsumenter, en partipolitisk obunden samarbetsorganisation, som verkar för ett ökat konsu-
mentinflytande. Den enskilde individen har möjlighet att bli medlem i organisationen. De presen-
terar undersökningar utförda av välkända organisationer. Det finns organisationer eller rättare 
sagt vinstdrivande företag som arbetar som rådgivare åt företag vid etisk handel. Material från 
dessa företag har jag valt att inte ta med, då deras objektivitet och öppenhet kan ifrågasättas p.g.a. 
deras beroendeställning till företagen de arbetar för. Jag är medveten att det både i en tidning som 
Råd & Rön och hos olika organisationer kan finnas en viss vinkling. Jag har ändå valt att ta med 
detta material i min uppsats, men är som sagt medveten om en eventuell vinkling.  
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Tendens: Det bästa vore om en källa var helt opartisk, men menar Thurèn (1986, s. 71) detta är 
nog ganska ovanligt, då de flesta berättelser lär innehålla någon tendens. Tendensen kan vara 
omedveten, man kan forma om sina intryck så att de passar ens egna värderingar.  
 
Duncombe & Heeks påpekar, när det gäller övervakning av hur uppförandekoder efterlevs, att 
även om övervakningen utförs av en oberoende organisation måste man vara medveten om att 
inom organisationer finns olika kulturer, världsåskådningar och målsättningar. Detta anser jag 
även gäller litteratur om etisk handel, vare sig om den är framtagen av en frivillig organisation 
eller en grupp av forskare. Informationen reflekterar sammanhangen i vilken den används och 
värderingarna hos dem som använder den – den är aldrig neutral (Duncombe & Heeks 2003a, s. 
132).  
 
Pål Repstad påpekar att källor kan ha ett värderande (normativt) eller beskrivande (kognitivt eller 
deskriptivt syfte) eller att källorna är en blandning av dessa syften (Repstad 1999, s. 89). Littera-
turen om etisk handel kan beskrivas som en blandning av värderande och beskrivande syfte. Vär-
derande då de i flesta fall framför de värderingar som ligger till grund för FN:s allmänna förklar-
ing om de mänskliga rättigheterna och ILO:s konventioner, och beskrivande för att de beskriver 
faktiska situationer och tillstånd, och effekterna av dessa. 

1.6 Disposition 

Grovt indelat består min uppsats av fem delar: Teoretisk ram kapitel 2; Bakgrund till etiskhandel 
kapitel 3; Resultat och analys kapitel 4; Diskussion och slutsatser kapitel 5; Sammanfattning ka-
pitel 6. 
 
Teorierna jag använder belyser aspekter informationshantering och organisatoriskt lärande. Jag 
använder mig i huvudsakligen av Chris Argyris och Donald Schöns teorier om enkel- och dub-
belkretslärande och till dessa teorier de nära knutna handlingsteorierna ”anammad teori” och 

”bruksteori”. Aspekterna av informationshantering jag fokuserar mig på är informationsbehov, 

informationskällor och informationssökning. Här använder jag mig i huvudsakligen av Chun Wei 
Choos teorier. 
 
I kapitlet för analys presenterar jag resultaten av mina intervjuer med Åhléns, KappAhl, Coop 
och MQ. De analysteman jag delar in intervjuresultaten i är Neefs teman: Skapande av policyer 
och fortgående riskutvärdering; Hantering av leverantörsprogram; Dokumenthantering; Utbild-
ning; Kommunikation; Internt åtagande och företagsinriktning; Sammanställa en slutrapport 
(Neef 2004, s. 101-103). 
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2. Teoretisk ram – organisatoriskt lärande 
Som teoretiskt verktyg till det här arbetet har jag valt att huvudsakligen använda mig av Chris 
Argyris och Donald Schöns teorier om enkelkrets- och dubbelkretslärande. En teori som är knu-
ten till enkelkrets- och dubbelkretslärande är handlingsteorin som författarna delar upp i ”anam-
mad teori ” och ”bruksteori”. Sina modeller över organisationers lärande har Argyris och Schön 
grundat på fallstudier och när de själv ha agerat som utomstående konsulter åt olika organisatio-
ner.  
 
När jag läste litteratur, t.ex. Choo, som tog upp organisatoriskt lärande och organisationer i sam-
hället refererades det vid ett flertal tillfällen till Argyris och Schön och deras enkelkrets- och 
dubbelkretslärnade.  Jag anser att det i Aryris och Schöns nämnda teorier finns en tydlig logik 
som går att applicera på de flesta typer av organisationer. Argyris och Schön har också baserat 
sina modeller, som jag tidigare nämnt, på egna erfarenheter i flera olika typer av organisationer, 
vilket gör att jag upplever deras teorier som genomtänkta och trovärdiga. När jag letade efter lit-
teratur om organisatoriskt lärande fann jag inget material där forskarna baserar sitt arbete på egna 
undersökningar i samma utsträckning som Argyris och Schön. 
 

2.1 Enkelkrets- och dubbelkretslärande 

Argyris och Schön beskriver enkelkretslärande som något som är tillräckligt när fel ska rättas till 
utan att organisationens normer eller målsättning behöver ifrågasättas. När man inom organisa-
tionen vill förändra ett resultat så förändras det inom ramen för organisationens normer, enligt 
detta sätt. När felkorrigeringen kräver att organisationens normer anpassas, vilket i sin tur kräver 
att strategier och antagande som är knutna till normerna också förändras, sker inlärningen genom 
dubbelkretslärande. Här kopplar organisationen felaktigheter i resultaten både till sina handlingar, 
och till sina normer. Syftet med dubbelkretslärande är att försäkra sig om organisationens över-
levnad och utveckling genom att se över de normer som är oförenliga med omgivningens krav, 
och därefter prioritera om. Med enkelkretslärande anpassar organisationen sina handlingar och är 
fokuserade på att överleva och att vara effektiva istället för att lära sig lösa problem kring normer 
som är i konflikt med varandra (Argyris och Schön 1978, s. 28). Med effektivitet menar för-
fattarna här hur en organisation på bästa sätt uppnår sina nuvarande syften och mål och hur de 
bäst behåller organisationens verkställande inom ramen för gällande normer (Argyris och Schön 
1978, s. 21). Dubbelkretslärande är mer inriktad på produktivt lärande genom att skapa nya tan-
kesätt. 
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.  
Figur 1 Det här är en modell av Argyris och Schöns enkel- och dubbelkretslärande återgiven av Choo  (2002, 

s. 14) 

 
Författarna påpekar att de flesta organisationer är ganska duktiga när det gäller enkelkretslärande, 
men har stora svårigheter när det gäller dubbelkretslärande (Argyris och Schön 1978, s. 3). Enligt 
författarna är en organisations grundläggande syfte att behålla stabilitet för att kunna uppnå sina 
mål och att överleva, men omgivningen har en benägenhet att vara dynamisk och föränderlig och 
i grund och botten är även en organisations inre miljö instabil, vilket gör att dubbelkretslärande 
och förändring är något som är speciellt viktigt för organisationer (Argyris och Schön 1978, s. 
125). 
  
Choo påpekar även att det i dagens dynamiska och komplexa miljöer är otillräckligt med enkel-
kretslärande, och att väldigt få organisationer kan fortsätta sin verksamhet genom att hålla fast 
vid en oförändrad handlingsteori (Choo 1998, s. 223).  
 
Jacobsen och Thorsvik påpekar att organisationer som upplevt längre framgångsperioder ofta få 
problem med att överge sina tillvägagångssätt. När saker och ting fungerar bra är det lätt att pro-
dukter, tjänster, marknader, processer, distributionskanaler och kunder tas för givet. Det är då 
också lätt hänt att ens sätt att tänka omkring sådana saker uppfattas som sant. För att en organisa-
tion ska kunna genomföra en lyckad omställning till förändrade handlingsvillkor så är inte bara 
inlärning av betydelse, utan även avlärning där man kan frigöra sig från ”sanningar” och klara av 

att bedöma framtiden inför varje ny situation (Jacobsen och Thorsvik 2002, s. 408-409).  

2.2 Handlingsteori- anammad teori och bruksteori 

Företag kan ha normer om det mesta som rör deras verksamhet t.ex. om produktkvaliteten, för 
hur stor vinstmarginalen ska vara, användandet av arbetskraft o.s.v. Företagets strategier går se-
dan ut på att uppnå normerna t.ex. hur man ska höja produktkvaliteten. Företagen har antagande 
som knyter strategierna till normerna t.ex. bästa sättet att höja vinstmarginalerna är att sänka 
kostnaderna för arbetskraften. Företagens normer, strategier och antaganden som knyter strategier 
till normer, är företagens handlingsteori. 

 
När någon blir tillfrågad hur han eller hon skulle bete sig under vissa omständigheter, så är svaret 
oftast personens anammade teori av situationen. Detta är den handlingsteori en person stödjer och 
kommunicerar med andra när han eller hon blir tillfrågad. Men den teori som i realiteten styr per-
sonens handlingar är dennes bruksteori, och denna teori kan vara oförenlig med hans eller hennes 
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anammade teori, dessutom kan personen ifråga vara omedveten om att de två teorierna är ofören-
liga med varandra (Argyris och Schön 1978, s. 11). Man kan säga att den anammade teorin är det 
ställningstagande någon upplever förväntas av honom/henne och som man vill visa upp inför 
omgivningen. Även om det naturligtvis finns skillnader mellan hur en individ handlar och hur en 
organisation handlar så är det enkelt sätt att beskriva handlingsteorier. Argyris och Schön menar 
att för att en grupp av människor med ett gemensamt syfte ska kunna betraktas som en organisa-
tion krävs det att de: tar beslut i kollektivets namn; tilldelar individer befogenheten att handla för 
kollektivets räkning; sätter upp gränser mellan kollektivet och resten av världen (Argyris och 
Schön 1978, s. 13). 
 
Författarna menar att det inte finns något organisatoriskt lärande utan individuellt lärande och att 
individuellt lärande är en nödvändig men otillräcklig förutsättning för organisatoriskt lärande. 
Organisatoriskt lärande kan betraktas som en process som länkas samman av de individuella 
medlemmarnas gemensamma efterforskningar. Individerna i organisationen agerar som ombud 
för organisationens lärande, men för att deras lärdomar, upptäcker och utvärderingar ska bli en 
del av organisationens lärande måste dessa registreras i organisationens minne (kan vara lagrade i 
dokument, filer, databaser och i huvudet på organisationens medlemmar) och bli en del av det 
som utgör organisationens bruksteori. Resultatet av organisatoriskt lärande kan ta sig många ut-
tryck, men för att räknas som lärande måste det bevisligen ha skett en förändring i organisatio-
nens bruksteori. Choo definierar organisatoriskt lärande på ett liknande sätt, där processen består 
av skanning, tolkning och lärande. Skanning är övervakningen av omgivningen; tolkningen är när 
information från skanningen ges en betydelse och det sker ett utbyte av åsikter; lärandet äger rum 
när tolkningen resulterar i nya åtgärder (Choo 2002, s. 8). Argyris och Schön påpekar att om man 
vill ta reda på om organisatoriskt lärande (även enkelkretslärande) verkligen ägt rum måste man 
ställa sig en rad frågor: Upptäckte de individuella medlemmarna om ett resultat stämde överens 
med (eller inte) de förväntningar som finns inom ramen för deras handlingsteori?  Genomförde 
de en undersökning som ledde till upptäckter, uppfinningar och utvärderingar angående organisa-
tionens strategier och antagande? Blev dessa resultat en del av organisationen och dess bruksteori 
och sedan använda för att kontrollera, ta beslut och som underlag för föreskrifter? Handlade med-
lemmarna sedan efter dessa lärdomar så att det formades en ny organisatorisk praxis? Var dessa 
förändringar i organisationens praxis reglerade så att de var opåverkade i fall någon medlem läm-
nade organisationen? Får nya medlemmar lära sig dessa nya inslag i organisationens handlingste-
ori som en del i deras socialisering in i organisationen? Dessa frågor pekar på eventuella källor 
till misslyckanden i det organisatoriska lärandet, men också på var det finns kapacitet till organi-
satoriskt lärande (Argyris och Schön 1978, s. 20 och 1996, s. 16-17). 
 
När synen på bruksteorin är splittrad, tvetydig och vag inom organisationen, klarar de individuel-
la medlemmarna inte av att koppla samman organisatoriska felaktigheter med motsägelser, brist 
på överensstämmelse och misstag i organisationens handlingsteori. Arbetet med att upptäcka och 
rätta till fel förblir inom ramen för enkelkretslärande och organisationens medlemmar reagerar på 
upptäckta felaktigheter genom att agerar som lärande ombud för undergrupper i organisationen. 
De problem som är skapade av de övriga förhållandena i organisationen lär sig de olika under-
grupperna orka med genom enkelkretslärande, och på så sätt förhindras granskning av bristerna i 
organisationens handlingsteori, eftersom man inte är villig att ifrågasätta om det man gör är än-
damålsenligt (Argyris och Schön 1978, s. 46).  Författarna menar att en organisations olika delar 
är mer komplexa än dess ursprungliga syfte. Ska man förstå dessa olika delar och deras inbördes 
förhållande måste man först studera de inre motsägelserna i organisationens ursprungliga syfte. 
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Även om organisationens individuella medlemmar alla är beredda att utföra organisationens ur-
sprungliga syfte så måste de få förståelse för de problem som de själva, deras avdelningar och 
interna grupperingar skapar för varandra och för organisationen (Argyris och Schön 1978, s. 
127).  
 
I diskussionen kring samband eller brist på samband mellan individuellt och organisatoriskt bete-
ende påpekar Jacobsen och Thorsvik att även om en person lär och förändrar sitt beteende, kan 
organisationen förhindra detta beteende. Eftersom ledningen kontrollerar vad de anställda gör kan 
de förhindra att det nya beteendet blir praxis för organisationen (Jacobsen och Thorsvik 2002, s. 
429).  
 
Organisationers handlingsteorier behöver inte vara uttalade, fastän organisationers anammade 
teori ofta kommer uttryck i målsättningsdokument och policydokument. Organisationer använder 
sig av sin anammade teori när de ska argumentera, dra slutsatser, förhandla, lägga fram och för-
klara handlingar och händelser både för externa och interna intressenter. Den anammade teorin är 
ofta i konflikt med bruksteorin, som reflekterar det verkliga agerandet och många gånger är un-
derförstådd. Organisationens bruksteori kan förbli underförstådd för att bristen på överensstäm-
melse mellan den anammade teorin och bruksteorin inte är diskutabel (Argyris och Schön 1978, 
s. 15). Författarna menar att bristen på överensstämmelse mellan anammad teori och bruksteori 
och dess oförenliga normer är brister i organisationens handlingsteori och utgör grund för felak-
tigheter. Så länge normerna för hur man ska handla är oförenliga med varandra, så kommer ett 
agerande som motsvarar förväntningarna inom ramen för den ena uppsättning normer, att bryta 
mot den andra uppsättningen normer (Argyris och Schön 1978, s. 56). 
 

2.3 Hämmande faktorer 

Ett för teorierna om enkelkrets- och dubbelkretslärande viktigt påstående är att organisationer 
tenderar att skapa inlärningssystem som förhindrar dubbelkretslärande, där organisationens nor-
mer, syfte och grundläggande policy ifrågasätts.  
 
Hur stor påverkan begränsningarna i en organisations lärande utgör är beroende på omfattningen 
av icke korrigerbara felaktigheter. Författarna menar att felaktigheter brukar vara icke korrigerba-
ra när dess korrigering kräver ett dubbelkretslärande i organisationen. Dubbelkretslärande krävs 
när normer som är centrala för organisationens handlingsteori måste ifrågasättas och förändras. 
Upptäckten av icke korrigerbara fel innebär personlig och organisatorisk sårbarhet och individer 
och grupper försöker skydda sig på olika sätt (Argyris och Schön 1978, s. 116). Icke korrigerbara 
felaktigheter tenderar att bli kamouflerade, m.a.o. undangömda, förnekade och förklädda och det-
ta leder till vad författarna kallar en hämmande krets, d.v.s. det som hämmar organisatoriskt lä-
rande. Icke korrigerbara felaktigheter som kamoufleras leder till ytterligare hämmande kretsar 
(”onda cirklar”) för om undangömmandet, förnekandet och förklädandet tas upp i ljuset och dis-
kuteras blottläggs också sårbarheten kring det icke korrigerbara felet. Detta leder till ytterliggare 
kamouflage m.a.o. kamouflerandet blir kamouflerat (Argyris och Schön 1978, s. 109 och s. 116). 
Kamouflerandet leder inte enbart till att förhindra dubbelkretslärande, utan försätter även organi-
sationens medlemmar mellan två stolar, dels ska de försöka rätta till felaktigheterna samtidigt 
som de verkliga orsakerna till felaktigheterna ska kamoufleras, och då heller inte diskuteras, de 
blir tabubelagda.   
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Kamouflage kan yttra sig i form av anammad teori (t.ex. vi bryr oss om arbetarnas situation i till-
verkningsländerna) och det icke korrigerbara felaktigheterna kan skyllas på yttre faktorer som 
medlemmarna i organisationen inte har någon kontroll över (t.ex. lagstiftningen i andra länder, 
världsmarknaden o.s.v.). Medlemmarna i organisationen kan även angripa problemet i offentlig-
hetens ljus samtidigt som de i tysthet delar förståelsen för det rituella i angreppet (Argyris och 
Schön 1978, s. 116). Kamouflage, som är en defensiv reaktion på icke korrigerbara fel tar energi 
från organisationens verksamhet, energi som skulle kunna ha ägnats åt de ursprungliga felaktig-
heterna. Sopandet under mattan, förnekandet och maskerandet av icke korrigerbara fel har en 
förmåga att ytterliggare förhindra efterforskningar kring dem och på så sätt förstärks den häm-
mande kretsen (Argyris och Schön 1978, s. 117).  

2.4 Informationsbehov, informationskällor och informationssökning  

En organisations handlingsmodeller bör enligt Argyris idealt bestå tre faktorer 1) att få så sann 
information som möjligt, 2) att val av handlingsmodell ska bygga på kunskap, och 3) att man 
kontinuerligt bevakar och värderar konsekvenserna av de handlingar man utför (Jacobsen och 
Thorsvik 2002, s. 420). Vad för information en organisation behöver (vad har informationen för 
syfte?), varifrån informationen kommer (vem ”ligger bakom” informationen?) och hur man söker 
efter informationen har stor betydelse vid organisatoriskt lärande. Lärandet måste grunda sig på 
korrekt och verifierbar information. Jag tror det är speciellt viktigt när det gäller etisk handel då 
det i sammanhanget förekommer, som jag senare kommer att beskriva, en hel del bedrägerier och 
falsk information.  
 
Informationsbehovet är utgångsläget och påverkar valet av källor - vem kan tillhandahålla infor-
mation om vad, och är villig att göra det. Källorna påverkar hur informationssökningen kan utfö-
ras - är det t.ex. fråga om dokument eller personlig kontakt. 

2.4.1 Informationsbehov 

Informationsbehov uppkommer ur problem, tvetydigheter och osäkerhet som organisationen kan 
stöta på i olika situationer. Situationerna uppkommer inte bara i förhållande till ämnet i fråga, 
utan även till omgivande faktorer som hur organisationen är uppbyggd, restriktioner, målmedve-
tenhet, samförstånd inom organisationen, hur riskfylld en situation är, professionella normer, hur 
mycket kontroll organisationen har över en viss situation, osv. Information används av organisa-
tioner på tre strategiska sätt; att få förståelse för sin omgivning, att frambringa ny kunskap, och 
att ta beslut. Choo menar att när en organisation fastställer sina informationsbehov är det viktigt 
att inte endast fråga sig vad för information man vill ha utan också frågor som; vad behöver vi 
veta? Vad vet vi redan? Hur kommer den här informationen hjälpa oss (Choo 1998, s. 220, 2002, 
s. 26 )? 
  
Argyris och Schön påpekar att när det gäller information som rör organisationen, är vaghet, tve-
tydighet, överflöd, knapphet och att den inte är testbar, ofta betraktat som tecken på osäkerhet. 
Uppgiften i organisationens efterforskning är då att specificera vag information, klargöra tvety-
digheter, rensa bort överflödig information, berika knapphändig information och göra icke testba-
ra påstående testbara. Genom att göra detta, menar författarna, så kan felaktigheter och avvikelser 
kopplas till brister i organisationens handlingsteori och organisationens efterforskningar kan rikta 
in sig på att omvandla osäkerhet till fel som kan rättas till (Argyris och Schön 1978, s. 57). M.a.o. 
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man kan sätta fingret på vad som verkligen är fel eller inte stämmer överens, och först då göra 
något åt det. 
 
Det är viktigt att inte endast förlita sig på information och informationstjänster som är lättillgäng-
liga och bekväma. Värdefull information måste kanske sammanfattas, jämföras, hänvisningar 
måste undersökas o.s.v. För att informationen eller informationstjänsterna verkligen ska vara re-
levanta och konsekventa krävs det att man inte bara intresserar sig för sakfrågan som problemet 
berör, utan att man också är förutseende när det gäller vad lösningarna på de olika problemen får 
för konsekvenser (Choo 2002, s. 39).  

2.4.2 Informationskällor 

Choo påpekar att i alla organisationer är det människor, inte tryckta källor eller elektroniska data-
baser, som utgör de mest värdefulla informationskällorna. Dessvärre infattas inte mänskliga käl-
lor när organisationer planerar för införskaffande av information, vilket Choo menar är en allvar-
lig brist. De mänskliga källorna filtrerar och sammanfattar informationen. De kan också reda ut 
tvetydiga aspekter och sätta fingret på vad som är viktigast (Choo 2002, s. 31).  
  
Sättet information når organisationen är avgörande för hur fullvärdig och användbar den är. Per-
sonliga möten ansikte mot ansikte ger den mest fullvärdiga informationen, då det ger omedelbart 
gensvar och visar viktiga signaler som t.ex. tonfall, kroppsspråk och skiftningar i språket, som 
skulle falla bort med andra informationsmetoder som t.ex. formellt skrivna rapporter. Personlig 
kontakt gör det möjligt att tolka och träffa överenskommelser om svåra, känsliga och konfliktlad-
dade frågor. Företagsledare och andra inom organisationer använder sig av personliga informa-
tionskanaler när de handskas med tvetydiga, komplexa, svårdefinierade eller konfliktladdade si-
tuationer (Choo 2002, s. 165). 
 
När Choo diskuterar externa mänskliga informationskällor menar han att information från intres-
senter som kunder, leverantörer och distributörer delges direkt och frivilligt och att det ligger i 
deras eget intresse att ge respons och dela med sig av information till organisationen. Detta kan 
jag inte riktigt hålla med om när det gäller situationen kring etisk handel, då bristen på transpa-
rens och trovärdig och verifierbar information är ett avgörande problem. Vidare menar Choo att 
även konkurrenter ofta är villiga att dela med sig av information, speciellt när det rör sig om så-
dant som berör konkurrenter rent allmänt och förändringar som berör industrin i sin helhet. De 
flesta konkurrenter vet vilken information som strategiskt passar in i deras egna intressen och är 
villiga att dela med sig av kunskap inom andra områden när de vet att de kan få mycket ut av ut-
byte av idéer och insikter. Choo påpekar att endast förlita sig på mänskliga informationskällor har 
sina begränsningar. Personliga nätverk som grundar sig på vänskap och bekantskap, politiska 
förbindelser, tidigare samarbetspartners o.s.v. kommer till korta som informationskällor då om-
fång och utförlighet ofta är ganska begränsade. En del beslutsfattare i organisationer omger sig 
med likasinnade kolleger som filtrerar bort information som utmanar deras grupps sätt att tänka. 
Tätt sammansvetsade grupper inom en organisation kan också hämma utbytet av information ge-
nom att de vägrar att ansluta sig till det större organisationsomfattande informationsnätverket. 
Choo understryker att information från mänskliga källor ofta förmedlar aktualitet och livlighet, 
men att den kan vara vinklad. Det är därför viktigt att nästan alltid bekräfta och komplettera dessa 
källor med andra mänskliga och skriftliga källor. Genom att använda sig av olika perspektiv av 
en situation och olikartade källor kan det hjälpa organisationen att försäkra sig om att insamling-
en och bearbetningen av information är tillräckligt uppmärksam och grundlig (Choo 2002, s. 166-
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168). Detta är aktuellt vid etisk handel då, som jag senare beskriver, det vid kontroll av uppföran-
dekoder ibland är endast är fabriksledningen som kontaktas och att det många gånger inte an-
vänds en effektiv metod att få information från arbetarna. I samband med etisk handel påpekar 
Neef att det kan vara svårt att finna en objektiv informationskälla, men i sådana fall krävs det 
minst två källor som kan verifiera det som ska bekräftas eller utvärderas. Om dessa två källor ger 
motsägelsefulla svar krävs det kontakt med ytterligare källor (Neef 2004, s. 164).  

2.4.3 Informationssökning 

I engelskan finns begreppet ”issues management” som jag här närmast kan översätta till pro-
blemhantering eller hantering av sakfrågor. Begreppet har sitt ursprung från samhällets problem-
hantering av offentliga angelägenheter, men är även något som företag använder sig av. Syftet är 
att utveckla en företagspolicy som stödjer samhällsprogram med syfte att lösa sociopolitiska och 
ekonomiska problem. Detta gör företagen för att problemen påverkar dess välgång och framtida 
överlevnadsmöjligheter. De offentliga problemen och frågeställningarna berör många olika in-
tressenter med motstridiga intressen, men som ändå måste samverka för att nå en lösning. Det är 
därför viktigt för organisationen att försöka förutse eventuella problem och frågeställningar som 
kan påverka den, och i sin tur försöka påverka hur dessa problem och frågeställningar utvecklas. 
Choo återger Stanley (1985) som understryker behovet att utföra systematiska informationssök-
ningar med syfte att förutse olika problem och frågeställningar som man kan behöva ta ställning 
till. Stanley återger fem områden där olika problem och frågeställningar med stor sannolikhet dy-
ker upp; ekonomiska (ekonomiska förändringar); sociala (attityder hos allmänheten); politiska 
(förändringar i regeringars policy); och andra som t.ex. miljö, hälso- eller säkerhetsfrågor (Choo 
2002, s. 87).  
 
Affärsföretag är oftast mest fokuserade på att söka information inom marknadsrelaterade områ-
den, som kunder, leverantörer, konkurrenter och distributörer, de är dessa som har direkt inverkan 
på företagets verksamhet. Choo menar att det inte är som tidigare tillräckligt att endast hålla koll 
på konkurrenter och kunder, organisationer måste också övervaka teknologiska förändringar, re-
geringars policy, ekonomiska trender, demografiska mönster, förändringar i livsstil, internationell 
handel och politiska övergångar o.s.v. Choo understryker det oförutsedda i omgivningen och att 
avlägsna händelser kan påverka organisationen på oväntade sätt, sambanden orsak och verkan 
mellan olika delar av omvärlden blir allt mer invecklade med tiden (Choo 2002, s. 30 och s. 228). 
Detta anser jag är speciellt aktuellt för multinationella företag som har sin tillverkning spridd i 
andra delar av världen, där det råder annan lagstiftning, andra sociala och politiska förhållanden 
och en annan kultur. 
 
Choo återger Cyert och March (1992) som menar att organisationers informationssökning är 
”problemmotiverad” d.v.s. det är upptäckten av ett problem som sätter igång informationssök-
ningen med syfte att hitta ett sätt lösa problemet och när ett sätt är funnet avslutas sökandet. In-
formationssökningen beskrivs också som enfaldig, för när problem uppkommer så koncentreras 
sökandet efter en lösning nära en gammal lösning och man förlitar sig på gamla och bekanta in-
formationskällor. Vidare beskrivs informationssökningen som fördomsfull, då den återspeglar 
utbildning, erfarenhet och mål hos den som utför sökningen (Choo 2002, s. 7). Jacobsen och 
Thorsvik påpekar att många gånger blir det så att erfarenheter av framgångsrikt sökande och be-
handling av information tillvaratas som formella rutiner och regler – organisationen lär sig. For-
mella rutiner vid informationsinsamling byggda på erfarenhet kan leda till att organisationer bara 
väljer ut information som är anpassad till lösningar som man redan har till sitt förfogande, vilket 
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kan resultera i att viktiga aspekter i olika situationer inte uppfattas (Jacobsen och Thorsvik 1998, 
s. 305). Denna selektiva uppmärksamhet kan vara medvetet strategisk med syfte att styrka den 
egna makten eller främja de intressen som är knutna till de arbetsuppgifter och den befattning 
personen i fråga innehar. Den kan också vara ett resultat av att man genom utbildning och erfa-
renhet tränas till att hantera bestämda typer av problem med bestämda lösningar och att man helt 
enkelt inte klarar av att se situationer på alternativa sätt (Jacobsen och Thorsvik 1998, s. 308).  
 
Choo menar att ett formellt system för informationsökning bör vara välplanerat, då detta försäk-
rar att insamlingen av information grundar sig på organisationens målsättning och avgörande in-
formationsbehov. Kontinuerlig övervakning gör det möjligt för organisationen att tidigt känna av 
varningssignaler om något är på väg åt det ena eller andra hållet. Informationsinsamlingen bör 
vara decentraliserad så att alla inom organisationen ska hålla utkik efter värdefull information, för 
att ofta kommer den bästa informationen ifrån anställda som har tät kontakt med kunder, leveran-
törer, konkurrenter och representanter från myndigheter. Även analysen av den insamlade infor-
mationen bör ske nära källan där det finns specialiserad eller ”tyst” och lokal kunskap och känne-
dom. Samtidigt menar Choo, att den insamlade informationen också måste hanteras centralt i or-
ganisationen. Den centrala enheten har följande funktioner: den integrerar informationen och ana-
lyserna i organisationen som helhet; den samordnar satsningarna på informationssökningar för att 
undvika dubbelarbete och för att förhöja effektiviteten; den fungerar även som in-
formationscentral där t.ex. all tillgänglig information om ett visst ämne kan hittas. Projektgrupper 
förenar den centrala enhetens och de övriga enheternas arbete och analyserar specifika frågeställ-
ningar på djupet. För att lyfta fram vikten av lärande och betydelsen av information kan organisa-
tioner behöva anpassa normer och strukturer genom att t.ex. informationsinsamling och informa-
tionsutbyte blir formellt vedertagna i arbetsbeskrivningar och belöningssystem och arbetslag och 
projektgrupper görs förtrogna med vad som underlättar informationsutbyte och samarbete (Choo 
2002, s. 232 och s. 256). 
 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska ramen 

Här presenterar jag en sammanfattning av huvuddragen i den teoretiska ramen, som jag sedan 
använder när jag analyserar resultaten av mina intervjuer. Syftet med dubbelkretslärande är att 
försäkra sig om organisationens överlevnad genom att se över de normer som inte är förenliga 
med omgivningens krav och därefter göra en omprioritering. Företagens normer, strategier och 
antaganden, som knyter strategier till normer, är företagens handlingsteori. Den handlingsteori 
som en person/organisation stödjer och kommunicerar med andra när han eller hon blir tillfrågad 
är dennes anammade teori. Den teori som i realiteten styr personens/organisationens handlingar 
är dennes bruksteori. Dessa två handlingsteorier kan vara oförenliga med varandra. När synen på 
bruksteori är splittrad, tvetydig och vag inom organisationen, klarar de individuella medlemmar-
na inte av att koppla samman organisatoriska felaktigheter med motsägelser, brist på öve-
rensstämmelse och misstag i organisationens handlingsteori. Felaktigheter brukar vara icke korri-
gerbara när dess korrigering kräver dubbelkretslärande i organisationen, då upptäckten av dem 
innebär personlig och organisatorisk sårbarhet och individer och grupper försöker skydda sig på 
olika sätt. Detta tenderar att leda till kamouflage av de icke-korrigerbara felaktigheterna, t.ex. ge-
nom att undangömma, förneka och förklä dem. 

Vid översyn av informationsbehov i en organisation är det viktigt att inte endast förlita sig på in-
formationstjänster som är lättillgängliga och bekväma. Personliga möten ansikte mot ansikte ger 
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den mest fullvärdiga informationen. Personlig kontakt gör det möjligt att tolka och träffa över-
enskommelser om svåra, känsliga och konfliktladdade frågor. Genom att använda sig av olika 
perspektiv av en situation och olikartade källor kan det hjälpa organisationen att försäkra sig om 
att insamlingen och bearbetningen av information är tillräckligt uppmärksam och grundlig. Även 
informationskällor som konkurrenter kan ofta vara villiga att dela med sig av information, speci-
ellt när det rör sig om sådant som berör konkurrenter rent allmänt och förändringar som berör in-
dustrin i sin helhet, då de vet vilken information som strategiskt passar in i deras egna intressen. 
Informationshanteringen bör vara decentraliserad, då den bästa informationen ofta kommer ifrån 
anställda som har tät kontakt med kunder, leverantörer, konkurrenter och representanter från 
myndigheter. Även analysen av den insamlade informationen bör ske nära källan där det finns 
specialiserad och lokal kunskap. Samtidigt bör den insamlade informationen hanteras centralt i 
organisationen, där den centrala enheten bl.a. har som funktion att integrera informationen och 
analyserna i organisationen som helhet och fungera som informationscentral där t.ex. all tillgäng-
lig information om ett visst ämne kan hittas. 
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3. Bakgrund till etisk handel 
Etisk handel är en något missledande benämning, det rör sig egentligen om etisk produktion, inte 
om det etiska i själva handelsförbindelserna (Blowfield 1999). Traditionellt har olika initiativ till 
etisk handel varit något som fokuserat sig kring stora multinationella företag med huvudkontor i 
Europa och Nordamerika, med målsättning att verka för en internationellt erkänd arbetsstandard 
och grundläggande mänskliga rättigheter på arbetsplatserna i tredjevärlden. På senare år har även 
miljöfrågor blivit en del av etisk handel. Etisk handel förväxlas ibland med rättvis handel. Rättvis 
handel riktar i huvudsakligen in sig på att hjälpa och skapa exportmöjligheter för småskaliga pro-
ducenter i tredje världen. Programmen för rättvis handel ser till att producenterna får skäligt be-
talt för sina produkter och att de arbetar med hållbara kontrakt (Duncombe & Heeks 2003a, s. 
125 och s. 126).   
 

Duncombe & Heeks menar att etisk handel är ett sorts ingripande i marknaden som tillämpas ge-
nom självreglering. Regeringar, den privata sektorn, frivilliga organisationer och representanter 
för arbetarna har här möjlighet att tillsammans arbeta fram frivilliga standards, som ska reglera 
förhållandena på de arbetsplatser i tredje världen som ingår i de globala leverantörskedjorna. 
Inom ramen för etisk handel finns konsumenters värderingar och val representerade, den indivi-
duelle kunden kan på så sätt utöva sin makt på marknaden. Olika etiska handelsinitiativ fungerar 
som språkrör mellan producent och konsument. 
  
I det nuvarande politiska och ekonomiska läget i världen betraktas självreglering av många som 
en lämplig metod. Stater och internationella organ kan eller vill inte reglera förhållandet mellan 
konsumenter och producenter t.ex. p.g.a. att organisationer som WTO motsätter sig detta. Det 
finns också en rädsla att skada den nationella konkurrenskraften (Duncombe & Heeks 2003a, s. 
136).  
 
Etisk handel har uppkommit delvis som en respons på trycket från frivilliga organisationer och 
konsumenter, och genom att företagen vill skapa en positiv företagsimage. Företag antar också 
större socialt ansvar som ett skydd mot de risker som finns när man är en del av en global mark-
nad och öka stabiliteten i den miljö där man bedriver sin affärsverksamhet (Barrientos 2000, s. 
562, Duncumbe & Heeks 2003a, s. 125). Undersökningar visar att de huvudsakliga motiven för 
etisk handel hos företagen ligger i minskade kostnader, att undvika risker såsom rättstvister och 
att skada företagets rykte, och behålla och öka sina marknadsandelar. Samtidigt påpekas det att 
det är oklart i vilken utsträckning ekonomiska aspekter i praktiken styr beslutsfattandet. Det kan 
mycket väl vara så att ekonomiska orsaker måste verka sida vid sida med grupptryck, moral m.m. 
Detta är sannolikt då det är omsorgen om företagets rykte (något som inte är påtagligt i ekono-
miska termer) som driver fram en del etiska handelsinitiativ (Duncombe & Heeks 2003b, s. 8). 
 
Duncombe & Heeks menar att ett av de grundläggande motiven till att företag intresserar sig för 
etisk handel, som är som tidigare nämnts en självreglerande företeelse, är att undvika andra for-
mer av regleringar (statliga och internationella) (Duncombe & Heeks 2003b, s. 21-22). Statlig 
reglering är, även om den inte är direkt inblandad, en del av etisk handel, där den ofta fungerar 
som hot, löfte, riktlinje eller det slutgiltiga målet. Den statliga regleringen, i förhållande till etisk 
handel i dess nuvarande form, beskrivs som järnhanden i sammetshandsken (Duncombe & Heeks 
2003b, s. 29). Både från politiskt håll och från frivilliga organisationer uttrycks det ett behov av 
starkare lagstiftning till förmån för arbetare världen över (Doane och Holder 2007, s. 13-14). 
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Duncombe & Heeks påpekar att all form av reglering, även självreglering, är en fråga om över-
vakning och kontroll.  För självreglerande system som etisk handel är bearbetningen och överfö-
ringen av information avgörande. Grundläggande för oberoende övervakning och social revision, 
som ska göra den etiska handeln tillförlitlig, är informationsinsamling.  Informationen ska sedan 
bearbetas och göras tillgänglig för olika intressenter, speciellt viktigt är det att informationen når 
konsumenterna, så att de utifrån den kan göra sina val (Duncombe & Heeks 2003a, s. 124 och s. 
127).  
 
Ett gemensamt krav som förenar olika frivilliga organisationer i kampen mot den position de 
multinationella företagen har är människors rätt att veta (Klein 2000 s. 381). Kraven på transpa-
rens och ansvarstagande, utanför kretsen av företagsledning och ägare, kommer att öka i takt med 
företagens växande inflytande i en internationaliserad ekonomi, där det dessutom blir allt lättare 
att hämta in och sprida information, menar man inom Amnesty (Fagerfjäll 2001, s. 7). Många av 
de stora företagen som säljer och marknadsför varorna vet inte var varorna är producerade, trots 
att det är dessa företag som styr industrin. De flesta företagen använder sig av mellanhänder som 
handelshus och lokala uppköpare. Genom att delge så lite information som möjligt kan dessa 
mellanhänder öka sin makt i handelsprocessen. Fastän företaget känner till fabriken är det inte 
särskilt sannolikt att den lokale uppköparen avslöjar i vilken omfattning produktionen sker utan-
för fabriken t.ex. i mindre produktionsenheter och i form av hemarbete. Vilken fabrik som till-
verkar en viss vara kan också skifta mycket snabbt (Jenkins et al 2002, s. 109).  
 
”Informations asymmetri”, d.v.s. när tillgången på information är mycket ojämnt fördelad intres-
senterna emellan, är både orsak till och konsekvens av att vissa intressenter (multinationella före-
tag och affärsmän) har så stort övertag inom etisk handel. Detta skapar en cykel där de domine-
rande intressenternas position stärks då de döljer och håller inne med information. Det är av-
skräckande för företagen att inom ett system för etisk handel bringa viss information i dagen, 
t.ex. genom att avslöja ett i socialt eller miljömässigt undermåligt uppförande. Detta kan skada ett 
företags rykte även i de fall där företagen försöker ta itu med problemen (Duncombe & Heeks 
2003b, s. 24). 
 
Den ojämlika tillgången på information mellan företagen/leverantörerna och kunderna gör det 
svårt för kunderna att göra etisk inköp, de har helt enkelt inte tillräckligt mycket kunskap om 
produktionsförhållandena för att kunna göra åtskillnad mellan produkter som är tillverkade under 
etiska förhållanden och de som inte är det. Ett annat problem är när företag som tidigare har haft 
bra etiska standards blir frestade att överge dessa för att konsumenterna ändå inte har någon möj-
lighet att upptäcka försämringen. Dessa problem försvårar möjligheten att låta marknaden styras 
av efterfrågan på etiskt producerade varor och möjligheten för företagen att kunna ta betalt för det 
faktum att varan är etiskt tillverkad och på så sätt dela den extra kostnad detta innebär med kon-
sumenten (Duncombe & Heeks 2003b, s. 24).  
 
Affärsetik är en benämning som infattar ett brett spektra av etiska frågeställningar som företag 
kan behöva ta ställning till. Jag uppfattar etisk handel som en del av begreppet affärsetik. Sheila 
Corrall beskriver affärsetik som en samling värderingar som praktiseras av ett företag. Den berör 
hur människor uppför sig i gråzonen mellan vad som uppfattas som ”rätt” och ”fel”. Detta kan bli 

formellt uttryckt i form av uppförandekoder (Corrall 2000, s. 92). När det gäller affärsetik finns 
det normgivande teorier, som i stor utsträckning används i vanliga affärssituationer. De tre teori-
erna jag tänker på är; ”aktieägarteorin”, ”intressentteorin” och ”socialt kontraktsteorin”.   
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Aktieägarteorin: Enligt denna teori agerar företagsledare i aktieägarnas bästa intresse d.v.s. ser 
till att värdet på aktieägarnas aktier ökar så mycket som möjligt. Ekonomen Milton Friedman 
sammanfattade denna teori tydligt när han skrev ”There is one and only one social responsibility 
of business: to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as 
it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition, with-
out deception or fraud” (Pearlson & Saunders 2003, s. 312). Företagsledaren har två skyldigheter 
gentemot aktieägarna. Det ena är att använda sig av lagliga, icke-bedrägliga metoder och det 
andra är att bevaka aktieägarnas intressen ur ett långsiktigt perspektiv. Företagsledaren måste 
alltså stå över eventuella kortsiktiga vinster, om det i ett längre perspektiv skulle öka värdet på 
aktierna. Pearlson & Saunders hävdar att denna teori har lite att komma med som grund för mora-
liska argument. Teorin förutsätter att en fri marknad helt och hållet stödjer de intressen som finns 
i samhället i stort. Men, påpekar författarna, man kan inte förutsätta att den ensidiga strävan för 
företag och individer att tjäna så mycket som möjligt är optimalt för den sociala välfärden. Den 
fria marknaden kan skapa monopol och andra omständigheter som begränsar andra individers 
möjligheter att göra vad som är bäst för samhället i stort (Pearlson & Saunders 2003, s. 312). 
 
Intressentteorin: Här måste företagsledaren inte enbart se till aktieägarnas intressen, utan är även 
anförtrodd att tillvara ta alla intressenters intressen. Med begreppet intressenter menas här någon 
som är avgörande för företagets överlevnad och framgång, eller någon vars intressen på ett avgö-
rande sätt påverkas av företagets verksamhet. Intressenter kan vara aktieägare, kunder, anställda, 
leverantörer, det lokala samhället m.fl. beroende på omständigheterna. Företagsledaren måste ba-
lansera intressenternas olika intressen mot varandra och samtidigt finna den bästa möjliga lös-
ningen för respektive intressent. Pearlson & Saunders påpekar att i praktiken är oftast den enda 
metoden för intressenten att påverka att sluta delta i företagets verksamhet, t.ex. kan kunden sluta 
köpa företagets produkter eller aktieägaren sälja sina aktier osv. (Pearlson & Saunders 2003, s. 
313). 
 
Socialt kontraktsteorin: Personer som stödjer den här teorin vill att man ser till vilka villkor ett 
företag måste kunna uppfylla för att samhällsmedborgarna ska kunna tillåta att det bildas. Bety-
delsen av det här kontraktet brukar generellt tolkas att genom låta företag existera kräver samhäl-
let som ett minimum att företaget ger mer till samhället än vad det förbrukar. Samtidigt manar 
samhället företaget att öka på sitt välstånd och utnyttja sina fördelar som företag genom att till-
fredställa vissa behov och intressen hos kunder och anställda. Teorin har två distinkta faktorer 
som grund. Den ena är den sociala välståndsfaktorn där man, som jag tidigare nämnt, tycker att 
företaget måste ge åt samhället mer än vad det tar, samtidigt som företagsledarna manas till att 
sträva efter vinst på ett sätt som är kompatibelt med välståndet i samhället i stort. Den andra fak-
torn är rättvisefaktorn som understryker att företag måste sträva efter vinst på ett lagligt sätt, utan 
fiffel och lurendrejeri, och att undvika verksamheter som kan skada samhället.  
 
Teorin har fått kritik för det finns ingen mekanism som kan sätta den i rörelse. Inom ramen för 
detta teoretiska kontrakt så är optimering av vinsten underordnat det sociala välståndet och de 
flesta kritiker har svårt att föreställa sig att företag förlorar intäkter p.g.a. altruism. Pearlson & 
Saunders menar att styrkan i den här teorin ligger i att den gör en vidsynt bedömning av det mo-
raliska utgångsläge som gäller för affärsverksamheter (Pearlson & Saunders 2003, s. 314). 
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3.1 Ansvar 

De senaste decennierna har företag i västvärlden i allt större utsträckning flyttat sin tillverkning 
till utvecklingsländer i t.ex. Sydostasien och Latinamerika. Här kan produktionskostnaderna hål-
las nere p.g.a. de låga lönerna och den ofta dåligt utvecklade lagstiftning, som ska reglera förhål-
landena på arbetsplatsen och skydda arbetaren mot missförhållanden. Produktionen av en vara 
har blivit mer komplex än tidigare, då en färdig produkt kan bestå av delar som är tillverkad i 
många olika länder. Leden av tillverkare, leverantörer, underleverantörer, uppköpare, exportörer, 
importörer o.s.v. kan bli lång, komplicerad och svår för företagen att överblicka. Företagen blir i 
många avseende distanserade från tillverkningen av sina egna produkter.  
 
Rapporter om missförhållanden i fabrikerna där de multinationella företagen låter tillverka sina 
produkter har sedan 1990-talet blivit allt vanligare. Det har rapporterats om många olika typer av 
missförhållanden, t.ex. barnarbete, usla löner som inte går att leva på, osäkra anställningsförhål-
landen, ohälsosamma och direkt farliga arbetsmiljöer, tvångsarbete, övergrepp av olika slag, för-
bud mot fackföreningar, orimligt övertidsarbete, inga raster under arbetsdagen m.m. Listan kan 
göras lång.  
   
När missförhållanden har uppdagats och uppmärksammats av media har många konsumenter rea-
gerat starkt. Konsumenter kräver att få veta om företagen bedriver etisk handel. Företagen har då 
för att rädda sitt anseende, agerat genom att t.ex. anta olika typer av uppförandekoder.  
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs i FN:s generalförsamling 
1948 efter ett omfattande internationellt samråd, ligger till grund för de internationella normerna 
om mänskliga rättigheter. 148 FN-medlemsstater har antagit förklaringen om de mänskliga rät-
tigheterna och ingen FN-medlemsstat (det finns för närvarande 192st) har någonsin offentligt 
förklarat att den motsätter sig den allmänna förklaringen. De grundläggande principerna när det 
gäller mänskliga rättigheter är enskilda personers rätt till ett värdigt liv, frihet från övergrepp och 
kränkningar och frihet att uttrycka egna övertygelser.   
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ligger som grund i många av FN:s kon-
ventioner och protokoll som ger mer ingående definitioner av dessa rättigheter. Några av dessa 
viktiga överenskommelser är Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rät-
tigheter (1966), Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
(1966), Konventionen om eliminering av diskriminering av kvinnor och Konventionen om barns 
rättigheter. Amnesty International menar att dessa konventioner, tillsammans med Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) åtta grundläggande kärnkonventioner (1999) (se bilaga 1), utgör den 
mest allmänt accepterade kodifieringen av människorättsnormer inom internationell rätt. Amnes-
ty understryker att varje försök av en företagsledning att skapa ett normsystem måste utgå från 
dessa konventioner (Fagerfjäll, s. 13). 
 
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna vänder sig FN till ”varje individ och 
varje samhällsorgan” och uppmanar dem att bidra till att främja respekten för dessa rättigheter. 

Företag är betydelsefulla delar av samhället även om de inte brukar betrakta sig själva som ”sam-
hällsorgan”. Just för att de är betydelsefulla delar av samhället så medför det att de har en mora-
lisk och samhällelig förpliktelse att respektera de allmänna rättigheterna i förklaringen, menar 
Amnesty (Fagerfjäll s. 14).  
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FN:s regelverk för mänskliga rättigheter är en del av den internationella rätten, men företag är 
inte juridiskt förpliktade att rätta sig efter dessa normer, därför att det är stater, inte företag som 
ratificerar FN:s konventioner och protokoll. Detta innebär att endast stater kan ställas till svars av 
de olika övervakningsorgan som FN inrättat i syfte att kontrollera att konventionerna efterlevs. 
Nationella lagstiftningar införlivar efterhand många aspekter av den internationella människo-
rättslagstiftningen, vilket innebär att företagen då måste rätta sig efter dem.  
 
Många internationella företag är verksamma i länder där regeringar av politiska orsaker utövar 
förtryck och systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna. Det finns också regeringar som inte 
efterlever normerna om de mänskliga rättigheterna med rädsla för att gå miste om utländska di-
rektinvesteringar. Ibland finns det lagar i tillverkningsländerna som ska skydda arbetarna, men 
myndigheterna har inte tillräckligt med resurser att se till att lagarna efterlevs. Multinationella 
företag kan medvetet välja att lägga sin verksamhet i länder med sådana regeringar, men riskerar 
då också att av opinionen fördömas som medskyldiga till de brott ländernas regeringar begår. Ett 
exempel på detta är situationen på fabrikerna i de filippinska s.k. frizonerna. Frizoner är industri-
ella områden där företagen slipper betala skatt till värdlandet. Den filippinska regeringen hävdar 
att landets arbetslagstiftning gäller även inom dessa zoner, vilket bevisligen inte är fallet.  
 
Journalisten Naomi Klein menar att anledning till att regeringen inte bryr sig om arbets-
lagstiftning efterlevs framförallt beror på att den är rädd för att skrämma bort de utländska företa-
gen. Regeringen ser i realiteten på arbetsförhållandena i exportfabrikerna som en utrikeshandels-
fråga, inte en arbetsrättfråga (Klein 2000, s. 241).   
 
Är det godtagbart att ett företag tillämpar normer som finns i tillverkningsländerna, men som inte 
är godtagbara eller tillräckliga i hemlandet? Ett stort antal multinationella företag menar att de 
helt enkelt inte har något annat val än att rätta sig efter lagarna i de länder där de är verksamma. 
Detta är moraliskt fel menar Amnesty, då företagsledningen vet att i vissa länder ger lagarna inte 
tillräckligt skydd när det gäller de mänskliga rättigheterna. Vidare anser Amnesty att det borde 
vara otillåtet för ett multinationellt företag, enligt lagen i det land där moderbolaget är registrerat, 
att gömma sig bakom lagarna i ett land där skyddet inte är tillräckligt. Det finns idag ett antal sto-
ra multinationella företag som tillämpar samma normer i hela sin verksamhet (Fagerfjäll 2001, s. 
109). 
 
En viktig ansvarsfråga är den om delat ansvar mellan moderbolag och dotterbolag eller samar-
betspartner. Särskilt problematiskt blir det när en internationell koncern försöker ta avstånd från 
brott mot de mänskliga rättigheterna och bortförklara sin roll i det hela genom att hävda att de 
inte känner till problemen eller att de inte har inflytande över dotterbolag, samarbetspartner eller 
underleverantörer, menar Fagerfjäll. Men opinionen gör inte skillnad mellan tillverkning av pro-
dukterna och slutanvändningen av dem och opinionen i både utvecklingsländer och industriländer 
ställer allt större krav på att företagen aktivt ska se till så att de mänskliga rättigheterna efterlevs 
där de har inflytande. Inflytandet företaget har anses omfatta alla samarbetspartner. Kan företaget 
inte se till att mänskliga rättigheter efterlevs kan de anklagas för att vara medskyldiga till de brott 
som begåtts (Fagerfjäll 2001, s. 16).  
 
Vem har det yttersta ansvaret för arbetsförhållandena inom produktionsindustrin?  
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I en artikel i konsumenttidningen Råd & Rön påpekas det att idag är det ingen av de stora kläd-
kedjorna som ifrågasätter sitt sociala ansvar, utan alla är väl medvetna om det egna ansvaret 
(Götberg 2006, s. 26). 
 
Kampanjen Rena Kläder anser att ansvaret vilar på återförsäljarna i väst. Företagens ansvar gäller 
för förhållandena i hela produktionskedjan. Detta synsätt har med tiden även kommit att accepte-
ras av företagen som anser att de faktiskt har ett ansvar för hur de varor som de säljer är produce-
rade. I Sverige har Kampanjen Rena Kläder (nu Nätverket Rena Kläder) sedan 1997 arbetat med 
konsumentupplysning, förhandlingar med företagen om kontrollarbete (revision), och kontakt 
med fackföreningar och organisationer i u-länder, som arbetar med klädarbetarnas situation på 
plats. Kampanjen Rena Kläders moderorganisation heter Clean Clothes Campaign och startades i 
Holland 1989 (Bjurling 2000, s. 24). ”Nu är inte frågan längre om företag har ett ansvar utan 

hur de ska ta detta ansvar” (Nätverket Rena Kläder 2008, s. 72). 

3.2 Uppförandekoder  

3.2.1 Historia 

De senaste 15-20 åren har det skett en förändring i inställningen till hur storföretagens påverkan 
på miljö och sociala förhållanden ska hanteras. Tidigare var den allmänna uppfattningen att detta 
var något som regeringarna hanterade och ansvarade för. Nu är det allt vanligare att multinatio-
nella företag och handelsförbund förväntas hantera det som rör arbetsförhållanden, miljö och 
mänskliga rättigheter. En respons från företagen, på kritik från media, konsumenter, frivilliga or-
ganisationer m.fl. att dessa bitar inte hanteras på godtagbart sätt, är att anta uppförandekoder. 
 
Professorerna Rhys Jenkins och Ruth Pearson och forskaren Gill Seyfang hävdar att uppkomsten 
av frivilliga uppförande koder både är ett tecken på och ett gensvar på globalisering (Jenkins, et 
al. 2002, s. 1). Efter andra världskriget och tre decennier framöver var utvecklingsländernas roll i 
världshandeln först och främst som råvaruproducenter och som marknad för fabriksvaror. De 
multinationella företagen bedrev huvudsakligen råvaruutvinning, som gruvdrift och utvinning av 
olja, samt i allt ökande utsträckning produktion av fabriksvaror för den lokala marknaden. Till en 
början var utländsk direktinvestering något som välkomnades, men många utvecklingsländer blev 
med tiden allt mer kritiska till de multinationella företagens aktiviteter. Stadsmakterna i många 
utvecklingsländer hade under den här perioden ganska stark ställning och kunde ingripa och lag-
stifta mot de problem som uppkom i samband med de multinationella företagen, som då i huvud-
sakligen hade en nationell bas.  I slutet av 1960-talet och under 1970-talet stiftade 22 utvecklings-
länder lagar i syfte att kontrollera de multinationella företagens verksamhet (Jenkins et al.2002, s. 
1). 
 
Det var under dessa förhållanden som en rad med internationella satsningar gjordes (hu-
vudsakligen av FN) för att etablera uppförandekoder. De internationella koderna betraktades som 
stöd för utvecklingsländerna i sin strävan att skapa nationella regelverk för de multinationella fö-
retagens verksamhet. Tillväxten av jättestora internationella företag uppfattades som hot mot 
små, fattiga länders suveränitet och uppförandekoderna var ett försök att återskapa en balans mel-
lan de multinationella företagens växande makt och de nationella staterna, speciellt staterna i 
tredje världen. Under 1980-talet ökade globaliseringen och större politiska förändringar ägde 
rum. Statsmakterna privatiserade stora delar av sina tillgångar och den internationella handeln 
liberaliserades. Från att ha reglerat de multinationella företagens verksamhet började nu regering-
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ar att tävla om att få utländska direkt investeringar (Jenkins et al. 2002, s.2). Länder i tredje värl-
den pressades att sänka standarden på arbetsvillkoren och använda billig arbetskraft som ett kon-
kurrensmedel (Barrientos 2000, s. 565).  

3.2.2 Uppförandekodernas utformning 

Det huvudsakliga syftet med uppförandekoder, antagna av företag i västvärlden, är att garantera 
att avlägsna leverantörer upprätthåller en åtminstone minimal standard när det gäller de anställdas 
situation.  När man undersöker anställningsförhållandena och effekten av uppförandekoder är det 
viktigt att förstå hur de olika leden i handelsprocessen samverkar inom en viss sektor och det en-
skilda företagets position inom denna process.  
 
För att en uppförandekod ska bli riktigt meningsfull och effektiv, menar Amnesty, bör den åtföl-
jas av en oberoende kontroll och utvärdering av hur den tillämpas och detta bör involvera direkt 
berörda samhällen och arbetstagare. Uppförandekoden bör inte heller vara en ursäkt för företaget 
att avvika från befintliga internationella normer och den ska inte ersätta redan befintliga föreskrif-
ter om ansvarsfullt företagande (Fagerfjäll 2001, s. 117).  
 
Något annat som är viktigt kring upprättandet av uppförandekoder är transparens. Övervakning 
och rapporter bör göras tillgängliga för allmänheten, vilket många företag är ovilliga till att gå 
med på (Jenkins et al.2002, s. 15). Vissa företag vill inte ens offentliggöra innehållet i uppföran-
dekoderna (Jenkins et al. 2002, s. 127).  
 
Representanter för Clean Clothes Campaign (CCC) menar att det är viktigt att belysa skillnaderna 
mellan å ena sidan kraven som finns i uppförandekoderna och å andra sidan kvaliteten i genomfö-
randet och övervakningen av dem. Detta har man nu börjat göra, med syfte att öka medvetenhe-
ten hos alla intressenter, för att de ska kunna skilja på seriösa och ytliga försök till att förbättra 
situationen för arbetarna (Jenkins et al.2002, s. 176). 
 
Undersökningar urskiljer i grova drag fyra olika typer av uppförandekoder: 
 
Den första typen är företagskoder, som ett företag egenhändigt knåpar ihop. Dessa koder kan be-
röra företagets egen verksamhet eller rikta in sig på sina leverantörers verksamhet. Den senare 
varianten är den vanligaste. 
 
En annan typ av uppförandekoder är koder som är nedtecknade och antagna av handels-
organisationer som representerar vissa industrier eller större grupperingar av arbetsgivare. 
 
En tredje typ av uppförandekoder är de som är utvecklade genom förhandlingar mellan flera olika 
intressenter som, företag eller representanter för deras industri, frivilliga organisationer och/eller 
fackföreningar och ibland även regeringar. Detta är s.k. flerpartsinitiativ. 
 
Den fjärde typen av uppförandekoder är de som är framförhandlade på en internationell nivå och 
sedan godkända och antagna av olika länders regeringar.  
 
För att uppförandekoderna ska kunna efterlevas och så att man kan kontrollera att de efterlevs är 
det viktigt att de inte är för vaga eller luddiga. Det vanligaste kravet i uppförande koder, både i 
företagskoder och i koder antagna av handelsorganisationer, är en ”hygglig” arbetsmiljö. En 



 26 

”hygglig” arbetsmiljö är ett mycket vagt begrepp och om en sådan uppförandekod inte åtföljs av 
precisa säkerhets- och hälsokrav så är den omöjlig att kontrollera (Jenkins et al. 2002, s. 20). Det 
finns många fördelar att referera till ILO:s konventioner i uppförandekoderna. Konventionerna 
har en juridisk tyngd som gör att koden blir både tydlig och trovärdig (Jenkins et al.2002, s. 95). 
En del företag undviker medvetet att referera till ILO:s konventioner, för att de själva vill behålla 
tolkningsföreträdet (Nätverket Rena Kläder 2008, s. 30).  

 
Figur 2 Modell av en värdekedja (Jenkins et al. 2002, s. 67). 

 
Jag har valt att visa hur en värdekedja (leverantörskedja) kan se ut, så att läsaren kan få en upp-
fattning om de olika leden i kedjan och var uppförandekoderna är aktiva. I värdekedjan utgår de 
flesta uppsättningarna uppförandekoder från återförsäljare och märkesföretag, för att sedan gälla 
hos importörer/exportörer, uppköpare och producenter. Övervakningen och revisionen av uppfö-
randekoderna sköts antingen av företagen själva men det är vanligare att det görs av deras uppkö-
pare och av importörer eller exportörer, eller externa professionella revisorer. Uppförandekoder-
na gäller för producenten av den färdiga produkten, men inte alltid för underleverantörerna eller 
de som arbetar hemma för leverantörens räkning. Dr. Stephanie Barrientos, som forskat om etisk 
handel vid University of Hertfordshire i Storbritannien, påpekar att dessa skikt i värdekedjan ofta 
blir förbisedda eller att leverantörerna själva förväntas kontrollera de tidigare leden i kedjan. Ju 
fler företag som ligger mellan råvaran och den färdiga produkten, speciellt när det gäller underle-
verantörer och de som arbetar hemifrån, desto mindre sannolikt är det att de måste efterleva de 
uppförandekoder som producenten för den slutgiltiga produkten måste följa (Jenkins et al. 2002, 
s. 68). 
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3.2.3 Problem, kritik och begränsningar 

De frivilligt antagna uppförandekoderna har blivit kritiserade för att de mest används som propa-
ganda av företagen – deras effekt är mer synlig i företagens image i de länder där varorna säljs än 
vad de är när det gäller arbetsförhållandena i tillverkningsländerna (Duncombe och Heeks 2003b, 
s. 16). Något av det som får skarpas kritik när det gäller etisk handel är det bygger på frivillighet 
och att det inte finns någon global institution som reglerar och övervakar att uppförandekoderna 
uppfylls. Detta gör det möjligt för företag att hoppa på och av etiska handelsinitiativ allt efter sina 
egna strategiska behov (Hughes 2002, s. 1149). 
 
Många olika intressen, avsikter och förväntningar avspeglar sig i de olika intressenternas förhåll-
ningssätt till uppförandekoder. Jenkins menar att man därför inte kan betrakta uppförandekoder 
som uppkomsten av en ny ansvarsfull företagssektor som balanserar företagets intressen med ar-
betarnas, konsumenternas och det civila samhällets intressen.  Istället, menar Jenkins, får man 
betrakta dem som resultatet av olika intressenters kamp att lyfta fram sina egna intressen, samti-
digt som de måste kompromissa med andra intressenters önskemål (Jenkins et al. 2002, s. 28). 
 
Jag uppfattar uppförandekoderna som ett uttryck för en kognitiv institution. Kognitiva institutio-

ner beskrivs som gemensamma idéer och föreställningar som är självklara och något som man 
strävar efter utan att nödvändigtvis vara medveten om det, och som påverkar och tas för givet av 
organisationer och andra aktörer i samhället. De kognitiva institutionerna påverkar organisatio-
ners utveckling, framgång och förmåga till överlevnad, och därför syftar förändringar i organisa-
tioner till att göra dem mer legitima i omgivningens ögon (Ahrne och Hedström 1999, s. 82). Om 
organisationens verksamhet inte avspeglar de i omgivningen dominerande normerna och värde-
ringarna kan den få legitimitetsproblem och bli kritiserad för att vara likgiltig, vårdslös eller irra-
tionell (Jacobsen och Thorsvik 1998, s. 31).   
 
Peter Utting vid UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development) menar att 
man bör betrakta uppförandekoder mer som ett politiskt omtvistat område, än som lösningen på 
problemen som uppkommit i samband med ekonomisk globalisering. Det krävs att man ser till att 
uppförandekoderna kompletterar den nationella lagstiftningen och att de skapar möjlighet för ar-
betarna att organisera sig. Detta har mycket större möjligheter att genomföras om uppförandeko-
derna är en del av ett etiskt handelsinitiativ med ett flertal olika intressenter inblandade, än om 
det är uppförandekoder skapade endast av företag eller handelsorganisationer (Utting 2004, s. 4). 
 
När det gäller etisk handel menar Blowfield att företagen måste inse uppförandekodernas be-
gränsningar, speciellt när man försöker få dem att vara allomfattande. Det skulle tillvarata de oli-
ka intressenternas intressen på ett bättre sätt, att istället för uppförandekoder som det centrala i ett 
företags etiska policy, ha uppförandekoder som inslag i en mer holistisk etisk strategi, där många 
olika aspekter kan belysas. En sådan strategi bör vara en företagsstrategi, inte enbart koder som 
riktar in sig på en specifik aspekt av företagets verksamhet (Blowfield 1999). Jag kan tänka mig 
att om det skulle vara upplagt som Blowfield föreslår så skulle den anammade teorin (företagets 
uttalade etiska principer eller uppförandekoderna) komma närmre bruksteorin (det verkliga förfa-
randet i affärsverksamheten). I en mer holistisk strategi skulle det inte finnas samma utrymme för 
oförenliga normer mellan anammad teori och bruksteori. Det skulle helt enkelt bli mindre splitt-
rat. 
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ETI menar att det över lag inte är så konstigt att leverantörerna upplever att uppförandekoderna är 
något som de ska bli ”godkända i” eller foga sig i för att kunderna ska bli nöjda och för att de ska 
kunna fortsätta med sin verksamhet. ETI påpekar att detta i viss utsträckning alltid kommer att 
vara fallet, men att möjligheterna att få bestående förbättringar i förhållandena på arbetsplatserna 
ökar väsentligt om leverantörerna blir en del av processen. För företagens del betyder detta att 
visa leverantörerna hur bra arbetsförhållanden kan vara till fördel för deras verksamhet, och stöd-
ja dem så att de kan göra uppförandekoderna till en del av sina rutiner. Erfarenhet visar att detta 
kan hjälpa leverantörer att förbättra sin produktivitet och hanteringen av sina personalresurser 
(ETI Briefing paper No.6 2005, s. 7). 

3.2.4 Revisionsfirmor 

När det gäller själva kontrollen av hur uppförandekoderna efterlevs bekymrar sig kritiker över 
bruket av stora revisionsfirmor inom vissa system av uppförandekoder.  De stora revisionsfir-
morna utför vanligtvis inte endast etiska revisioner utan deras huvudverksamhet är ofta traditio-
nell ekonomisk revision. Det finns risk för att företagen väljer revisionsfirmor till revisionen av 
uppförandekoderna, som det har förbindelser med när det gäller andra delar av sina verksamheter 
och på så sätt påverkar revisionsfirmornas oberoende ställning (Jenkins et al. 2002, s. 26).  
 
Dara O´Rourke är högskolelektor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och har fors-
kat om industriell miljö, strategier för att förhindra föroreningar och arbetsplatsrelaterade hälso-
problem. O´Rourke menar att företag som antar etiska revisionssystem bör göra sina revisioner 
och revisionsmetoder offentliga för att möjliggöra transparens och större ansvarsskyldighet. Kun-
der ska kunna jämföra fabriker och företag, producenter behöver kunna jämföra de som sköter 
övervakningen och deras metoder. O´Rourke påpekar att den här typen harmonisering och an-
svarsskyldighet finns inom området för finansiell revision, men är långt borta när det gäller den 
etiska revisionen (Jenkins et al. 2002, s. 207).  
 
Clean Clothes Campaign påpekar att transparens är avgörande för skapa trovärdighet intressenter 
emellan och gentemot allmänheten. Transparens är också avgörande för möjligheten att förbättra 
kvaliteten och effektiviteten av revisionsprocessen, och för att kunna ta emot och hantera klago-
mål (Clean Clothes Campaign 2005, s. 82). 
 
Revisionerna av uppförandekoderna kan vara dyra och eftersom många multinationella företag 
har många leverantörer anser sig företagen ofta inte ha råd med att kontrollera alla, utan bara en 
liten andel. Problemet med professionella revisorer är inte bara att de kan vara för dyra, de också 
för dåligt insatta i den lokala situationen. För att vara trovärdiga krävs det ingående kontakter 
med arbetare så att frågorna om de mänskliga rättigheterna kan verifieras (Fagerfjäll 2001, s. 38).  
 
Det är vanligt att företag lägger ca 80 % av sin budget för etisk handel på revisioner, samtidigt 
som företagen upplever att revisionerna inte medför betydande förändringar när det gäller att för-
bättra arbetarnas situation. En del ansvariga för etisk handel i olika företag påpekade på ett ETI 
möte att de hade lagt avsevärd kraft på att förhandla med revisionsfirmorna att förbättra kvalite-
ten på sina revisioner, genom att t.ex. inkludera intervjuer med arbetare i sina revisioner. De fles-
ta ansvariga för etisk handel upptäckte dock att revisionsfirmorna var ovilliga att förändra sin 
verksamhet och påpekade t.ex. att alla deras andra kunder var nöjda. Företagen tycker att de får 
lite för pengarna och föredrar att utföra revisionerna själva, men att det finns tryck från omgiv-
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ningen att använda sig av externa revisorer, då de betraktas som ”oberoende” (ETI 2006, s. 6-7 
och s. 10-11).  
 
Clean Clothes Campaign beskriver oberoende verifiering som det steg företag tar, för att deras 
påstående om att deras uppförandekoder åtföljs, ska framstå som trovärdiga. Verifieringen ska 
utföras av någon som är helt och hållet oberoende, alltså ingen part som är betald av företaget. 
Vanligtvis är den oberoende parten ett multiintressent initiativ. Clean Clothes Campaign uttryck-
er också en oro att ökad tilltro till externa revisorer medför att inköpare får allt mindre kontakt 
med sina leverantörer och dess anställda och på så sätt skapar ett ännu större avstånd mellan in-
köparna och arbetarna som tillverkar deras varor. Vidare återger CCC information från ILO som 
påpekar att externa revisorer kan vara dåligt rustade att hantera vikten av goda relationer mellan 
inköpare och leverantörer när det gäller övertidsproblematiken, där inköpare behöver samarbeta 
med leverantörer för att kunna lösa problemet genom att ge längre leveranstid på beställningar. 
För att i praktiken kunna implementera uppförandekoderna krävs helt enkelt ett nära samarbete 
mellan företaget och leverantören (Clean Clothes Campaign 2005, s.19, s. 72 och s. 79).  

Som det framgår pågår en ständig diskussion om för – och nackdelarna med oberoende revisioner 
kontra revisioner utförda av företagen själva. Neef menar att om hela processen är en del i företag 
– leverantörsförbindelsen så kan den vara mycket mer nyanserad, flexibel och mindre kostsam 
för både företag och leverantörer. Det som talar emot detta är att företag ofta blir påkomna med 
att strunta i eller underrapporter överträdelser, så detta tillvägagångssätt har inte mycket förtroen-
de hos frivilliga organisationer och investerare.  Detta tillvägagångssätt tenderar att vara mer in-
riktat på att rätta till felaktigheter. Många påpekar att förbättringar är slutmålet, därför menar 
Neef att detta tillvägagångssätt är mer lämpat som en del av övervakningsprocessen. Revisionen 
bör vara oberoende då ”angiveri” och kontrollerande inte främjar en nära och förtroendefull af-
färsförbindelse (Neef 2004, s. 206). 
 
3.2.5 Många uppförandekoder 

Det finns ett betydande problem med det ökande antalet koder, både interna och externa, hävdar 
Dr Gill Seyfang som arbetar i Overseas Development Group vid University of East Anglia. De 
saknar samstämmighet när det gäller innehåll och omfattning och ibland innefattar de inte ens 
ILO:s grundläggande konventioner, menar hon. Företagen utformar koder som tar upp de aspek-
ter som väcker störst intresse hos västerländska konsumenter, t.ex. barnarbete, men försummar 
sådant som inte uppmärksammas i media som t.ex. rätten att bilda fackförening. Seyfangs forsk-
ning visar att de mest effektiva uppförandekoderna är de som utformas i samarbete med fackfö-
reningar, kvinnliga arbetstagares sammanslutningar och utvecklingsorganisationer som driver 
kampanjer för bättre arbetsvillkor. I dessa koder ser man ILO:s grundläggande konventioner som 
ett minimum och de föreskriver i allmänhet oberoende kontroller med syfte att öka trovärdigheten 
(Fagerfjäll 2001, s. 119).   
 
För leverantörernas del skapar de många olika koderna problem, då en leverantör som tillverkar 
för många olika företag blir tvungen att efterleva flera skilda uppsättningar av uppförandekoder. I 
en studie som ETI låtit utföra visar det sig att ETI:s gemensamma agenda undermineras av det 
faktum att medlemsföretagen också har egna uppförandekoder. Exempelvis hade de indiska leve-
rantörerna som ingick i studien var och en upp 30 olika uppförandekoder att efterleva. Inte helt 
otippat orsakar detta förvirring och försvagar kommunikationen. Medlemmar i ETI föreslår att 
företag som delar samma leverantörer borde göra gemensamma revisioner och planer för förbätt-
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ringar hos leverantörerna. Är detta inte möjligt borde de i fall dela med sig av sina revisionsrap-
porter och planer för förbättringar till andra företag, så att dessa får vetskap vad andra företag 
gjort och då inte kräver att leverantören ska genomföra förbättringar som står i direkt kontrast till 
det andra företag krävt. En del företag som är medlemmar i ETI har redan detta tillvägagångssätt 
(ETI 2006a, s. 13, Barrientos & Smith 2006, s. 31). 
 
ETI påpekar att kvaliteten på olika uppförande- och revisionsprogrammen varierar kraftigt och att 
det är viktigt att inom en snar framtid se till att all revision når samma standard d.v.s. till den nivå 
de bästa revisionsprogrammen för närvarande håller (ETI Briefing Paper No.6 2005, s. 5)  
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3. Resultat och Analys 
Här presenterar jag både resultatet av mina intervjuer och min analys. Jag har tidigare beskrivet 
att jag använt Neefs sju teman som bakgrund till mitt grundläggande frågeschema och resultaten 
av intervjuerna och analysen presenteras efter dessa teman. Presentationen av intervjuresultaten i 
samband med varje tema inleds med en presentation av innehållet i själva temat, skrivet i kursiv 
stil. 
 
Neefs bok ”The Supply Chain Imperative” är skriven med företagen som målgrupp i första hand. 

Han vill här ge råd, lyfta fram de problem företag kan stöta på i samband med etisk handel och 
tillhandahålla ett ramverk för hur hela processen i samband med etisk handel kan hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt. De teman Neef lyfter fram när han diskuterar de aktiviteter han anser nöd-
vändiga för att övervaka och hantera den ”etiska” leverantörskedjan (Neef 2004, s. 101-103), an-
vänder jag här som referenspunkter. De kan betraktas som ideala sådana, då det är vad han med 
sin kunskap och erfarenhet anser krävs, men de fungerar i mitt arbete som ett utgångsläge för det 
som utgör företagens arbete i samband med etisk handel. Inom alla teman utgör information och 
informationshantering en betydande för att inte säga grundläggande del. Till detta tillkommer 
även, förutom intervjuerna med företagen, material från organisationer och forskare som berör de 
olika teman som Neef lyfter fram. Neef använder begrepp som program, t.ex. leverantörsprogram 
och kommunikationsprogram, vilket låter formellt. Jag tolkar detta till att motsvara ett upplägg 
eller en strategi att hantera rutiner och sakfrågor som rör t.ex. leverantörerna. När jag presenterar 
materialet under de olika teman återkommer ibland vissa teman, som jag senare återkommer till 
och analyserar. Ibland använder informanterna olika begrepp för samma sak, t.ex. revisorer och 
auditörer, jag har då valt att återge de begrepp som informanterna använder. 
 

4.1 Skapandet av policyer och fortlöpande riskutvärdering 

Här läggs tyngdpunkten på ansvar och utvärdering av de risker som finns i leverantörskedjan. 

Det krävs att någon i organisationen är ansvarig för att inleda och handha det fortlöpande ska-

pandet av företagets etiska policy för leverantörskedjan. Detta innebär både lämplig uppföran-

dekod och ett ramverk för analys och hur man reagerar på risker i leverantörskedjan. För att en 

sådan policy ska var förankrad i verkligheten krävs det också att någon i organisationen är an-

svarig för att analysera den socioekonomiska inverkan och de risker som företaget står inför i 

denna i kontext med hänseende till, land, leverantör och produkt. Det krävs att de ansvariga för 

detta även är delaktiga i planering och tillsyn av pågående och planerade projekt med speciellt 

fokus på förväntningar från andra intressenter som de lokala samhällena, regeringen, aktivister 

och affärspartners. 

 

Organisationer står under tryck från omvärlden att framstå som samhällsnyttig, inte bara ifråga 

om sina funktioner, utan att de också efterlever de värderingar och normer i handlingsmiljön som 

är relevanta för verksamheten. Men om legitimiteten endast är uppbyggd kring symboler kan or-

ganisationen orsaka sig själv mycket stor skada om det uppdagas att de föregivna målen och den 

faktiska verksamheten inte stämmer överens. Organisationer kan i sådana fall snabbt förlora le-

gitimitet som de har lagt ner mycket energi på att bygga upp (Jacobsen och Thorsvik 1998, s. 49 

och s. 180).  
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När det gäller företag och dess förhållande till etisk handel påpekar Alex Hughes, forskare vid 

School of Geography, Politics and Sociology University of Newcastle, att undersökningar visar 

att ett företags strategi och speciellt värderingarna hos företagsledningen påverkar engage-

manget till etisk handel. Förändringar inom företaget (t.ex. ägarbyte eller sammanslagning) och 

större förändringar i företagsledningen kan innebära en förändring i företagets policy till etisk 

handel (Hughes 2005, s. 1153).  

 
Åhléns är ansluten till BSCI och följer deras uppförandekod, men vem som ursprungligen be-
stämt att de ska var anslutna till just BSCI vet inte Caroline Günterberg som är ansvarig för leve-
rantörskontrollerna, men högst ansvarig för CSR är inköpsdirektören. BSCI har en lista med 
”högriskländer” där Åhléns lägger extra mycket tid på leverantörskontroller. Günterberg påpekar 
att medlemskap i BSCI medför ett starkt nätverk mellan företagen och stöd från själva organisa-
tionen. Alla inom företaget är involverade i företagets pågående och kommande projekt, mer-
chandizers på företagets kontor i produktionsländerna fungerar som mellanhänder mellan leve-
rantörer och övriga företaget.  
 
Inom KappAhl är det ingen som ensam ansvarar för att göra förändringar, man arbetar i team och 
det är allas ansvar att de förändringar som växer fram känns aktuella. Däremot finns det ett fåtal 
personer inom företaget som arbetar intensivt med de här frågorna, Eva Kindgren som är CSR-
manager, är en av dem och en person på deras kontor i Hong Kong är COC-manager (code of 
conduct) och han arbetar bara med uppförandekoden. Kindgren jobbar på en avdelning som heter 
inköpsutvecklingen, som är en supportavdelning mellan inköpsavdelningen och deras kontor, där 
de tillsammans analyserar allt från bomullspris, nya leverantörer till uppförandekod. Inför nya 
projekt rådfrågar de ibland fondbolag som Robur och Sjunde AP-fonden som förvaltar etik- och 
miljöfonder. Gäller det däremot inför verksamhet i ett nytt land läser de själv på Internet för att se 
vad riskerna är och försöker göra en analys över det. De pratar även med Exportrådet, Svensk 
handel och många kolleger i branschen.  Man får ta de kontakter man har och fråga, påpekar hon.  
Choo menar att konkurrenter ofta är villiga att dela med sig av information, speciellt när det rör 
sig om sådant som berör konkurrenter helt allmänt och förändringar som rör industrin i sin helhet 
(Choo 2002, s. 166-168.) och detta anser jag är en typisk situation för detta.  
 
När jag frågade henne om de undersöker vad det finns för förväntningar på deras verksamhet från 
andra intressenter t.ex. lokala samhällen, berättar Kindgren att hon jobbade i tre år i Bangladesh 
och drev företagets lokala kontor där. Hon menar att man har en unik ställning bara för att man är 
utifrån och har etablerat ett kontor där. Folket där vet om det ska bli bättre är det viktigt att få 
hjälp utifrån, från de verksamheter som etablerar sig där. Kindgren uppfattar inte att folket där 
tänker så mycket på att företagen skulle utnyttja deras låga löner, på samma sätt som vi gör här 
hemma. Istället ser de vad det skapar för möjligheter. Alla stora företag tar ett ansvar och många 
är medvetna att det är företagen som driver på arbetet för bättre arbetsförhållanden, de kan skriva 
till regeringen och be dem öka minimilönerna, göra broschyrer och tala om brandsäkerhet, ”vi har 

ett stort ansvar till att landet förbättras” tror Kindgren. Nu talar Kindgren om Bangladesh och vet 
inte om det är lika positivt i alla länder, men tror att i de allra flesta länderna är det väldigt värde-
fullt att arbeta på ett utländskt företag, man slutar i stort sätt inte om man blivit anställd av ett 
svenskt företag. Hon tror däremot inte att företagen kan ta till sig äran för de bättre löneförhållan-
dena (i t.ex. Bangladesh), utan det rör sig mer om den globala situationen och förändringar 
globalt, men att företagen accepterar att de strejkar för högre löner och står bakom dem i sina 
krav.   
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Omgivningen ger organisationen begränsningar i fråga om vad som är möjligt. Organisationen är 
beroende av omgivningen (människor, andra organisationer, olika kulturer mm.) och detta är en 
orsak till att vissa organisationer, som har den möjligheten, försöker flytta sin verksamhet till en 
omgivning som är bättre för dem (t.ex. tillverkningsföretag som flyttar till länder där lönerna kan 
hållas nere, där lagarna som skyddar arbetarna är svaga och fackföreningar motarbetas o.s.v.). 
Organisationer kan också försöka förändra sin omgivning genom att påverka politiker t.ex. ge-
nom att hota med att flytta (Ahrne och Hedström 1999, s. 37, Ahrne och Papakostas 2002, s. 97).  
 
På Coop är Per Rosengren ansvarig för skapandet av den etiska policyn, men det är styrelsen som 
fattar beslut om den. Rosengren är ny på sin befattning så den etiska policyn fanns redan, men 
som en del av hans funktion ingår det att skapa policyn. Han förvaltar policyn och kan ge tips till 
styrelsen att man borde göra om den, uppgradering av den är hans ansvar. Rosengren påpekar att 
policyn är ett sätt för ägarna tala om för organisationen vad deras intentioner är, det är en vägled-
ning för organisationen men inte i detalj. Först hade Rosengren titeln kvalitetschef men vid års-
skiftet byttes titeln till direktör hållbarutveckling, då den första titeln togs när de inte riktigt visste 
vad han skulle kallas. Hållbarutveckling blir ett bredare anslag än bara kvalitet och miljö, anser 
han. I Kooperativa förbundets policy för hållbarutveckling definieras ”hållbarutveckling” ”Det 

långsiktiga finansiella, sociala och miljömässiga resultatet av hur vi omsätter vår verksamhetsidé 

och våra värderingar i affärsverksamhet” (www.coop.se tillgängligt 2011-02-14). Rosengren har 
det övergripande ansvaret för Coop som koncern, han är metodansvarig, men varje chef inom 
koncernen är ansvarig för sin verksamhet. Inköpsbolagen som är olika dotterbolag har ansvar för 
leverantörsrelationerna, att utföra revisioner att utvärdera risker o.s.v. Detta är en operativ fråga 
menar Rosengren och även om han kan ha lite riktning på de här frågorna, läggar han sig inte i 
vardagsfrågorna om hur man gör revisioner, detta hade varit omöjlighet då Coop har över 4000 
leverantörer, utan han finns mer som ett stöd. Han lägger sig inte heller i planerade och pågående 
projekt, men hjälper till om det dyker upp frågeställningar som kan vara bra att värdera. Större 
projekt kan Rosengren vara involverad i t.ex. vid utvärdering om man har ett bra arbetssätt ”kän-
ner vi oss trygga med den kompetens och det arbetssätt vi har”. Han kan vara med och värdera 
och analysera resultaten av vad för systematik man har, har man bra och systematiskt arbetssätt, 
metoder och processer kring detta, eller är det något som behöver revideras.  
 
Coop är anslutna till BSCI och Rosengren var delaktig i beslutet var ansluten till denna organisa-
tion. Coop använder sig av tredjepartsrevisorer auktoriserade av BSCI, men utför även revisioner 
i egen regi. Rosengren tycker att det är viktigt att ha den egna kompetensen, så även om de köper 
revisioner och de som utför dem är mer kompetenta, så utför Coop egna revisioner för att de ska 
förstå frågeställningarna och ha möjligheten att ha kunskapen internt fast de inte gör allt själv. 
Coop har olika leverantörsrelationer, dels till märkesleverantörer, där de har ansvar för att de sa-
luför produkten, men produktansvaret är i huvudsakligen märkesföretagets. För de egna varumär-
kena, t.ex. Änglamark, har de produktansvar och har mycket bättre koll på hela produktionen, här 
gör de stora revisioner för att de är formellt ansvariga för produkten på marknaden. 
 
Coop är delägare i ett företag i Hong Kong som heter Intercoop varifrån de köper egna varumär-
ken från fjärran Östern, framförallt non-food produkter som textilier e.c.t. Intercoop har en egen 
stor organisation för revisioner med fokus på sociala revisioner. Eftersom det är det jag riktar in 
mig på i den här uppsatsen är det denna del av Coop som huvudsakligen behandlas i intervjun 
med Rosengren. Intercoop, som tidigare hette något annat, har funnits ganska länge och hade ti-
digare mycket européer anställda men sedan några år tillbaka är det mest kineser anställda.  

http://www.coop.se/
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För att ta reda på vad det finns för förväntningar från andra intressenter på deras verksamhet, har 
de kontakt med NGO:s och använder deras åsikter som underlag för hur de ska agera. Rosengren 
tillägger att Intercoop kan själv komma med input utifrån erfarenhet ute på fältet när de gör revi-
sionerna. Han nämner också att ett annat sätt att undersöka förväntningar är att ansluta sig till 
BSCI, så att man får en standard och standarden revideras löpande efter omvärldens förväntning-
ar och utvecklas och blir bättre. 
 
På MQ poängterar Catarina Olvenmark, som är CSR-chef och HR-chef och är med i företagets 
ledningsgrupp, att företagets etiska policy och uppförandekod är två olika saker. Den etiska poli-
cyn är hur man internt förhåller sig till olika saker, denna policy är Olvenmark ansvarig för, me-
dan uppförandekoden är skapade av BSCI där MQ är medlem. Olvenmark påpekar att de analyse-
rar inverkan av sin verksamhet hela tiden och att ligger på hennes yttersta ansvar, men hon har ett 
team som hon arbetar tillsammans med om de här frågorna. Personerna har olika delar på sin 
agenda, t.ex. är leverantörskontrollerna en del och uppförandekoderna en annan del. Olvenmark 
understryker att de är inte bara delaktiga i planerade och pågående projekt för företaget i stort, 
utan sätter också upp riktlinjer och målsättningar för dem. På frågan om de undersöker andra in-
tressenters förväntningar på deras verksamhet svarar Olvenmark ”Oja!” och nämner att de har en 
löpande dialog med aktivister (NGO:s), för att förstå deras förväntningar o.s.v. Hon påpekar att 
det gäller att hålla sig uppdaterad vad som händer i samhället genom intresseorganisationer, me-
dia o.s.v. och ta reda på vad för krav som ställs. Olvenmark menar att man också behöver gå till-
baka till sig själv ”vad är viktigt för oss”, men ändå ha en öppenhet för vad andra tycker är vik-
tigt. Genom en ”massa olika” samarbeten inom textilbranschen, när det gäller att sätta samma 
riktlinjer t.ex. uppförandekoder håller man sig på MQ uppdaterad med vad som händer och ser 
hur andra företag arbetar och vad ser de är de största riskerna o.s.v. MQ har jobbat med CSR-
frågor under många år, men tidigare låg det under t.ex. inköpsavdelningen i och med att inköp är 
väldigt involverade med deras leverantörer. De såg sedan om de skulle kunna arbeta med detta 
mer strategiskt så behövde de lägga det under en egen CSR-organisation (som bildades härom-
året)”det var egentligen att kunna få fram den strategiska aspekten av det” menar Olvenmark.  
 
Choo nämner tre strategiska sätt hur information används av organisationer, att få förståelse för 
sin omgivning, att frambringa ny kunskap och att ta beslut (Choo 1998, s. 26). Här anser jag 
Coop strategi är att få förståelse för sin omgivning, i det här fallet situationen hos deras leverantö-
rer, ”att de ska förstå frågeställningarna och ha möjligheten att ha kunskapen internt”, för att själ-
va kunna ha den kunskap det krävs för att kunna agera i vissa situationer. 
 
Argyris och Schön beskriver att syftet med dubbelkretslärande är att försäkra sig om organisatio-
nens överlevnad och utveckling genom att se över de normer som är oförenliga med omgivning-
ens svar, och därefter prioritera om. MQ tycks lyfta fram vikten av att ta till sig omgivningens 
förväntningar och krav, vilket jag ser som ett tecken att de är öppna för att ifrågasätta sina egna 
normer. Det faktum att både Olvenmark och Rosengren sitter i ledningen för ”sina” respektive 
företag (vilket långt ifrån alltid är fallet) visar på att företagen ser vikten av dessa frågor för sin 
egen utvecklings skull.    
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4.2 Hantering av leverantörsprogram 

Neef beskriver här vad som krävs vid val av och kontakt med leverantörer i samband med etisk 

handel. Det krävs bl.a. att den sociala standarden och kriterium för övervakning är en del av ut-

värderingen av leverantörer. Det krävs även resurser att inrätta och upprätthålla utbildnings-

program, att förhandla fram relevanta kontrakt och samla in information från en mängd olika 

källor. Källor kan var interna system där information om tidigare uppförande finns dokumente-

rat, både skriftliga undersökningar och dokumentation av personliga möten. Eftersom det finns 

behov av att få uppgifter bekräftade så räcker det inte med frågeformulär via brev i ett modernt 

leverantörsprogram, utan istället krävs en högre grad av kontakt och samarbete med leverantö-

rerna. 

 

ETI och andra etiska handelsinitiativ har de senaste åren starkt framhållit att även väl utförd 

etisk revision inte är tillräckligt för att garantera bra resultat. För att ett företags verksamhet för 

etisk handel ska fungera effektivt krävs effektiv kommunikation om etisk handel inom företaget 

och i leverantörskedjan. Det krävs att företagen stödjer leverantörerna så att de kan genomföra 

förändringar och integrera den etiska handeln i företagets centrala affärsverksamhet (ETI 2006, 

s. 5). 

 

Åhléns utvärdera sina leverantörer varje år och då behandlar utvärderingen allt som har med leve-
rantörerna att göra. Utvärderingen är uppbyggd kring sju olika parametrar varav CSR är en. Vid 
utvärderingen får alla inblandade inom företaget komma med sina åsikter. I denna leverantörsut-
värdering är BSCI inte iblandade. För att kontrollera leverantörerna görs personliga besök av per-
sonal inom företaget och genom tredjepartsgranskning (auditörer ackrediterade av BSCI). De ar-
betare som ska intervjuas väljs ut av personal från Åhléns eller av auditörerna och intervjuerna 
görs avskilt, men det är synligt vem som väljs ut, eftersom intervjuerna äger rum på fabrikerna. 
Åhléns har tre kontor i Asien med endast lokalt anställda. Den mesta kontakten med leverantö-
rerna sker via dessa kontor, genom besök, telefonkontakt m.m. Åhléns chef för produktionskon-
toren besöker de lokala kontoren ungefär varannan månad. Åhléns inköpsavdelning har en perso-
nalstyrka på 120st varav ca.35st är inköpare. Inköparna har i sin tur inköpsassistenter. Inköparna 
besöker produktionskontoren en eller två gånger om året och i samband med detta besöker de 
även några leverantörer. Leverantörskontrollansvarig, d.v.s. Günterberg själv, besöker produk-
tionskontoren längre perioder åt gången, uppåt tre veckor åt gången, sammanlagt ca.10 veckor 
om året. Dessa resor innefattar även en hel del leverantörsbesök och granskningar. 
 
KappAhl har en process när de utvärderar en ny leverantör, där de börjar med att titta på plaggen, 
pris och kapacitet att leverera, när detta bedöms som OK görs en inspektion efter uppförandeko-
den, där KappAhls krav gås igenom. Lever de inte upp till standarden säger de nej från COC-
avdelningen, därmed har den sociala standarden ”tungan på vågen” som Kindgren uttrycker det. 
På frågan om vad de använder för källor när de vill ta reda på uppförande hos leverantörerna sva-
rar Kindgren att källor är jättesvårt, men att de är idag mycket mer medvetna än när de startade 
med inspektioner. Kindgren beskriver inspektionen som ”en ögonblicksbild av en fabrik”. Vid 

inspektionen går det efter ett formulär som är uppbygg så att man ställer samma fråga på många 
olika sätt för att man ska kunna hitta sanningen.  
 
Nya leverantörer får alltid lägsta rang i en gradering s.k. ”tempoary aproved”, detta för att Kap-
pAhl då ännu inte har kunnat garantera att detta är en tillräckligt bra fabrik under en längre peri-
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od, de har då ännu inte kunnat verifiera uppgifterna. När de kommer tillbaka efter ett år och fa-
briken är lika bra blir den ”aproved”, ”vi är lite försiktiga” påpekar Kindgren.  
 
Kontakten med leverantörerna är olika p.g.a. geografiska orsaker. I Bangladesh t.ex. ligger alla 
fabriker i stort sätt runt huvudstaden Dhaka och det är då lätt att inspektera och gå på ”följaupp-
möten”, de kan hinna med uppåt sju stycken på en dag, medan de i Kina kanske hinner med en 
leverantör på en hel vecka. I övrigt håller man kontakt med leverantörerna via telefon, e-post, 
sms och mms. Kindgren återger ett exempel där man kan använda mms; om en ser att en toalett 
är smutsig kan man bestämma att nästa vecka ska den vara ren, från fabriken skickar man då ett 
mms med en bild på toaletten som bekräftar att den är ren. Från KappAhl har man även personlig 
kontakt med leverantörernas ledning och de flesta fabriker har sedan två, tre år tillbaka en COC-
ansvarig, och vid besök börjar man med att tala med honom eller henne. Det är dock ledningen 
som skriver på papprena med kraven de ska leva upp till, så ledningen är medveten om de krav 
KappAhl ställer.  
 
I Kina förekommer mycket falska dokument och det menar Kindgren är ett av de svåra proble-
men just nu. Tidigare användes många externa kontrollanter, men man upplevde från KappAhl att 
man inte riktigt kunde lita på dem, så nu gör man alla inspektioner själva. De tidigare externa in-
spektörerna accepterade lättare de falska dokumenten som lades på bordet och fick då ett ”för bra 
resultat” och ”ofta i Kina är det inte så himla bra”, påpekar Kindgren. ”Är dokumenten väldigt 
bra kan man gissa att det är fel” menar hon.  Visar man falska dokument blir fabriken ”not apro-
ved” enligt KappAhls gradering, visar de falska dokument har fabriken ”inte en chans”. I Kina är 
den här typen av bedrägerier en affärsidé med konsulter som på beställning ”stylar” fabriken in-
för en revision, med falska dokument, brandvarnare och brandsläckare och ”hjälper till” med 

böckerna, sedan drar de vidare till nästa fabrik med grejorna. Det är ofta övertidstimmar man för-
söker dölja och Kindgren berättar att de brukar säga till leverantörerna att det inte spelar någon 
roll hur många övertidstimmar ni har, men vi vill se de äkta dokumenten på bordet och sedan dis-
kuteras övertidstimmarna. ”Ärligheten måste betala sig” menar Kindgren. Inspektörerna kallas 
fortfarande inspektörer, men på KappAhl diskuterar man om man ska byta titeln till coach. Kind-
gren påpekar att de inte vill vara poliser utan vill istället mer försöka bygga ett långsiktigt samar-
bete med leverantörerna och det är svårt att ha ett gott samarbete om de rätt som det är kommer in 
och ”leker” polis. 
 
Hos Coop är den sociala standarden i allra högsta grad en del av leverantörsutvärderingen i risk-
länder, menar Rosengren. Man börjar, precis som på KappAhl, med att utvärdera leverantören 
utifrån om de har god ekonomi, om det är ett bra bolag, vilken förmåga de har att producera, pro-
duktsäkerhetsfrågor och sedan den sociala delen. För att ta reda på uppförande hos leverantörerna 
görs revisioner på plats och uppgifterna valideras genom att föra samtal med lokala organisatio-
ner, NGO:s, fackliga organisationer om det finns, eller liknande. Rosengren påpekar att de alltid 
försöker hitta sätt att göra valideringar på och det är i ett problem, en utmanig i sig själv. ”Att åka 

och göra en revision på en fabrik, det ser snyggt och prydligt ut när man kommer dit och de säger 
rätt saker… man måste se, är det verkligen på det här viset”. Rosengren understryker att man 
måste söka alternativ, de har t.ex. möjlighet att intervjua anställda i hemmet, det finns ett antal 
metoder för hur man ska göra det. Revisionen går ut på att visa exempel och hitta bevis på att de 
gör det som de säger att de gör. 
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Som jag tidigare nämnde så har Intercoop många kineser anställda på sitt kontor i Hong Kong 
och Rosengren menar att fördelen med att ha många från området som arbetar där är att de förstår 
”kulturella frågor och annat”. ”Om man bara skickar dit en inköpare från Europa att titta på fabri-
ken, en sådan revision kommer att bli helt meningslös … krävs egen kompetens att göra den här 

typen av revision”. 
 
Hur ofta man har kontakt med leverantörerna (när det gäller CSR) är beroende av revisionsrap-
porten. Är det en bra leverantör och saker och ting fungerar kanske de är där en gång om året, 
annars kommer de kanske tillbaks efter tre månader. Har en leverantör och företaget en åtgärds-
plan gemensamt kanske man gör tätare revisioner, möjligen tre, fyra gånger beroende på hur all-
varliga incidenterna är. Leverantörskontroll av underleverantörer är också en del av revisionen, 
men inte på samma sätt. Coop ställer krav att huvudleverantörerna tar det ansvaret, vi kan ha an-
svar för de vi har en direkt affärsrelation med, vilket de inte har med underleverantörerna menar 
Rosengren. Coop lägger sig inte så mycket i resultaten från underleverantörerna, utan mer om 
huvudleverantören har en relevant policy, hur de säkerställer att deras leverantörer lever upp till 
deras policy och utifrån deras policy och riktlinjer ser man från Coop om det stämmer överens 
med Coops uppförandekod, så huvudleverantören får beskriva för dem hur de jobbar med att sä-
kerställa detta. Rosengren understryker att man måste förstå problemen i bakåtliggande led för att 
kunna ställa rätt krav så att man förstår dem och kan formulera rätt krav och se att dessa krav ef-
terlevs i så stor utsträckning som möjligt. ”Det är ett problem och en utmaning i det” tillägger 

han.  
   
På Coop har man nolltolerans för mutor och uppdagas det säger man upp bekantskapen med leve-
rantören och ingen ny kontakt görs. Gäller det däremot upptäckt av t.ex. barnarbete, brand-
skyddsproblem, arbetsmiljöproblem eller icke-korrekt information, stoppas leveransen och leve-
rantörerna får åtgärda bristerna innan leveransen kan påbörjas igen. Rosengren påpekar att det är 
viktigt vid hållbar utveckling att man inte bara avslutar något, ”det är något vi har lärt oss”, att 
man finns kvar och ställer krav. Den bästa påtryckningen är löftet om att kunna fortsätta att leve-
rera, det är då man får till förbättring, om man inte får fortsätta leverera får man inte till en för-
bättring, påpekar Rosengren. Om man inte får till förbättringar efter ett antal revisioner avbryts 
naturligtvis kontakten. 
 
På frågan om de kan tänka sig låta NGO:s göra revisioner för Coops räkning svarar Rosengren att 
man hade tidigare jättemycket diskussioner hur de skulle göra med revisioner och valde BSCI 
som huvudspår, av de många standarder som finns. Rosengren påpekar att det finns en rationalitet 
i det, då Coop hos många leverantörer är en ganska liten kund. Kan med BSCI göra det hela mer 
enkelt och rationellt, då de som organisation kan dela med sig av informationen till fler intressen-
ter. Rosengren tillägger att de är öppna för att titta på alternativ, när det dyker upp situationer kan 
de göra revisioner tillsammans med NGO:s, har också gjort detta några gånger när de försökt få 
en validering av det som sägs. Intercoop har löpande dialog med NGO:s. På Coop i Sverige har 
de ingen kontakt i ordnad regelbunden form idag, men ibland med Swedwatch. Detta när det dykt 
upp situationer när de behövt deras hjälp, eller när Swedwatch har upptäckt brister, men de har 
ingen ”stående kvartalsavstämning” som Rosengren uttrycker det. Swedwatch är en organisation 
som granskar svenska företags verksamhet i utvecklingsländer (NätverketRenakläder 2008 s. 19).  
 
Hos MQ är den sociala standarden också en del av leverantörsutvärderingen. De gör både kon-
troller med externa revisorer och med personal från MQ. Vid kontrollerna intervjuas både ledning 



 38 

och arbetare. Personal från MQ och de externa revisorerna väljer ut vem av arbetarna som ska 
intervjuas och de intervjuas på arbetsplatsen. MQ har kontinuerlig kontakt med leverantörerna, de 
är ju samarbetspartners understryker Olvenmark. Den regelbundna kontakten sker utifrån de här 
kontrollerna och uppföljning av kontrollerna och detta inkluderar personliga besök från MQ:s 
huvudkontor.  
 
Choo menar att informationsinsamlingen bör vara decentraliserad så att alla inom organisationer 
ska hålla utkik efter värdefull information, för att ofta kommer den bästa informationen ifrån an-
ställda som har tät kontakt med kunder, leverantörer, konkurrenter och representanter ifrån myn-
digheter. Även analysen av den insamlade informationen bör ske nära källan där det finns specia-
liserad eller ”tyst” och lokal kunskap och kännedom (Choo 2002, s. 232). Inom både Åhléns och 
Coop är deras informationsinsamling om leverantörerna decentraliserad, då deras kontakt med 
leverantörerna utgår ifrån deras lokala kontor i produktionsländerna. På Åhléns lokala produk-
tionskontor är det endast lokalt anställda och på Intercoops kontor i Hong Kong är det numera 
mest kineser anställda. Rosengren påpekar också fördelen med att ha många från området som 
arbetar i Intercoop som förstår kulturella frågor, d.v.s. ”tyst” och lokal kunskap, och det menings-
lösa i att bara skicka en inköpare från Europa. Lokal kunskap och kännedom underlättar inte bara 
kommunikationen med leverantörerna utan även med t.ex. lokala myndigheter.  
 
KappAhl är lite försiktiga när de anlitar en ny leverantör och den får alltid graderingen ”tempoary 
aproved” det första året, för att de ännu inte kunnat garantera att det är en tillräckligt bra fabrik 
under en längre period och har ännu inte kunnat verifiera uppgifterna. Eftersom en inspektion är 
”en ögonblicksbild av en fabrik” som Kindgren kallar det, så finns det behov att kunna verifiera 
uppgifter under en längre period. Enligt Choo viktigt att inte endast förlita sig på information och 
informationstjänster som är lättillgängliga och bekväma. Värdefull information måste kanske 
sammanfattas, jämföras, hänvisningar måste undersökas o.s.v. (Choo 2002, s. 39). Detta gäller 
även i KappAhls val att göra revisionerna själva då de inte litade på de uppgifter de fick av de 
externa revisorerna, det blev ”för bra resultat”. Det hade annars varit bekvämt för dem att bara 
acceptera vad revisorerna rapporterade, men Kindgren nämner ”Är dokumenten väldigt bra kan 

man gissa att det är fel”.  Man kommer inte vidare om man rakt av acceptera uppgifter man har 
en misstanke om inte stämmer, man lär sig inte hur man ska lösa problem och förbättra. De ex-
terna revisorerna har inte samma intresse som företagen att ha ett gott samarbete med leverantö-
rerna och skydda företagets rykte. När personal från KappAhl själv är på plats kan de ta också ta 
in och tolka information på ett annat sätt än om de får en rapport skriven av en extern revisor. 
Choo menar att personliga möten ansikte mot ansikte ger den mest fullvärdiga informationen, då 
det ger omedelbart gensvar och visar viktiga signaler som t.ex. tonfall, kroppsspråk och skift-
ningar i språket, som skulle falla bort med andra informationsmetoder som t.ex. formellt skrivna 
rapporter. Personlig kontakt gör det möjligt att tolka och träffa överenskommelser om svåra, 
känsliga och konfliktladdade situationer (Choo 2002 s. 165). Organisatoriskt lärande är ett stän-
digt kretslopp av aktiviteter som innebär att organisationen känner av den externa omgivningen, 
blir varse de yttre förändringar som äger rum, tolkar betydelsen av dessa förändringar och utveck-
lar lämpliga och anpassade tillvägagångssätt, grundade på tolkningen. Organisationers handlingar 
och beslut förändrar den yttre omgivningen och skapar nya budskap, som i sin tur driver på det 
lärande kretsloppet. Hur en organisation upplever en situation och tolkar dess betydelse beror på 
deras referensramar och normer för hur man tolkar olika situationer, som de genom erfarenheter 
lärt sig och som är en del av organisationens minne (Choo 2002, s. 224). Om företagets personal 
inte på egen hand känner av den externa omgivningen, i detta fall hos leverantörerna, och blir 



 39 

varse de yttre förändringarna, blir det svårare för dem att tolka dessa och därmed utveckla tillvä-
gagångssätt att hantera problemen. Som jag tidigare tar upp i bakgrundskapitlet, så menar ILO, 
att för i praktiken kunna implementera uppförandekoderna krävs helt enkelt ett nära samarbete 
mellan företaget och leverantören (Clean Clothes Campaign 2005, s. 19, s. 72 och s. 79).  
 
Rosengren på Coop säger ”Att åka och göra en revision och göra en revision på en fabrik, det ser 

snyggt och prydligt ut när man kommer dit och de säger rätt saker… man måste se, är det verkli-
gen på det här viset”. Revisionen går ut på att hitta bevis och visa exempel på att de gör det de 
säger att de gör, t.ex. genom att föra samtal med lokala organisationer, fackliga eller liknande. 
Man måste söka alternativ, som möjligheten att intervjua anställda i hemmet och att det finns ett 
antal metoder för att göra ska göra det. Choo påpekar att genom att använda sig av olika perspek-
tiv av en situation och olikartade källor kan det hjälpa organisationen att försäkra sig om att in-
samlingen och bearbetningen av information är tillräckligt uppmärksam och grundlig (Choo 
2002, s. 166-168). Rosengren är också den enda av informanterna som nämner möjligheten att 
intervjua arbetarna i hemmet, vilket är av betydelse då även om arbetarna intervjuas avskilt på 
arbetsplatsen så är det synligt vem som väljs ut, vilket i värsta fall kan leda till repressalier när 
resultatet av intervjuerna framkommer. Detta kan påverka vad arbetarna vågar berätta.  

4.3 Dokumenthantering 

Neef menar att det är avgörande att företaget upprättar en central databas med revisionsinfor-

mation, både med anledning av effektiv hantering och möjligheten att tillhandahålla välgrundad, 

kontrollerbar information för investerare och frivilliga organisationer. Detta innebär system för 

insamling av information, hantering av information och bevarande och analys av tidigare infor-

mation.  

 
Åhléns har en intern databas med uppgifter om leverantörerna, de har också som medlem tillgång 
till BSCI:s databas. I BSCI:s databas finns uppgifter om leverantörerna, men det anonymt vilka 
företag som använder sig av vilka leverantörer, endast en kontrollgrupp inom BSCI har tillgång 
till dessa uppgifter. Informationen i den interna databasen används inom företaget och informa-
tionen delges ingen annan. 
 
KappAhl har en ny databas som blev klar i oktober/november. De håller nu på att lägga in alla 
gamla resultat så databas är ännu inte100% klar. De har tidigare inte haft någon databas, utan 
uppgifterna har förts mer ”manuellt”, nu ska de ske med lite mer automatik menar Kindgren. 
Tanken med databasen är att de ska kunna köra alla frågor på ”kors och tvärs” Kindgren nämner 
som exempel ”Vad är det största problemet i Bangladesh?” ”Har tillverkarna av trikåer större 

problem med något än de vävda leverantörerna?” ”Är det skillnad i system mellan gamla och nya 

fabriker?” Det är lite blandat om de låter andra ta del av resultaten i databasen då de anser att det 
tillhör företagshemligheter. Leverantörsnätet tillhör företagshemligheter, men om de t.ex. får veta 
att Lindex har samma leverantör och denne inte betalar ut minimilöner en månad, kan Lindex 
kontaktas så att de tillsammans kan pressa leverantören. Kindgren har samarbetat mycket med 
Lindex och som är en av deras största konkurrenter. Kindgren har även besökt gemensamma le-
verantörer med Lindex och uppger att detta är ovanligt, men att det känns roligt att ha gjort detta 
och att det visar att de här frågorna gällande COC är ”över gränserna” ”Kan vi prata, kan de ock-
så prata”, nämner hon. De har också haft utbildning för alla deras leverantörer samtidigt, och då 
kan även dessa träffas.  
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Coop har flera olika databaser. Intercoop har en databas där Rosengren kan gå in och se enskilda 
leverantörer, revisioner, resultat och dokumentation. Revisorerna har även tillgång till BSCI da-
tabas, men inte Rosengren. Detta av praktiska skäl, han behöver inte gå in i BSCI:s databas, utan 
han får en sammanställning där han kan se vem som har gjort revisionen och resultatet av revi-
sionen. Informationen ligger på deras egen databas. Andra har inte tillgång till denna information 
”rakt upp och ner”, men Coop redovisar i sin årsredovisning vad resultatet är av deras revisioner, 
statistik om hur många leverantörer som besökts o.s.v. Men andra kan inte bara gå in och se allt, 
däremot kan de diskutera en enskild leverantör utifrån revisionsrapporten och liknande. Rosen-
gren anser att det är en trygghet att man gör samma typ av värderingar inom BSCI, men man 
måste samtidigt vara lite försiktig utifrån det här med konkurrensdelen, man måste hålla den in-
formationen lite ”tight”.  
 
På MQ får man information om resultaten av revisioner på BSCI:s databas. Olvenmark under-
stryker att eftersom det är MQ som verkställer åtgärderna utifrån resultaten har de interna system 
för uppföljning på egen databas. Informationen används för att kunna följa upp, göra rätt åtgär-
der, kunna prioritera rätt sak och för att kunna prioritera rätt leverantör. Detta ligger till grund för 
många av de val vi gör och hur vi arbetar, det gäller inte bara att göra en kontroll, utan att kunna 
säkerställa att det blir förbättringar arbetsförhållanden ute på fabrikerna påpekar Olvenmark. De 
låter inte andra ta del av denna information, utan detta är ett internt verktyg för att vet hur de ska 
kunna säkerställa bättre arbetsförhållanden ute på våra fabriker. Olvenmark tillägger att man se-
dan redovisar öppet hur det ser ut, hur många leverantörer som är godkända, icke godkända eller 
mycket väl godkända. 
 
Trots att Kindgren på KappAhl beskriver leverantörsnätet som något som tillhör företagshemlig-
heter, så talar hon mycket positivt om samarbetet med Lindex. Choo beskriver också att de flesta 
konkurrenter vet vilken information som strategiskt passar in i deras egna intressen och är villiga 
att dela med sig av kunskap inom andra områden när de vet att de kan få mycket ut av utbyte och 
åsikter (Choo 2002, s. 166-168). ”Kan vi prata, kan de också prata” menar Kindgren. I övrigt är 
informanterna försiktiga med den här informationen, man måste hålla den här informationen lite 
”tight” påpekar Rosengren. 
 
Olvenmark på MQ berättar att informationen i deras databas används för att kunna följa upp för 
att kunna göra rätt åtgärder och ligger till grund för många av de val de gör och hur de arbetar. 
För att information och informationstjänster verkligen ska vara relevanta och konsekventa, menar 
Choo, att det krävs det att man inte bara intresserar sig för sakfrågan som problemet berör, utan 
att man också är förutseende när det gäller vad lösningarna får för konsekvenser (Choo 2002, s. 
39). Olvenmark understryker att inte bara gäller att göra en kontroll, utan även säkerställa att det 
blir förbättringar ute på fabrikerna. 
 

4.4 Utbildning 

Inom ramen för ett leverantörsprogram krävs ett fortlöpande utbildningsprogram både för an-

ställda inom företaget och för de anställda hos leverantörerna. Ett utbildningsprogram som täck-

er företagets policy, hur det går till när företaget utvärderar leverantörer, uppförandekoder och 

förväntningar, och hur övervaknings – och revisionsprocessen går till. 
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Neef menar att anställda inom företaget måste få utbildning och träning i företagets uppförande-

koder och sociala standards. För de anställda som kommer att ha direkt ansvar för att förmedla 

och genomföra dessa utanför företaget t.ex. inköpare och kvalitetskontrollanter krävs det en mer 

ingående utbildning inom området. Olika intressentgrupper kan också behöva olika media genom 

vilka de får den etiska standarden förklarade. Fabriksarbetarna i tredje världen, som i vissa fall 

talar olika lokala dialekter eller är analfabeter, kan behöva diskussioner ansikte mot ansikte när 

processen och den förväntade standarden förklaras och när känsliga uppgifter som överträdelser 

ska avslöjas. De kan också känna sig mer bekväma om en representant från en lokal fackförening 

förklarar program och standard för dem, någon de litar på och som är insatt i de vardagliga rea-

liteterna på deras arbetsplats (Neef 2004, s. 178). 

 
Åhléns har en webbutbildning om företagets CSR men denna är ännu inte obligatorisk. Inköparna 
får en introduktions utbildning i CSR. I utbildningen ingår bl.a. kunskap om varför det är viktigt 
med CSR, hur en leverantörskontroll fungerar och vad de som inköpare kan göra för skillnad. Det 
förekommer också CSR-seminarier för inköparna. BSCI anordnar seminarier för leverantörerna, 
med utbildning om uppförandekoden. För arbetarna i fabriken förekommer ingen utbildning, där-
emot måste uppförandekoden finnas uppsatt på arbetsplatsen skrivet på lokala språk. 
 
På KappAhl har man ingen utbildning i CSR för de butiksanställda, bara ytlig ”inskolning” i äm-
net. Däremot har de löpande information om CSR på sin hemsida, där de butiksanställda själv får 
leta upp den information de vill ha. De anställda på kontoren får mer utbildning, de når man på 
ett annat sätt menar Kindgren. De nyanställda på kontoren får utbildning vid två olika tillfällen. 
 
Utbildning för leverantörerna är lite olika från land till land, beroende på vad behovet är. Kind-
gren vill inte använda ordet utbildning, tycker att det låter ambitiöst. De håller seminarium om 
t.ex. brandsäkerheten och kanske två övriga frågor vid samma tillfälle. De tar inte upp allt utan 
tar bara upp det allra viktigaste av 141st olika punkter i uppförandekoden. De punktmarkera någ-
ra frågeställningar vid varje tillfälle. Kindgren tillägger att till utbildning kan även räknas en s.k. 
”Cap” (correction action plan) som är en skräddarsydd plan som leverantörerna får efter varje 
inspektion, där KappAhl har specificerat vad de tycker leverantörerna ska förbättra sig på. Kap-
pAhl vill inte ta hela ansvaret för förbättringen påpekar Kindgren, så de skickar över punkterna 
med vad de vill att leverantörerna ska förbättra, sedan ska leverantörerna återkomma med hur, 
vem, när o.s.v. de ska uppfylla dem. Beroende vad det är som ska korrigeras får det ta olika lång 
tid. KappAhl kontrollerar sedan om leverantörerna gjort det som de själv sagt att de ska rätta till, 
inom den tid de uppgett. Kindgren påpekar att istället för att man från KappAhl säger att vi ska ta 
ansvara och utbilda dem, vill vi mer informera och coacha leverantörerna att det är deras ansvar 
för sin personal, och vill att de ska förkovra sig och lära sig, sedan kan KappAhl vara en ”spea-
king partner” och mentor åt dem. ”De måste känna att de har ansvaret” påpekar Kindgren. Kind-
gren upprepar att hon inte vill använda ordet utbildning utan i stället seminarium och informa-
tionsträffar. Hon menar att det är så ”himla” lätt för en leverantör att säga ”men vi har inte fått 

någon utbildning av er om minimilön” trots att minimilön är något som gäller enligt lag. 
 
När jag frågar Rosengren på Coop har något utbildningsprogram om CSR för sina anställda, sä-
ger han att det beror på vad jag menar med utbildningsprogram. De har utbildning om företagsan-
svar för sina anställda, det är en e-learning- utbildning om hållbarhetsarbete som alla ska gå ige-
nom. Utbildningen tar övergripande upp hållbarhetsfrågorna. Det finns ingen fast utbildning för 
de som utför revisionerna, utan de som går in i de här specialistfunktionerna har denna erfarenhet 
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och kompetens. Det ställs krav på utbildning av de som får befattningarna som professionella re-
visorer, sedan behöver de lite fortbildning, seminarier och kortare kurser för uppdatering, berättar 
Rosengren. 
 
Inköparna behöver också uppdateras och utbildas löpande. Det finns en sådan utbildning, men det 
är ”situationsdrivet”, vilket jag tolkar som något som tas upp när det dyker upp olika problem. 
Rosengren påpekar att Coop har varit en ganska stabil organisation på inköpsfronten, några har 
arbetat 10-15år som inköpare. De inköpare som varit där länge har gått parallellt med de som 
gjort revisionerna. De har tillkommit nya inköpare och då får vi se över… tillägger Rosengren. 
Coop köper externa utbildningar, som hålls i seminarieform internt, de anser sig inte så stora att 
de kan ha omfattande utbildningsprogram liggande. 
 
Det finns ingen utbildning för leverantörerna eller för de anställda hos leverantörerna. Non- food 
(som t.ex. utgör Intercoops verksamhet) är ca 20 % av deras omsättning, en liten del av deras 
verksamhet. Rosengren på pekar att de kan ta på sig ansvar att hålla utbildningar, men har därför 
de valt att vara med i BSCI (som anordnar utbildningar om uppförandekoden för leverantörerna). 
Rosengren menar att om de t.ex. står för 5 % av en leverantörs hela produktion, så kan de inte 
ansvara för att utbilda hela deras personal. De väljer istället leverantörer som redan har det ”in-
byggt i sig”. 
 
MQ har inget utbildningsprogram, Olvenmark skulle vilja kalla det information, det är skillnad 
mellan information och utbildning påpekar hon. Den interna informationen går ut på att förstå 
deras etikpolicy, hur de ska vara ut mot deras leverantörer. Olvenmark påpekar att det är en liten 
del av etikpolicyn att förstå hur det är att agera och vara ett föredöme, hur de ska agera i olika 
situationer. 
 
Själva uppförandekoden ingår till en viss del som information till leverantörerna, menar Olven-
mark. MQ ska påbörja ett projekt där de inkluderar både arbetare och ledning hos leverantörerna. 
Olvenmark understryker att det handlar mycket om att vi inte ska komma ut och göra en massa 
förbättringar, utan försöka få ledning och arbetare att se fördelarna med förbättringarna. Själv-
klart ska vi ha krav tillägger Olvenmark, ” men vi ska inte ordna allting”, ”utan de måste också se 

fördelarna om man arbetar si eller så”. Projektet påbörjas med ett visst antal utvalda leverantörer, 

där både arbetarna och ledningen är involverade. Fokus kommer i första hand vara på hälsa och 
säkerhet. 
 
Informanterna är ovilliga att använda ordet utbildning. Jag tolkar som att de anser att betydelsen 
av ordet utbildning innefattar ett större ansvar och mer djupgående, än t.ex. ord som information, 
seminarier och mentor. Ett ansvar som de inte anser att de som företag ska behöva ta. Trots att 
Kindgren själv nämner ordet utbildning när hon tidigare under temat ”Dokumenthantering” talar 

om KappAhls och Lindex gemensamma utbildning för leverantörerna tycker hon senare att ordet 
utbildning är ”ambitiöst”. De vill från KappAhl att man hos leverantörerna lär sig och förkovrar 
sig, men på egen hand. Hon menar att det är så ”himla” lätt för leverantör att säga ”men vi har 

inte fått någon utbildning av er om minimilön”, men detta hade de lika gärna kunnat säga med 
ordet ”information” i stället för utbildning. Olvenmark på MQ, säger att självklart ska MQ ha 
krav, ”men vi ska inte ordna allting”. Jag anser det visst är vettigt och logiskt att leverantörerna 
ska ta ansvar för sin verksamhet, men det är företagen som kommer med kraven och uppförande-
koderna. Som jag tidigare tagit upp anser Nätverket Rena kläder att det yttersta ansvaret för ar-
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betsförhållandena inom produktionsindustrin vilar på återförsäljarna i väst och att detta synsätt 
med tiden även har kommit att accepteras av företagen (Bjurling 2000, s. 24). Jag tolkar det som 
de genom sitt ordval och sina förklaringar förminskar sitt ansvar och sin roll i etisk handel. Jag 
tolkar att det är en sorts, vad Argyris och Schön kallar, kamouflage. I en anammad teori har de 
har de ansvar för förhållandena i produktionsindustrin, men i bruksteorin vill de inte ta för stort 
ansvar och kamouflerar detta genom ordval och förklaringar om leverantörernas eget ansvar. 
 

4.5 Kommunikation 

Ett solitt kommunikationsprogram både internt och externt gentemot andra intressenter som fri-

villiga organisationer, media, investerare och konsumentgrupper, är en nödvändighet. Internt rör 

sig kommunikationen policys och resurser. För att upprätta ett trovärdigt kommunikationspro-

gram för externa intressenter krävs det att det görs av någon som är insatt i företagets policys, 

utvärderingsprogram för leverantörer, övervaknings- och revisionsprocessen. Neef understryker 

att mycket av den här kommunikationen kräver personlig kontakt. 

 

Internt kommunicerar Åhléns om CSR-frågor via intranät, föreläsningar och webbutbildning. Ex-
ternt kommunicerar företaget om sitt CSR-arbete via sin hemsida och genom ett nytt koncept som 
lyfter fram varor märkta ”Å vad bra”. Denna märkning lyfter fram varor som tar extra hänsyn till 
människor och miljö. Åhléns har sporadisk (ingen fortlöpande) kontakt med den frivilliga organi-
sationen Swedwatch när det gäller de sociala förhållandena i leksaktillverkning.  
 
KappAhl kommunicerar om CSR på internt och externt via sin hemsida, bl.a. genom sin tidigare 
broschyr ”Mode, miljö och moral”. Håller nu på att publicera en ny CSR-broschyr som är lite 
mer från grunden. Inför den här broschyren har de på KappAhl som har gjort den haft en utbild-
ning och fått hjälp av en extern revisionsbyrå, GRI (Global Reporting Initiativ), hur man just 
skriver en sådan broschyr. Den här kommer att bli bättre menar Kindgren. Många hör av sig till 
KappAhl t.ex. investerare. På frågan om de har kontinuerlig kontakt svarar Kindgren ”både ja och 

nej” de har ingen process ”nu ska vi höra av oss till dem” T.ex. AP-fonden och Robur hör av sig 
regelbundet till KappAhl. Även skolor hör av sig och representanter för KappAhl är ute och in-
formerar och håller föredrag. På KappAhls kontor i produktionsländerna har de s.k. ”buying mee-
ting round table” där alla köpare får vara med och ” tycka och tänka”. NGO:s hör ofta av sig till 
och KappAhl arbetar tillsammans med dessa och har regelbunden kontakt, åt båda hållen, ”kan 

man säga” tillägger Kindgren. ”Det ansvar vi tar kan vi mycket väl kommunicera” menar hon. 
 
På Coop kommunicerar man om CSR på två sätt, dels via e-learning- utbildningen, där de talar 
om vad de står för och hur vi tänker kring olika saker, dels via hållbarhetsredovisningen som är 
en del av årsredovisningen, den ligger fullt tillgänglig på deras hemsida, men används också som 
underlag för intern information. Här informeras de bl.a. om vad de vill uppnå det här året. De för-
söker också inom Coop att kommunicera via intranätet om olika saker som de tycker är viktiga.  
 
Externt kommunicerar de primärt genom hållbarhetsredovisningen. De bjuder också in till dis-
kussioner med frivilliga organisationer eller andra. Detta sker inte löpande utan när det dyker upp 
vissa speciella frågor. ”Allmänna rundabordssamtal kan i och för sig vara trevligt, men det är 

bättre att vara specifik” enligt Rosengren. De bjuder in utifrån tema och det blir ett antal fråge-
ställningar kring detta. 
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På MQ kommunicerar man internt vi hemsidan, intranät och personalmöten. De håller även på att 
upprätta en utbildning när det gäller CSR och etik och den kommer att lanseras till hösten. Orsa-
ken till detta påpekar Olvenmark att för att CSR ska kunna integreras i hela affärsverksamheten, 
d.v.s. få verklig genomslagskraft måste alla medarbetare vara insatta och ha kunskap om dessa 
frågor. De märker att det finns ett enormt intresse hos medarbetarna kring etik och CSR ”Det 

skapar stolthet att få veta hur företaget arbetar med dessa frågor (man märker ju annars inte av 
dem i den dagliga verksamheten)” menar Olvenmark. MQ kommunicerar regelbundet med 
NGO:s, där både MQ och NGO:s tar kontakt. De kommunicerar om MQ:s arbete och målsätt-
ningar, och MQ lyssnar på vad de tycker är viktigt och varför det är viktigt, berättar Olvenmark. 
 
Under temat ”Utbildning” nämner Olvenmark att det inte har någon utbildning utan skulle vilja 
kalla det information. När hon här entusiastiskt tar upp den kommande interna utbildningen, är 
det tydligt att det är utbildning det rör sig om. Jag tolkar det som att de nu anser att endast ”in-
formation” är otillräckligt, att de känt ett visst internt tryck att personalen vill veta mer om dessa 
frågor, och att de insett att om CSR ska ”få verklig genomslagskraft måste alla medarbetare var 
insatta och ha kunskap om dessa frågor”. De har sett över sina normer för internutbildning och 

lärt sig hantera detta med nya tillvägagångssätt. 

4.6 Företagsinriktning och internt åtagande 

Själva processen med att lägga grunden för en effektiv etisk handel kräver en mycket viktig för-

ändring i företagsledningens insats när det gäller att förmedla företagets inriktning, till leveran-

törerna och till chefer genom hela organisationen, både på mellan och lägre nivå. Det är även 

viktigt med ett aktivt deltagande och stöd från företagsledningen med att övervaka eventuella ris-

kabla problem när de dyker upp. Poängen med hela processen är att skapa och förklara en hand-

lingsplan och företagets inriktning. 

 

Neef understryker vikten av ett starkt ledarskap och företagsledningens betydelse i samband med 

etisk handel. De har en viktig roll i att övertyga anställda och leverantörer värdet av etiskt upp-

förande och endast företagsledningen har den övergripande kontrollen över organisationen, som 

infattar många områden som berör företagets leverantörskedja - leverantörsförbindelser, inför-

skaffande av material, tillverkning, logistik, varudistribution och försäljning. Detta är ett viktigt 

utgångsläge för de flesta företag, då företagsledning och styrelse sällan beaktar företagets stra-

tegiska upplägg i samband med etisk handel, eller uppförandekoder som berör leverantörsked-

jan. Neef återger Sandra Waddock från Carroll School of Management vid Boston Collage, som i 

sin studie, i samarbete med ILO av över 120 företagsledare inom sko- och klädessektorn, menar 

att företagsledningens delaktighet i att grundlägga och genomföra en vision om ansvarsfullt age-

rande är avgörande. Många gånger söker anställda vägledning från chefer när de försöker förstå 

vad företagsledning vill ha och vad för typ av agerande som belönas. Många av de chefer som 

blev intervjuade betonade att om cheferna inte trodde på den uttalade visionen för företaget eller 

om de endast såg det hela som en PR-manöver fanns det inte mycket hopp om att visionen skulle 

bli en del av företagets praktiska arbete. Om företagsledningen däremot är delaktiga i utveck-

lingen av en vision och delger sitt engagemang regelbundet, om visionen har stöd i ett belönings-

system, om det finns anslag av resurser och förändringar i tillvägagångssätten, då kommer visio-

nen gå framåt (2004, s. 104). 
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På frågan om hur Åhléns arbetar med att få alla att bli delaktiga i det etiska arbetet, understryker 
Günterberg vikten med att få med högsta ledningen för att sprida engagemang om de här frågorna 
i företaget. Günterberg upplever att personalen är entusiastisk och tycker att det är roligt att få var 
delaktiga i CSR-arbetet. Här betonas vikten av utbildning om de här frågorna. Tidigare kände sig 
personalen sig osäkra på att ställa frågor om CSR-arbetet, då de kände att de inte hade tillräcklig 
kunskap inom detta område. I och med utbildning vågar de ställa fler frågor, berättar Günterberg. 
 
Kindgren menar att arbete med att få alla inom KappAhl att bli delaktiga i deras etiska arbete har 
förbättrats mycket de sista åren. Det är ett beslut från ledningen att CSR är en viktig fråga, Kind-
gren känner ofta att när det kommer från ledningen att något ska göras blir alla delaktiga. Hon 
tillägger att hon inte vet om de är speciellt kvinnligt (97 % av de anställda är kvinnor) att följa de 
direktiv man får. Jag frågar henne om det är så att det ursprungligen är ledningens initiativ eller 
någon annan inom organisationen påverkat dem att ta upp de här frågorna på agendan och Kind-
gren svarar att det kan var så att någon annan ”pushat” för de beslut ledningen tar, ”så kan det 
vara”. Kindgren poängterar att när ledningen sätter ner foten och säger att vi ska ha ett bra COC-
arbete på KappAhl, vi ska vara stolta över det arbete vi gör och alla ska vara delaktiga, ”då ram-
lar det på”. Kindgren upplever att alla tar sitt ansvar och känner att det är ”jättestor skillnad”, ”när 

det har blivit uttalat”. Alla inköpare är också mycket mer medvetna om COC, pratar om det på 

sina resor och kontrollerar, menar hon. Kindgrens avdelning, inköpsutveckling, stänger och öpp-
nar förbindelser med leverantörer, så en inköpare kan inte lägga en order på en enhet som är 
stängd, som inte finns med i avdelningens papper, så de har god koll på var order läggs påpekar 
hon. Kindgren tycker att deras arbete blir väl mottaget i företaget som helhet. Hon tillägger att 
hon tror att alla som varit ute och rest känner att man har ett ansvar och många tycker att det är 
bra att vi tar det ansvaret som vi gör. 
 
Rosengren på Coop anser att de gör för lite när det gäller att få alla i företaget delaktiga i det etis-
ka arbetet. Det rör sig om nyhetsbrev när det dyker upp saker, inte systematiskt som Rosengren 
skulle vilja att det var. ”Finns en rejäl förbättringspotential i det här” menar han. I deras verk-
samhetsidé står det att de ska skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt göra det 
möjligt för medlemmarna till hållbar konsumtion, så med automatik hamnar det etiska arbetet 
högt upp på agendan. ”På ett sätt har vi det enkelt, men samtidigt är det en utmaning i det” menar 

Rosengren. Något som de också diskuterar väldigt mycket är ”om vi inte har en grundläggande 

lönsamhet som är bra kan vi inte jobba med hållbar utveckling, så hållbar utveckling får inte stå i 
vägen för lönsam utveckling, lönsamheten är en förutsättning för det här” påpekar Rosengren. 
Han berättar att Coop har de senaste åren haft en ganska dålig lönsamhetsutveckling, så det har 
blivit en fokus på att förbättra resultat och nu har det blivit ett bättre resultat, men inte tillräckligt 
bra… Det är en balansgång hela tiden, mellan att säkra ett resultat i relation till åtagande när det 
gäller hållbar utveckling menar Rosengren. Frågan är högt uppe på agendan och Rosengren sitter 
själv i koncernledningen, företagets beslutande organ, och då blir hållbarhetsarbete automatiskt 
en del av agendan. Rosengren har ingen annan chef än vd:n att svara inför. 
 
På MQ skapar man delaktighet om det etiska arbetet genom att ha löpande kommunikation kring 
det. Olvenmark understryker att CSR är ett av deras strategiska affärsmål, och det kommer ifrån 
ledningen. Hon anser att det absolut mottages positivt inom företaget. 
Günterberg på Åhléns betonar vikten av utbildning när det gäller få alla anställda delaktiga i det 
etiska arbetet. Det framstår som det finns ett intresse av dessa frågor hos de anställda, trots att 
Günterberg under temat ”Utbildning” nämner att deras webbutbildning ännu inte är obligatorisk. 
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Günterberg, Kindgren och Olvenmark betonar lednings roll i att få de anställda delaktiga i arbetet 
med CSR. Kindgren påpekar att det har förbättrats mycket de sista åren och det är ett beslut från 
ledningen att CSR är en prioriterad fråga och Olvenmark understryker att CSR är ett att av MQ:s 
strategiska affärsmål.  
 
Kindgren talar om sin avdelnings funktion som stänger och öppnar förbindelser med leverantörer 
och som jag tidigare nämnt, fungerar som en supportavdelning mellan inköpsavdelningen och 
deras lokala kontor i produktionsländerna. Här analyserar de tillsammans frågor som rör CSR 
m.m. En inköpare kan inte lägga en order som inte finns med i deras papper och avdelningen har 
god koll på var order läggs påpekar Kindgren. Choo menar att samtidigt som informationsinsam-
lingen bör vara decentraliserad, menar han också att den insamlade informationen också måste 
hanteras centralt i organisationen där den centrala enheten bl.a. har till funktion att integrera in-
formationen och analyserna i organisationen som helhet och att den även fungerar som en infor-
mationscentral där t.ex. all tillgänglig information om ett visst ämne kan hittas (t.ex. om leveran-
törerna (min anmärk.) ) (Choo 2002, s. 232). Jag ser det som om Kindgrens avdelning har mot-
svarande funktion. 
 
Resultatet av organisatoriskt lärande kan ta sig många uttryck, men för att räknas som lärande 
måste det bevisligen skett en förändring i organisationens bruksteori (Argyris och Schön 1978, s. 
20). Under temat ”Kommunikation” nämner Olvenmark att ”för att CSR ska kunna integreras i 

hela affärsverksamheten, d.v.s. få verklig genomslagskraft måste alla medarbetare vara insatta 
och ha kunskap kring dessa frågor”. ”Integreras” och ”få verklig genomslagskraft” ser jag som 

något avses bli en del av bruksteorin, d.v.s. något som i praktiken ska användas.  
 
Rosengren anser att man inom Coop gör för lite att få alla delaktiga i det etiska arbetet, han skulle 
vilja att det var med systematiskt. Rosengren säger det inte rakt ut, men nämner bl.a. att ”hållbar 
utveckling får inte stå i vägen för lönsam utveckling” och att de senaste åren inte haft en så bra 

lönsamhetsutveckling och jag tolkar det som att när den ekonomiska utvecklingen inte är vad 
man önskar att den borde vara, så satsar man inte lika mycket på hållbar utveckling, att de inom 
organisationen finns norm att en fokus på att förbättra det ekonomiska resultatet och hållbar-
hetsarbetet inte riktigt kan gå hand i hand. Jag bedömer inte om normen stämmer med verklighe-
ten eller inte, jag tolkar bara det som sagts i intervjun. Rosengren återger deras verksamhetsidé 
där det står att de ska skapa nytta för medlemmarna, och samtidigt göra det möjligt för medlem-
marna till hållbar konsumtion, något som jag tolkar av det Rosengren säger, inte alltid är fullt 
möjligt. När synen på bruksteorin är splittrad, tvetydig och vag inom organisationen, klarar de 
individuella medlemmarna inte av att koppla samman organisatoriska felaktigheter med motsä-
gelser, brist på överensstämmelse och misstag i organisationens handlingsteori (Argyris och 
Schön 1978, s. 46). Det framstår inte som om de försöker ”sopa det under mattan”, då de diskute-
rar problematiken, därför tolkar jag inte det som det Argyris och Schön kallar en ”icke korriger-
bar felaktighet”, som förhindrar dubbelkretslärande. Rosengren påpekar att det är ”en balansgång 

hela tiden” mellan att säkra ett resultat i relation till åtagande när det gäller hållbarhetsutveckling, 
men att frågan är högt uppe på agendan.  Ytterligare ett skäl att det finns skillnad mellan hur en 
organisation handlar och de förställningar och förväntningar som finns om hur det borde vara är 
det finns flera konkurrerande kognitiva institutioner (Ahrne och Papakostas 2002, s. 50). Om man 
inom organisationen ser det som idén om lönsam utveckling konkurrerar med idén om hållbarut-
veckling kan detta vara en förklaring. 
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4.7 Sammanställa en slutrapport 

Förfarandet i samband med etisk handel kräver inte endast speciella resurser att hantera leve-

rantörsprogram, utan även att kunna samla in korrekt information, och skapa och publicera en 

CSR-rapport. Att skapa en CSR-rapport innebär bl.a. att undersöka och välja den mest lämpliga 

standard och övervaknings- och revisionsprocesser av dem olika som finns. Det innebär också att 

samordna informationsinsamlingen med de inom företaget som utför kvalitetskontroller m.fl. 

Neef påpekar att sättet som ett företags CSR-aktiviter rapporteras är på många sätt lika viktigt 

för företaget som att anta själva uppförandekoden eller standard, för att det är genom trovärdig 

och läsbar rapportering som företagen på bästa sätt kan förklara sin strävan och sina resultat 

(2004, s. 225). 

 

Hittills har Åhléns inte sammanställt en slutrapport som innefattar resultat av det etiska arbetet, 
däribland leverantörskontroller, men arbetar på att sammanställa en sådan rapport detta år. Den 
kommer innefatta allt hållbarhetsarbete, inte endast leverantörskontroller. Slutrapporten, som en-
ligt uppgift, kommer att vara transparent, kommer att läggas på Åhléns hemsida. Åhléns har inga 
planer på att låta oberoende frivilliga organisationer utföra revisioner för deras räkning. 
 
KappAhl ska i framtiden publicera en CSR-rapport årligen. Den första utkommer i år. I rapporten 
kommer de att vara klara med det som de lyckats leva upp till och det som de inte klarat av att 
leva upp till och tala om både vad som är bra och dåligt. Kindgren tycker att med det som rör etik 
och moral är det viktigt att vara så sanningsenlig som möjligt. Alla som jobbar med de här frå-
gorna vet att det inte är så enkelt, då är det bättre att vara ödmjuk och berätta vad man har be-
kymmer med också, menar hon. Rapporten är lite sammanordnad med andra avdelningar t.ex. de 
som utför kvalitetskontroller, kvalitet har ju också med etik och göra om man lägger in vad för 
kemikalier det finns i kläder menar Kindgren. Den offentliga CSR-rapporten kan även vara en bra 
lösning för den egna personalen påpekar hon. 
 
Jag frågade henne om de någon gång kollar upp när det dyker upp varor med bristande kvalitet 
om det kan ha med arbetsförhållandena i fabrikerna att göra. Kindgren uppger att det gjort det vid 
något enstaka tillfälle när kvaliteten på varorna var dålig. De kollade då upp lönelistorna hos le-
verantörerna för att kolla upp övertid, men det tillvägagångssättet var väldigt unikt påpekar hon 
och tillägger att det ofta är så att leverantörer med god COC också ger fina varor. De har ingen 
intern rapport över resultat när det gäller leverantörerna, däremot har de interna mer detaljerade 
uppgifter om varje leverantör och en rangordnig av leverantörerna hur duktiga de är, men dessa 
uppgifter är inte tillgängliga för utomstående, då de inte vill ”hänga ut någon leverantör”. 
 
KappAhl lämnade BSCI vid årsskiftet. KappAhl var med att bilda BSCI och dra upp riktlinjer för 
organisationen en gång i tiden. Kindgren understryker att de inte lämnade BSCI för att de tycker 
att de gör ett dåligt jobb, utan för att KappAhl har kommit på ett annat system som de vill jobba 
på med sina leverantörer, och då passar BSCI väldigt dåligt in i den här organisationen. I stället 
har KappAhl valt att gå med i BSR som är ett liknande medlemsförbund. Det här medlemskapet 
bygger mer på att man är ett lite större företag och att man sköter sin COC uppgift själv. Det är 
mer eget ansvar och mer miljö, det passar oss bättre nu, påpekar Kindgren. BSR tillhandahåller 
ingen kod, utan KappAhl skapar nu en egen kod, ”kan man säga” tillägger Kindgren, då alla ko-
der bygger på landets lagar och ILO:s konventioner. Koderna är lika varandra än då, påpekar 
Kindgren och hon har aldrig hört om något bekymmer att de byggt sin egen kod. 
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Som jag tidigare nämnt har Coop en hållbarhetsredovisning som är en del av deras årsredovisning 
och den är fullt tillgänglig på deras hemsida. Tyvärr framkommer det inte vår intervju om infor-
mationen till grund för den här rapporten är samordnad med t.ex. som utför kvalitetskontroller. 
Som jag tidigare nämnt kan man på Coop tänkas sig att göra revisioner med NGO:s, när det dy-
ker upp situationer och de har även hänt att de gjort detta några gånger. 
   
MQ publicerar en årlig hållbarhetsredovisning som läggs ut på deras hemsida, fullt tillgänglig. De 
har inga andra interna redovisningar på det här området, men Olvenmark understryker att de har 
uppföljningar på allt de gör, men dessa uppgifter är inget som går ut till alla medarbetare. I dags-
läget gör inga NGO:s revision av MQ:s arbete. Olvenmark kan inte svara hur det blir i framtiden. 
”Om vi ser att det gör nytta för vårt arbete så är det en möjlighet” påpekar hon.  
 
Åhléns arbetar på att sammanställa sin första årliga slutrapport om sitt hållbarhetsarbete och 
KappAhl håller på att publicera en ny, och enligt Kindgren, bättre, mer grundlig slutrapport. Det-
ta tillsammans med det faktum att både Kindgren, Günterberg och Olvenmark betonar vikten av 
att få de anställda delaktiga i det etiska arbetet och ledningens roll i detta och att det nyligen, en-
ligt dem själva, skett positiva förändringar på den fronten, tyder enligt mig på att skett en föränd-
ring i organisationens (ledningens möjligen) normer kring detta. Det framstår som att de nu tydli-
gare ser och har lärt sig betydelsen av att informera både medarbetare och yttre intressenter om 
sin verksamhet och framstå som trovärdiga i sitt etiska arbete. Det kan framkommit genom in-
ternt och externt tryck, men det har i alla fall lett till förändringar. Jag tolkar det som att företagen 
vill framstå som trovärdiga och i slutänden kan de inte vara detta om de inte själv tror på vikten 
av vad de gör, de måste ha normer och strategier som understödjer betydelsen av CSR så att de 
kan lära sig att hantera dessa frågor på ett trovärdigt och transparent sätt. 
 
När det gäller förändringar inom organisationer menar Choo att lärande inom organisationen inte 
kan likställas med dessa. Påtagliga förändringar som grundar sig på befintliga antagande och 
måttstockar utgör inte inlärning. Ibland måste organisationen lägga bort det förflutna och förkasta 
metoder som de tidigare tyckte var smarta (Choo 2002, s. 15). Choo menar istället att organisato-
riskt lärande äger rum när spänningar som uppkommit i samband med förändringar kan hanteras 
och utnyttjas som möjligheter till ny kunskap och nya tillvägagångssätt (Choo 1998, s. 237). 
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5. Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet presenterar jag min diskussion och därefter slutsatserna på mina två frågeställni-
gar. 

5.1 Diskussion 

Jag anser att Neefs teman tillsammans på ett bra sätt täcker upp de olika moment som ingår i fö-
retagens åtagande vid etisk handel. Inom flera teman finns en liknande problematik. Informanter-
nas svar inom ramen för de olika temana är här ibland motsägelsefulla. Detta anser jag ger något 
djupare insyn i de verkliga förhållandena. 
 
Eftersom etisk handel är en informationsintensiv aktivitet anser jag att teorierna om informa-
tionshantering är lämpad som underlag att analysera mitt material. Etisk handel i sin nuvarande 
form är ett relativt ungt fenomen, som företagen efterhand fått integrera i sin verksamhet och lära 
sig hantera. Här har jag funnit att Argyris och Schöns teorier om organisatorisktlärande går att 
applicera på flera delar av etisk handel som jag tar upp. Speciellt relevant är de då målsättningar 
för etisk handel krockar med andra målsättningar inom företagen. Jag är medveten om att det 
finns en risk att min tolkning av materialet om etisk handel omedvetet kan ha blivit färgad av 
mina förkunskaper i ämnet d.v.s. av material som inte ingår i den här uppsatsen. Det finns risk att 
jag vid intervjuerna med informanterna, till viss del ha fått ta del av deras anammade teori, möjli-
gen omedvetet från deras sida. Jag tror att det är svårt för en representant för ett företag att inte 
måna om företagets image, även i den här typen av situation. Intervjuerna gjordes via telefon, 
vilket möjligen gjorde dem mindre nyanserade än om jag gjort intervjuerna på plats, vilket jag 
tyvärr inte hade någon praktisk möjlighet till.  
 
Man kan kanske fråga sig varför företagen ska anstränga sig och lära sig att hantera etisk handel 
med alla de problem som finns, mer än att huvudsakligen hantera det som PR och möjligtvis att 
tillverkningen i flera avseende blir mer effektiv om man främjar arbetarnas situation. Jag tror att 
det finns en risk/möjlighet att om inte företagen på långsikt kan hantera dessa problem så kan det 
både nationellt och internationellt bli ökad lagstiftning inom detta område. Då kan företag som 
inte förut kunnat hantera dessa problem komma i en situation där de blir tvingade att göra stora 
förändringar under kort tid vilket jag tror kan vara svårt för många, samtidigt som kraven skulle 
bli de samma för alla. De företag som då redan lärt sig hantera dessa problem mer effektivt än 
andra skulle ha en fördel. En annan faktor som driver på förändring är att det har blivit vanligare 
med företag som redan från grunden har den etiska handeln som en central del i sin verksamhet. 
Detta anser jag kan göra att konsumenter i större uträckning ifrågasätter agerandet av de företag 
som inte har det.  
 

5.2 Slutsatser 

1. Vilka aktiviteter relaterade till informationshantering i samband med etisk handel besk-
iver företagen att de bedriver? 

 
Inom ramen för temat ”Skapandet av policyer och fortgående riskutvärdering” tar företagen reda 

på vad det finns för risker för deras verksamhet i andra länder. Denna information kan de få t.ex. 
genom BSCI (om de är medlemmar) eller genom kolleger i branschen och organisationer som 
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Svensk handel. Företagen håller koll på vad andra intressenter har för förväntningar på deras 
verksamhet genom kontakt med NGO:s och genom information de får från sina lokala kontor i 
produktionsländerna. Vid ”Hantering av leverantörsprogram” utvärderas leverantörerna åter-
kommande. Kontroller av leverantörerna utförs av både representanter från företagen och externa 
anlitade revisorer. Företagen försöker på olika sätt få bekräftelse på de uppgifter de fått från leve-
rantörerna, t.ex. genom att intervjua anställda i fabrikerna och ställa samma fråga på många olika 
sätt. Vid ”Dokumenthantering” har företagen tillgång till både egna databaser och de företag som 
är medlemmar i BSCI har även tillgång till deras databas. Generellt sett är företagen försiktiga 
med att delge andra intressenter informationen i databaserna. När det gäller utbildning för de an-
ställda inom företaget rör de sig överlag om ytlig inskolning och information, medan t.ex. inköpa-
re får mer ingående utbildning. När det gäller utbildning för leverantörerna vill man på KappAhl 
och MQ inte benämna denna som utbildning utan snarare information. Åhléns och Coop har ing-
en utbildning för leverantörerna, men informanterna här påpekar att BSCI anordnar seminarier 
om uppförandekoden för leverantörerna. När det gäller ”Kommunikation” kommunicerar företa-
gen om sitt CSR-arbete, både internt och med externa intressenter, huvudsakligen via sina respek-
tive hemsidor. Internt använder man sig också av intranätet och externt förekommer en viss 
kommunikation med NGO:s. Inom ramen för temat ”Företagsinriktning och internt åtagande” 

betonar informanterna från Åhléns, KappAhl och MQ företagslednings roll i att lyfta fram bety-
delsen av CSR så att det blir en integrerad del av företagens verksamhet. I samband med temat 
”Sammanställa en slutrapport” framkommer det att alla företagen publicerar/ska publicera en år-
lig CSR-rapport. Åhléns arbetar i år med att sammanställa en sådan rapport och KappAhl publi-
cerar sin första årliga CSR-rapport i år. 
 
Jag urskiljer grov två kategorier av informationshantering som företagen bedriver vid etisk han-
del. Den ena är när företagen själv söker information, för att kontrollera, verifiera och jämföra 
uppgifter, framförallt från leverantörerna. Ibland söker de även information från andra intressen-
ter t.ex. från NGO:s när de vill ha hjälp att verifiera uppgifter de fått från leverantörerna och när 
de vill undersöka omvärldens förväntningar på deras verksamhet. Sättet företagen kommer över 
informationen är av betydelse för dem, t.ex. vill man på KappAhl göra sina egna revisioner, för 
att få mer pålitlig information. Även Coop delvis göra egna revisioner för att de ska förstå fråge-
ställningarna och ha möjligheten att ha kunskapen internt. 
 
Den andra kategorin av informationshantering är när företagen informerar andra intressenter och 
medarbetare om företagsansvar och uppförandekoder. Det kan röra sig om när de vill informera 
leverantörerna om uppförandekoderna och de krav de måste uppfylla. Det kan också röra sig om 
att informera andra intressenter som kunder och NGO:s om sitt etiska arbete och det kan vara ge-
nom att publicera en årlig CSR-rapport. Här redovisar de resultatet av sitt etiska arbete. CSR-
rapporten beskrivs också som underlag för intern information till de anställda.   
 

 
2. Hur kan dessa aktiviteter och uttalanden ställas i relation till organisatoriskt lärande? 

  
Eftersom fenomen som företagsansvar och uppförandekoder i sin nuvarande form uppkom när 
företagen redan var etablerade, är det något som de med tiden fått integrera i sin verksamhet och 
lära sig hantera. Den etiska handeln har kommit som ett nytt inslag i företagens handlingsteori. I 
företagen har normerna kring etisk handel med tiden delvis förändrats i den bemärkelsen att den 
etiska handeln fått ökad betydelse för den egna verksamheten. Detta visar sig genom nya strategi-
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er och tillvägagångssätt med syfte att kunna bedriva en mer effektiv och trovärdig etisk handel. 
T.ex. har man inom MQ nyligen bildat en ny CSR-organisation med syfte att kunna arbeta mer 
strategiskt med CSR och KappAhl har nya revisionsmetoder med syfte att få fram mer pålitlig 
information. Om dessa normer har ”tvingats” organisationen utifrån eller om det är något företag 
själv kommit fram till är svårt att uttala sig om. Ibland uppstår motsättningar mellan olika normer 
i företaget. Ett exempel på detta är motsättning mellan Coops norm om ”lönsam utveckling” och 

normen om ”hållbar utveckling”. Här får hållbar utveckling stå tillbaka för lönsam utveckling. 
Man har ännu inte lärt sig hantera den här problematiken men den hålls öppen för diskussion. 
Den kan därför inte omedelbart ses som en icke korrigerbar felaktighet, som förhindrar dubbel-
kretslärande enligt Argyris och Schöns teorier.  
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6. Sammanfattning 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka den informationshantering som fyra olika före-
tag beskriver att de använder vid etisk handel, för att därefter se hur denna informationshantering 
relaterar till företagens organisatoriska lärande. 
 
Trots att företag engagerar sig i CSR (Corporate Social Responsibility) så återkommer ständigt 
uppgifter om missförhållanden i företagens tillverkningsled. Kunder och andra intressenter i 
samhället förväntar sig att de ska respektera mänskliga rättigheter och det tror oftast företag att de 
gör. Etisk handel beskrivs som en informationsintensiv aktivitet, och är i sin nuvarande form en 
relativ ny företeelse som företag får och har fått ta ställning till och införliva i sin verksamhet. 
 
Mina frågeställningar är: 1. Vilka aktiviteter relaterade till informationshantering i samband med 
etisk handel beskriver företagen att de bedriver? 2. Hur kan dessa aktiviteter och uttalande ställas 
i relation till organisatoriskt lärande? För att kunna besvara dessa frågeställningar använder jag 
mig av material som huvudsakligen består av kvalitativa intervjuer med representanter för fyra 
svenska väletablerade butikskedjor – Åhléns, KappAhl, Coop och MQ. Detta material använder 
jag som underlag för en kvalitativ analys. 
 
Teorierna om organisatoriskt lärande hämtar jag huvudsakligen ifrån Chris Argyris och Donald 
A. Schöns teorier kom enkel- och dubbelkretslärande. Enkelkretslärande beskrivs som tillräckligt 
när fel ska rättas till utan att organisationens normer eller målsättning behöver ifrågasättas. Dub-
belkretslärande däremot lär sig organisationen när den kopplar sina felaktigheter i resultaten både 
till sina handlingar och till sina normer. Felkorrigeringen här kräver att organisationens normer 
anpassas, vilket i sin tur kräver att strategier och antagande som är knutna till normerna också 
förändras. En annan teori jag använder mig av, som är knuten till enkel- och dubbelkretslärande, 
är handlingsteorin som Argyris och Schön delar upp i anammad teori och bruksteori. Kort kan 
anammad teori beskrivas vara något som någon stödjer officiellt, medan bruksteori är det som i 
realiteten styr någons handlingar. Dessa två teorier kan vara oförenliga med varandra och de som 
använder sig av dem kan vara kan vara omedveten om detta. Detta är ett hinder för dubbel-
kretslärande, då de normer som visas upp inom ramen för den anammade teorin inte kommer till 
uttryck i realiteten. Jag använder mig också av teorier om informationshantering huvudsakligen 
från Chun Wei Choo, där jag belyser begrepp som informationsbehov, informationskällor och 
informationssökning. 
 
Min metod går ut på att relatera materialet om organisatoriskt lärande och informationshantering 
till materialet om etisk handel för att kunna besvara mina frågeställningar. Bakgrundsmaterialet 
om etisk handel är framtaget av både forskare och frivilliga organisationer. För att begränsa vilka 
delar inom etisk handel som jag analyserar har jag valt författaren Dale Neefs riktlinjer för att 
säkerställa ett etiskt beteende och solid riskhantering inom företagen. Riktlinjerna behandlar föl-
jande teman: Skapandet av policys och fortlöpande riskutvärdering, Hantering av leverantörspro-
gram, Dokumenthantering, Utbildning, Kommunikation, Företagsinriktning och internt åtagande 
och Sammanställa en slutrapport. 
  
Inom ramen för företagens informationshantering vid etisk handel urskiljer jag grovt två katego-
rier. Den ena är när företagen själv söker information för att kontrollera, verifiera och jämföra 
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uppgifter. Den andra kategorin av informationshantering är när företagen själv informerar andra 
intressenter och medarbetare om sin verksamhet kring etisk handel. 
Det organisatoriska lärandet visar sig genom förändrade normer, (i alla fall delvis) strategier och i 
företagens aktiviteter i samband med etisk handel. 
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Bilaga 1: ILO:s grundläggande konventioner 

 
* NR 29 Konventionen om tvångsarbete (1930): Krav om att tvångsarbete och obligatoriskt arbe-
te i alla former avskaffas. 
 
* NR 87 Konventionen om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (1948): Alla arbets-
tagare och arbetsgivare har rätt att bilda och ansluta sig till den organisation de önskar utan att 
behöva något tillstånd. Konventionen fastställer även ett antal garantier för att organisationer 
skall få verka i frihet utan att offentliga myndigheter blandar sig i. 
 
* NR 98 Konventionen om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (1949): Ger 
skydd mot diskriminering av fackföreningar och skyddar åtgärder för att främja kollektiva för-
handlingar. Konventionen ger också skydd mot att arbetsgivare och arbetstagare blandar sig i 
varandras aktiviteter. 
 
* NR 100 Konventionen om lika lön (1951): Lika lön och förmåner för män och kvinnor som ut-
för likvärdigt arbete. 
 
* NR 105 Konventionen om avskaffande av tvångsarbete (1957): Förbjuder användning av alla 
former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete som ett medel för politisk fostran eller politiskt 
tvång. Det får heller inte användas som bestraffning för framförande av politiska och ideologiska 
åsikter, mobilisering av arbetskraften, deltagande i strejker eller som en form av diskriminering. 
 
* NR 111 Konventionen om diskriminering (anställning och yrkesutövning) (1958): Uppmanar 
till nationella åtgärder för få bort diskriminering inom områdena utbildning, yrkesutövning och 
arbetsvillkor med hänvisning till ras, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst el-
ler social bakgrund.  
 
* NR 138 Konventionen om minimiålder (1973): Barnarbete ska avskaffas genom att föreskriva 
en minimiålder för tillträde till arbete. Minimiåldern får inte vara lägre än den ålder då den obli-
gatoriska skolgången är fullgjord. 
 
* NR 182 Konventionen om de värsta formerna av barnarbete (1999): Alla som är under 18 år 
definieras som barn och konventionen syftar till att inget barn skall vara indraget i tvångsarbete, 
prostitution, kriminella aktiviteter eller arbete som kan vara skadligt för barnets hälsa. 
 
(Hämtat ur Fagerfjäll, s.73)   
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Bilaga 2: Förkortningar 
 
BSCI: Business Social Compliance 
 
COC: Code of Conduct 
 
CSR: Corporate Social Responsibility 
 
ETI: Ethical Trading Initiative 
 
ILO: Internationella arbetsorganisationen  
 
NGO: Non-governmental organization 
 
WTO: World Trade Organisation (Världshandelsorganisationen) 
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Bilaga 3: Grundläggande frågeschema  

 
Skapandet av policyer och fortgående riskutvärdering 
 
1. Vem i företaget är ansvarig för skapandet och ev. fortlöpande förändringar i av uppförande-

koder eller etisk policy? 
 

2. Är någon i företaget och i så fall vem (typ av tjänst) ansvarig för att analysera den inverkan 
och de risker som företaget står inför i samband med verksamhet olika länder, samarbete med 
nya leverantörer, eller tillverkning av vissa produkter? 

 
3. Är dessa delaktiga i planering eller tillsyn av pågående projekt? 

 
4. Undersöker ni vad det finns för förväntningar på er verksamhet från andra intressenter, som 

lokala samhällen, regeringen, aktivister och affärspartners (leverantörer)? 

Hantering av leverantörsprogram 
 
5. När leverantörer utvärderas är det då den sociala standarden en del av denna utvärdering? 

 
6. Vad använder ni för källor när ni vill ta reda på uppförande hos leverantörerna? 

 
7. Hur håller ni kontakt med era leverantörer? 

 

Dokumenthantering 
 
8. Har ni en databas med information om resultaten av övervakning och revision av era leveran-

törer? 
 

9. Hur används denna information (låter ni andra ta del av resultaten)? 
 

Utbildning 
 
10. Har ni något utbildningsprogram om ert etiska arbete för era anställda? 

 
11. Har ni något utbildningsprogram för de anställda hos leverantörer? 

 
12. Vad ingår i ert utbildningsprogram? 
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Kommunikation 
 

13. Hur kommunicerar ni (vilket sätt, vilka kanaler) om ert etiska arbete – internt och externt (fri-
villiga organisationer, media, investerare och konsumentgrupper)? 

 
14. Vilka yttre intressentgrupper kommunicerar ni med? 

 
15. Om vad i ert etiska arbete kommunicerar ni med era yttre intressenter? 

 

Företagsinriktning och internt åtagande 
 
16. Hur arbetar ni med att få alla inom företaget att bli delaktiga i ert etiska arbete? 

 

Sammanställa en slutrapport 
 

17. Sammanställer ni en årlig slutrapport med resultaten av ert etiska arbete – uppförandekoder, 
övervakning och revision? 

 
18. Är informationen till grund för en sådan rapport samordnad med andra inom företaget t.ex. de 

som utför kvalitetskontroller? 
 

19. Får andra intressenter t.ex. frivilliga organisationer ta del av slutrapporten? 

 
 


