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SMETA - The Sedex Members Ethical Trade Audit	  

En etisk kontrolprocedure 

 
The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) er udviklet af organisationen Sedex Associate 
Auditor Group (AAG). 

SMETA er ikke et adfærdskodeks, eller en certificeringsproces, men beskriver en 
kontrolprocedure, der er en samling af ”best practice” for produktionsvirksomheder, således at 
kontrolarbejde for detailhandlende, grossister, og deres leverandører reduceres til et minimum. 

SMETA auditen er designet til at blive brugt af erfarende auditører for at hjælpe med at 
gennemføre revision af høj kvalitet, der vil blive accepteret af både detailhandlende og 
grossister. 
Virksomheder, der ikke er medlemmer af Sedex opfordres også til at bruge SMETA. Ved at gøre 
SMETA offentligt tilgængelig, håber Sedex at fremme større gennemsigtighed samt at dele 
viden om den praksis, der ligger til grund for SMETA rapporter. 

SMETA er baseret på ETI kode (Ethical Trading Initiative baseret på Den internationale 
arbejdsorganisation ILO’s regler) og lokal lovgivning. Den omfatter: 

• Sundhed 
• Sikkerhed 
• Arbejdstagerrettigheder 
• Miljø i begrænset omfang 
• Eventuelt også miljø i udvidet omfang samt forretningsetik. 

Mange typer af social revision, så som BSCI, WRAP, SA 8000 og ICTI, og andre sociale audits 
kan blive uploadet til Sedex. Det påhviler det enkelte Sedex medlem at beslutte hvilken social 
audit, der er acceptabelt for dem, dog håber Sedex, at ved at gøre SMETA offentlig, vil 
virksomhederne i stigende grad arbejde hen mod at bruge SMETA. 
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Fordele ved SMETA 

• Forholdsvis billig metode til at følge op på CSR 
• Man behøver ikke at være en akkrediteret auditør for at udføre og uploade SMETA testen 
• Andre sociale audits kan konverteres til SMETA. 

 

Mere information om SMETA: 
http://www.sedexglobal.com 

http://sedexglobal.com

