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Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera varför de undersökta företagen 

enligt respondenterna upprättar en uppförandekod och vilka etiska 
principer koden baseras på. Vidare är syftet att studera vilka områden 
uppförandekoden omfattar, vad företagen fokuserar mest på samt vad 
de gör för att efterleva sin uppsatta uppförandekod. 

 
Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ forskningsmetod där primär-

data studerades i form av insamlat intervjumaterial. Tre företag inter-
vjuades angående deras arbete kring etiska riktlinjer. De företag som 
undersöktes var Atlas Copco, The Body Shop och Samhall. 

 
Slutsatser: Anledningen till att de undersökta företagen upprättar en uppförande-

kod skiljer sig åt. Atlas Copco ser det som en möjlighet till affärer 
och långsiktig lönsamhet, för The Body Shop ingår det i den 
ursprungliga affärsidén att utföra goda gärningar och Samhall har 
som ett statligt ägt företag krav på sig att leva upp till uppsatta mål. 
Atlas Copco hänvisar i sina etiska riktlinjer till de internationellt 
upprättade etiska principerna ILO och Global Compact, The Body 
Shop hänvisar till ILO medan Samhall varken hänvisar till ILO eller 
Global Compact. Generellt omfattar de undersökta företagens etiska 
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Atlas Copco och Samhall fokuserar mest på personalfrågor medan 
The Body Shop riktar sin uppmärksamhet mot företagets samtliga 
fem grundvärderingar. Alla de undersökta företagen genomför 
kontroller av både anställda och leverantörer för att säkerställa att de 
etiska riktlinjerna efterlevs. 
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1.1.1.1. INLEDNINGINLEDNINGINLEDNINGINLEDNING    
I följande kapitel beskrivs de omständigheter som ligger till grund för företagens utökade 
sociala ansvarstagande i samhället. En diskussion förs angående företagsetik och betydelsen 

av uppförandekoder, vilket leder fram till de frågeställningar som utgör grunden för upp-

satsens syfte. 

 

1.1. Bakgrund 
 
CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som på senare tid kommit att bli allt mer 
uppmärksammat inom näringslivet. Termen har fått den svenska benämningen socialt 
ansvarstagande och behandlar företagens ansvar gentemot samhället. De ansvarsområden som 
innefattas är bland annat miljö, ekonomi samt det sociala. I det sociala utgör etik en stor del. 
(CSR – Socialt ansvarstagande för företag, 2005, s. 7 & 12) 
 
Företagen spelar en stor och betydande roll i vårt samhälle. Genom sitt ekonomiska inflytande 
påverkar de utvecklingen av samhället. De bidrar med efterfrågade produkter och tjänster 
samt skapar arbetstillfällen. Varefter samhället har utvecklats har diskussionen ökat huruvida 
företagen även har andra ansvarsområden än att bidra till den ekonomiska välfärden. Flera 
ideella organisationer för ett aktivt arbete i syfte att påverka företag att ta ett större socialt 
ansvar i samhället. År 2005 informerade 80 procent av de 500 största aktiebolagen i USA via 
sina hemsidor om sitt sociala ansvarstagande. Den motsvarande siffran för de stora 
börsbolagen i Sverige beräknades samtidigt vara 56 procent. (Grafström et al., 2008, s. 16-17) 
 
En av anledningarna till diskussionen kring företags sociala ansvarstagande, är de uppmärk-
sammade företagsskandaler som inträffat runt om i världen på senare tid. Exempel på detta är 
företagen Enron och WorldCom som gick i konkurs efter olika typer av redovisningsbrott. I 
Sverige fick Skandia ta emot mycket kritik på grund av att ledningen gav sig själva oskäligt 
höga bonusavtal samt tilldelade sig och sina släktingar förmånliga fastighetsavtal. Som en 
följd av dessa företagsskandaler utvecklades nya och strängare redovisningsprinciper, 
exempelvis ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Dessa företagsskandaler bidrog till större 
uppmärksamhet kring frågor angående i vilken utsträckning företag bör ta ett socialt ansvar i 
samhället. (Grafström et al., 2008, s. 16-17) Utöver att bolagsledningen måste styra företaget 
utefter aktieägarnas bästa intresse, anser vi att de även måste reflektera över i vilken grad de 
är beredda att ta ett socialt samhällsansvar. 
 
Vi anser att en viktig del av ett företags sociala ansvarstagande är att arbeta med etiska frågor. 
Det finns flera olika inriktningar inom företagsetik. Vad företaget väljer att fokusera på tror vi 
beror på i vilken bransch de är verksamma. Exempel på områden som företag kan fokusera på 
är mänskliga rättigheter och arbetsmiljö samt att motverka barnarbete och diskriminering. Ett 
sätt för företag att strukturera sitt förhållningssätt till etik är att utveckla och tillämpa 
uppförandekoder inom företaget. De används både externt för att upplysa omvärlden om 
företagets värderingar samt som en intern mall för hur de anställda ska agera. 
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1.2. Problemdiskussion och frågeställningar 
 
På senare tid har det ställts högre krav på att företag ska visa ett socialt engagemang. Vi anser 
att frågor om företagens arbetsvillkor och dess miljöpåverkan har fått ökad uppmärksamhet i 
takt med att den värld vi lever i har blivit allt mer globaliserad. I och med denna utveckling 
knyts länder närmare varandra och handel över gränserna sker ständigt. Det innebär att 
konkurrensen främjas vilket i sin tur leder till lägre priser för konsumenterna och att en 
perfekt marknad därmed närmar sig. Vi anser vidare att globalisering även kan medföra nack-
delar. Svenska företag har flera faktorer att ta hänsyn till ur ett samhällsetiskt perspektiv. 
Bland annat köper de in varor och placerar sina egna fabriker i låglöneländer. Allt fler varor 
köps in från utlandet vilket gör det svårare för företagen att kontrollera och garantera att 
produkterna har tillverkats etiskt korrekt. Även om arbetsgivarna i de tillverkande länderna 
har upprättade kollektivavtal för sina anställda kan de anses oetiska ur ett svenskt perspektiv. 
För att få insikt i hur företag arbetar med socialt ansvar har vi valt att studera arbetet med 
uppförandekoder inom tre företag; Atlas Copco, The Body Shop och Samhall.  
 
Medvetenheten hos konsumenterna har ökat då media ständigt granskar och uppmärksammar 
hur företag agerar vad gäller allt från verksamhetsstyrning till tillverkning. Då konsumenterna 
är grunden till att ett företag ska kunna fortleva anser vi att det är av yttersta vikt att företagen 
agerar efter de krav som konsumenterna ställer. Vidare är vår åsikt att ett företags beteende 
och dess rykte påverkar potentiella arbetstagare. Ett företag kan gå miste om viktig kompetens 
om dess riktlinjer och värderingar inte stämmer överens med arbetstagarens. Ovanstående 
diskussion leder fram till frågeställningen:  
 

� Varför upprättar de undersökta företagen enligt respondenterna en uppförandekod? 
 
I en uppförandekod beskrivs företagets fundamentala inställning gällande etiskt synsätt och 
affärsmässigt agerande. (Brytting, 1998, s. 196) En mängd olika principer och direktiv finns 
angående hur företag ska agera inom näringslivet. Bland dessa finns FN:s fackliga organ 
”International Labour Organization” (ILO) och det av FN framtagna initiativet ”Global 
Compact”. (ILO:s arbete för mänskliga rättigheter, 2007, s. 3 & Global Compact, 2001) Vi 
anser att fördelen med dessa principer är att företagen uppmuntras att efterleva vissa 
standarder. Att företagens uppförandekoder baseras på samma principer gör det enklare för 
omvärlden att jämföra företagens värderingar. Baserat på detta uppkommer frågeställningen:  
 

� Vilka etiska principer baserar de undersökta företagen sin uppförandekod på? 
 
Att företag verkar inom olika branscher och agerar mot olika kundkretsar medför enligt vår 
mening att utformningen av företagets uppförandekod förmodligen varierar. Beroende på 
bolagets verksamhetsområde läggs fokus på olika problemområden. Vidare menar vi att de 
företag vars verksamhet till stor del består av import av varor från låglöneländer måste 
fokusera på frågor angående mänskliga rättigheter och hur dess underleverantörer sköter sin 
verksamhet. De företag som å andra sidan bedriver hela sin verksamhet inom Sveriges gränser 
har troligtvis mer kontroll över arbetsmiljön och kan därför fokusera mer på exempelvis 
kundnöjdheten. Resonemanget ger upphov till frågeställningen: 
 

� Vilka områden omfattar de undersökta företagens uppförandekoder och vad fokuserar 
de mest på? 
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Att införa uppförandekoder är frivilligt och enligt vår mening finns en risk att företag inte 
förstår vikten och innebörden av att ha en fungerande kod. För att uppförandekoden ska 
uppfylla sitt syfte krävs att alla inom företaget är insatta i, och arbetar efter, de riktlinjer som 
utformats. Det är därför viktigt att arbetet med koden inte slutar i och med upprättandet. Vi 
anser att ledningen bör utforma en arbetsgång över hur uppförandekodens innehåll ska nå ut 
till samtliga inom organisationen. För att uppförandekoden ska efterlevas bör det även finnas 
tydliga bestämmelser angående påföljderna om riktlinjerna bryts mot. Slutligen uppkommer 
uppsatsens sista frågeställning:  
 

� Vad gör de undersökta företagen för att efterleva sin uppsatta uppförandekod? 
 

1.3. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera varför de undersökta företagen enligt respondenterna 
upprättar en uppförandekod och vilka etiska principer koden baseras på. Vidare är syftet att 
studera vilka områden uppförandekoden omfattar, vad företagen fokuserar mest på samt vad 
de gör för att efterleva sin uppsatta uppförandekod. 
 

1.4. Avgränsningar 
 
För att förklara och analysera företagens samhällsansvar används olika teorier. Av dessa har 
vi valt att avgränsa oss till intressentteorin och legitimitetsteorin. Vi har valt dessa två som en 
grund till vår undersökning på grund av att de är väl utbredda teorier inom ämnet och de 
nämns ofta av välkända forskare inom socialt ansvarstagande. Det har inom företagsetik 
upprättats etiska principer och vi har valt att avgränsa oss till att studera ILO (International 
Labour Organization) och Global Compact. Anledningen är att dessa är de mest utbredda och 
vedertagna principerna och därmed de mest grundläggande för vår uppsats. 
 

1.5. Målgrupp 
 
De företag som idag har upprättade etiska riktlinjer och möjligtvis vill förbättra dem har ett 
intresse av denna magisteruppsats. Även de företag som i framtiden kommer att upprätta 
etiska riktlinjer kan använda kunskapen som framkommit ur denna undersökning. Dessutom 
kan uppsatsen vara till nytta för ekonomistudenter på högskolenivå som i sitt kommande 
arbetsliv kan komma att arbeta med etiska riktlinjer.  
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2.2.2.2. METODMETODMETODMETOD    
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som utgör grunden för studien. En förklaring ges 
till val av ämne och undersökningsobjekt och vidare ges en presentation av hur litteratur-

sökning och intervjuer har genomförts. Kapitlet avslutas med en diskussion kring källornas 

trovärdighet. 

 

2.1. Ämnesval 
 
Intresset för det valda uppsatsämnet väcktes när vi läste kursen ”Ekonomistyrning och 
redovisning” vid Mälardalens Högskola. Vid ett fördjupningsarbete under kursens gång 
valdes att undersöka socialt ansvarstagande inom två stora svenska företag. Allt eftersom vi 
blev mer insatta i ämnet förstod vi att nedskrivna riktlinjer för ett företags agerande, både 
internt och externt, är en viktig del av företagets arbete angående sitt etiska ställningstagande. 
Då det råder lågkonjunktur har vi märkt att frågor kring företagens etiska agerande blivit allt 
mer uppmärksammade i media. Det medför att konsumenter ifrågasätter och ställer högre krav 
på företagens uppförande. En uppförandekod är ett verktyg för företag att visa vilka grund-
läggande värderingar de har och vilka riktlinjer de arbetar efter. Därmed anser vi att detta 
ämnesområde behöver uppmärksammas för att motverka och förebygga eventuella företags-
skandaler. 
 

2.2. Forskningsmetod 
 
För att genomföra studien användes ett deduktivt tillvägagångssätt med ett deskriptivt syfte. 
Enligt Artsberg (2005, s. 31) innebär en deduktiv metod att en redan existerande teori prövas 
och eventuellt utökas. Att studien är deskriptiv innebär att den har som syfte att beskriva hur 
något är i verkligheten. I studien utgår vi från existerande teori angående uppförandekoder 
och principer för vilka värderingar som bör finnas inom ett välfungerade företag. Med detta 
som grund sammanställs ett underlag för undersökningsfrågor. Genom de frågor som ställs får 
vi fram hur uppförandekoder tillämpas praktiskt i verkligheten, vilket sedan jämförs med den 
befintliga teorin. 
 
Det finns huvudsakligen två tillvägagångssätt vid genomförandet av en studie. Den ena 
benämns kvantitativ och innebär att data i form av mätbara variabler samlas in för samman-
ställning och analys. Denna studie lämpar sig bäst vid exempelvis enkätundersökningar där 
respondenterna är många till antalet. Ifall syftet med studien däremot är att få en djupare 
förståelse för ett specifikt ämne lämpar sig den kvalitativa metoden bäst. (Björklund et al., 
2003, s. 63) Då vi valt att på ett ingående sätt fördjupa oss i uppförandekoders innehåll och 
tillämpning anser vi att ett kvalitativt tillvägagångssätt bäst kan uppfylla detta syfte. Vi har 
därför valt att endast rikta in oss på ett fåtal respondenter för att kunna göra en grundlig 
undersökning.  
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2.3. Informationssökning 
 
Inför arbetet med denna uppsats började vi med att söka information om Corporate Social 
Responsibility (CSR) för att få en uppfattning om vad begreppet innebar samt för att hitta 
befintlig litteratur inom ämnet. I databasen ELIN@Mälardalen, som vi fann via Mälardalens 
högskolas biblioteks hemsida, fann vi ett antal engelska artiklar om CSR. Vi valde ut de som 
ansågs vara relevanta för studien. De artiklar vi har använt oss mest utav är What do we mean 

by corporate social responsibility? av Lance Moir samt For business or the good of all? A 

Finnish approach to corporate social responsibility av Elisa Juholin. För att få en inblick i 
hur CSR tillämpas i det svenska näringslivet söktes även svensk litteratur i form av böcker 
och tidskrifter. Även denna sökning gjordes via Mälardalens högskolas bibliotek. Vi fann ett 
urval av tryckt material som behandlade det aktuella ämnet. En av de böcker vi använt oss 
mycket utav är CSR: Företagsansvar i förändring skriven av Maria Grafström et al. På 
samma sätt sökte vi information angående företagsetik och uppförandekoder. De böcker vi 
använt mest kring de sistnämnda ämnena är Controllerhandboken (De Geer, Samuelsson red.) 
och Tomas Bryttings Företagsetik. Även i tidsskriften Balans fann vi ett antal artiklar inom 
ämnet uppförandekoder. 
 
I den teoretiska referensramen behandlas de två internationellt upprättade etiska principerna 
Global Compact och ILO (International Labour Organization). En motsvarande litteratur-
sökning som beskrivs ovan gjordes inom dessa ämnen. Vi fann ett sammandrag som beskriver 
organisationen ILO och dess arbete för mänskliga rättigheter på regeringens hemsida samt 
information om Global Compact på UNHCR:s (United Nations High Commissioner for 
Refugees) hemsida.  
 
Vid litteratursökningen har de återkommande sökorden varit: ”CSR”, ”corporate social 
responsibility”, ”socialt ansvarstagande”, ”företagsetik”, ”etik”, ”uppförandekod”, ”etiska 
riktlinjer”, ”ILO” och ”Global Compact”. 
 

2.4. Tillvägagångssätt vid intervjuer 
 
För att uppfylla syftet med studien ansåg vi att det mest lämpliga tillvägagångssättet var att 
genomföra intervjuer med ett begränsat antal företag. Intervjuer är primärdata och det innebär 
att den information som samlas in har som syfte att användas i just den aktuella studien 
(Björklund et al., 2003, s. 68). Eftersom syftet med uppsatsen är att beskriva företags upp-
förandekoder ansåg vi att en direkt kontakt med utvalda företag snabbt kunde ge oss den 
relevanta information vi sökte. Genom intervjuer är det möjligt att få en djupare förståelse för 
ämnet då det är enkelt att anpassa frågorna under tiden beroende på respondentens beteende 
samt att det ges tillfällen att ställa följdfrågor (Björklund et al., 2003, s. 70). 
 
Anledningen till att vi valde att göra besöksintervjuer är att vi anser att det på så sätt är lättare 
för respondenten att skapa ett förtroende för oss och att samtalet blir mer naturligt än vid 
exempelvis telefonintervjuer. Fördelar med besöksintervjuer är även att det blir en mer 
kontrollerad intervjusituation samt att det är möjligt att även tolka andra signaler såsom 
kroppsspråk. Nackdelar kan dock vara att det möjligtvis medför intervjueffekter och att det 
kan bli kostsamt i samband med resor. (Eriksson et al., 2001, s. 85) För att motverka detta 
valde vi företag som låg inom ett nära geografiskt område. Vi försökte även att anta en så 
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neutral ansats som möjligt för att motverka intervjueffekter. För att respondenter skulle kunna 
tala fritt undveks ledande frågor. 
 
Vi genomförde semi-strukturerade intervjuer med respondenterna. Det innebär att frågorna är 
bestämda i förväg och tas upp när det anses lämpligt beroende på respondentens svar eller 
reaktion på tidigare intervjufrågor (Björklund et al., 2003, s. 68). Under intervjuerna utgick vi 
från vår intervjumall men ordningen på frågorna korrigerades beroende på vilken riktning 
samtalet tog. Då det ansågs lämpligt ställde vi även följdfrågor för att få en djupare förståelse 
för händelsen. För att till fullo kunna koncentrera oss på respondenten och dess svar användes 
en bandspelare, vilket medförde att samtalet kunde flyta på utan några avbrott för ned-
skrivning av anteckningar. Respondenterna tillfrågades i förväg om de tillät att samtalet 
spelades in samt att deras namn användes i uppsatsen. Samtliga respondenter gav sitt sam-
tycke. 
 

2.5. Intervjuunderlag 
 
Med utgångspunkt i uppsatsens fyra frågeställningar utformades en intervjumall (se bilaga 1) 
som användes som grund vid besöksintervjuerna. Denna skickades i förväg till respon-
denterna via e-post så att de kunde förbereda sig inför intervjun. Syftet var att kunna utföra 
intervjun mer effektivt och att få mer genomtänkta och korrekta svar. Det innebar även en 
möjlighet för respondenten att kunna finna mer information inom ämnet som denne eventuellt 
saknade. Anledningen till att intervjumallen är baserad på uppsatsens fyra frågeställningar är 
att vi ville säkerställa att uppsatsens syfte skulle uppfyllas genom undersökningen. Frågorna 
upprättades med hänsyn till den teoretiska referensram, vilken utgör grunden till under-
sökningen. Vi var noga med att all den teori som presenteras i referensramen även återspeglas 
i intervjufrågorna. I bilaga 2 anges kopplingen mellan frågorna i intervjumallen och den 
teoretiska referensramen.  
 

2.6. Val av undersökningsobjekt 
 
Uppförandekoder används olika inom alla olika företag. Beroende på vilken marknad det 
aktuella företaget är verksamt inom och hur stort företaget är, arbetar de på olika sätt med 
CSR. Vi valde att basera vår undersökning på tre stora och väletablerade företag, då vi antog 
att ju större ett företag är, desto mer utbrett arbete har de inom CSR. Att företagen hade ett 
utbrett arbete med sådana frågor var en förutsättning för att undersökningen skulle vara 
genomförbar. Därför gjordes ett förarbete innan vi kontaktade företagen, där vi identifierade 
vad som fanns skrivet på de respektive företagens hemsida om socialt ansvarstagande. För att 
undersöka hur arbetet med CSR skiljer sig åt mellan företag som bedriver sin verksamhet på 
olika marknader, har vi valt att studera både företag som är verksamma enbart på den 
inhemska marknaden och de som är verksamma globalt. 
 
Företag inom tre olika branscher valdes för att få en inblick i hur arbetet med CSR-frågor ser 
ut inom olika verksamhetsområden. Efter att ha beslutat att undersöka tre väletablerade 
företag inom olika branscher, gjordes ett urval och dessa kontaktades via telefon. De tre valda 
företagen och deras verksamhetsområden är: 
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� Atlas Copco – leverans av produktivitetshöjande lösningar för industrin 
� The Body Shop – producering och försäljning av hudvårdsprodukter 
� Samhall – utveckling av personer med funktionshinder genom arbete 

 
Atlas Copco valdes i egenskap av ett företag som strävar efter att generera vinst. Vi visste 
sedan tidigare att The Body Shop engagerar sig inom sociala frågor i samhället, vid sidan av 
den vinstgivande verksamheten. Samhall tjänar däremot pengar genom det sociala ansvar de 
tar, då samhällsnytta ingår i företagets kärnverksamhet. Vi ville undersöka vilket och hur 
mycket arbete som lades ner på sociala frågor inom de tre olika företagen. Nedan visas en 
tabell över respondenterna som arbetar med frågor kring företagsetik och socialt ansvars-
tagande inom de undersökta företagen. 
 
Tabell 1. Respondenter vid de utvalda företagen. 
 

Företag Respondent Befattning 

Atlas Copco 
Jo Cronstedt Vice President Public Affairs and Environment 

Karin Holmquist Non Financial Controller 

The Body Shop Maria Ros Jernberg PR and Values Manager 

Samhall Mari-Ann Levin Pölde Utvecklingschef, styrfunktion personal 
 

2.7. Källornas trovärdighet 
 
Majoriteten av den litteratur vi har använt oss av är skriven av erfarna och erkända forskare 
inom företagsekonomi. De två forskarna vi använt oss mest utav är Hans de Geer och Tomas 
Brytting. Hans de Geer är professor i ekonomi och har startat Centrum för etik och ekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm. Han förekommer även ofta i mediala sammanhang då 
problem kring företagsetik diskuteras. Tomas Brytting har skrivit ett flertal böcker inom etik i 
näringslivet. Han har titeln docent i företagsekonomi och även han har varit verksam vid 
Centrum för etik och ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi anser därmed att den 
litteratur vi valt till studien kan anses vara tillförlitlig då den är författad av personer som är 
väl insatta i ämnet företagsetik och dess problematik. De tryckta artiklar som använts är 
hämtade ifrån tidskriften Balans. Då Balans är en välkänd och vedertagen tidning inom 
företagsekonomi anser vi att dess innehåll är tillförlitligt och därmed användbart i vår studie. 
De artiklar som har erhållits elektroniskt finns samtliga tillgängliga i databasen 
ELIN@Mälardalen vid Mälardalens Högskola. Denna databas innehåller artiklar inom ett 
stort antal forskningsområden och används i stor utsträckning vid fördjupande studier. 
Därmed anser vi att artiklar hämtade från ovanstående databas är relevanta för uppsatsen. 
 
Den empiriska delen av studien baseras på intervjuer med tre företag. De personer vi valt att 
intervjua är väl insatta i de respektive företagens arbete med etik och socialt ansvarstagande. 
När personen som intervjuas representerar en organisation finns en risk att respondenten 
försöker försköna bilden av företaget. Då respondenten förmodligen undviker att lyfta fram 
eventuella negativa faktorer om företagets verksamhet kan det medföra att bilden av 
verksamheten inte återspeglar verkligheten. För att kunna uppfylla syftet med studien ansåg vi 
att intervjuer trots allt var det bästa tillvägagångssättet. Vi ville veta bakgrunden till den 
skriftliga information som finns att tillgå via företagens hemsidor eller årsredovisningar. 
Därmed var vi i behov av respondenternas kunskap och följaktligen var intervjuer det enda 
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naturliga tillvägagångssättet. Vid intervjuerna hade vi ovanstående omständigheter i åtanke 
för att hålla ett kritiskt förhållningssätt till de uppgifter som insamlades från respondenterna. 
Vi anser att intervjuer är det bästa sättet att komma nära inpå företagen då vi på så sätt lättare 
kan erhålla information som är direkt relevant för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen. Vi 
har valt att förlita oss på respondenternas svar angående deras upprättade etiska riktlinjer, då 
personerna är väl insatta i ämnet för det aktuella företaget. Vi har därmed inte undersökt 
huruvida respondenternas svar angående företagens etiska riktlinjers innehåll överensstämmer 
med de skriftliga dokumenten. Dock användes årsredovisningar och de etiska dokumenten 
som stöd vid oklarheter vad gäller tolkning av respondenternas svar. För att ytterligare 
försäkra oss om att svaren uppfattats korrekt skickades en transkribering av intervjumaterialet 
till respondenterna för godkännande. 
 
I uppsatsen hänvisas till källor genom att använda referenssystemet APA (American 
Psychological Association). Referenssystemet följs fullt ut men hänvisningar till artiklar har 
förtydligats genom att även ange sidnumret där de fanns tillgängliga. Anledningen är att vi 
anser att det ytterligare förtydligar varifrån informationen är hämtad och att det därmed ökar 
uppsatsens trovärdighet. För att ytterligare öka trovärdigheten anger vi dessutom de muntliga 
källorna i källförteckningen. 
 

2.8. Uppsatsens struktur 
 
Uppsatsens teoretiska referensram består av en beskrivning av Corporate Social Responsi-
bility, de etiska principerna International Labour Organization (ILO) och Global Compact 
samt de två centrala teorierna intressentteorin och legitimitetsteorin. Dessa områden beskrivs 
då de är viktiga att ta hänsyn till när företag upprättar en uppförandekod, vilket är referens-
ramens kärnområde. I empirikapitlet har respondenternas svar sammanställts under respektive 
undersökt företag. Kapitlets struktur är utformad efter rubrikerna i den teoretiska referens-
ramen. I analyskapitlet ställs teorin mot empirin för att uttyda likheter och skillnader. Struk-
turen i analysen är utformad efter de rubriker som återfinns i empirikapitlet. I slutsatserna 
besvaras uppsatsens syfte genom att egna reflektioner och åsikter presenteras baserat på vad 
som framkommit ur analysen. Kapitlet är utformat efter uppsatsen fyra frågeställningar.    
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3.3.3.3. TEORETISK REFERENSRATEORETISK REFERENSRATEORETISK REFERENSRATEORETISK REFERENSRAMMMM    
Kapitlet inleds med en beskrivning av Corporate Social Responsibility och de två mest 
centrala teorier som förklarar grunden till företagens sociala ansvarstagande. Vidare 

skildras olika principer som upprättats inom företagsetik. Teorin i kapitlets tre inledande 

avsnitt utgör grunden till att företag upprättar etiska riktlinjer och kapitlet mynnar sedan ut i 

en beskrivning av uppförandekoders betydelse och omfattning. Avslutningsvis ges en kort 

sammanfattning av kapitlets innehåll. 

3.1. Företagens arbete med CSR 
 
Corporate Social Responsibility, CSR, är ett begrepp som kan översättas till företagens 
ansvarstagande i samhället. Det innebär att företagen, utöver vad lagen kräver, tar ett 
ekonomiskt, miljömässigt och/eller socialt ansvar i samhället. EU-kommissionens definition 
av CSR är: 
 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen 

föreskriver.” (Alrutz, 2008) 
 

Företagens roll i samhället 
Företagen har en mer omfattande roll i samhället än att enbart skapa arbetstillfällen och 
producera varor. Att företagen tar ett miljömässigt ansvar innebär exempelvis att de tar 
hänsyn till sin klimatpåverkan och den biologiska mångfalden. Att ta ett ekonomiskt ansvar 
innebär att företagen inte endast ser till lönsamheten på kort sikt utan att de även ser till hur 
deras handlingar påverkar lönsamheten under ett längre tidsperspektiv. Företagens sociala 
ansvar innebär att de tar ansvar för sin påverkan på samhället samt de produkter de 
producerar. Det etiska ansvaret är en viktig del av företagens sociala ansvar och innefattar 
bland annat de anställdas arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. (Alrutz, 2008) 
 
Företagens ansvarstagande i samhället har diskuterats under en längre tid och det är en 
ständigt ökande debatt då företag granskas mer och mer av olika grupper i samhället. Medias 
framväxt och tillgänglighet har medfört att företagens handlingar i samhället har fått allt större 
uppmärksamhet. Särskilda intresseorganisationer ställer även högre krav på att företagen ska 
ta ansvar för sina handlingar. Den ojämlikhet i välfärd som råder i världen har påverkat att 
frågor om moral och ansvarstagande blivit allt mer uppmärksammade. Företagen pressas att 
agera, både i ord och i handlingar, för att förtjäna sin legitimitet. I framtiden kommer företag 
kanske att dömas mer efter deras sociala policy än det faktum att de levererar tjänster och 
produkter. (Juholin, 2004, s. 20) 
 
Vilket socialt ansvar ett företag tar i samhället beror på vilket ekonomiskt perspektiv som 
företaget agerar utifrån. De som har ett neoklassiskt synsätt anser att det sociala ansvaret som 
ett företag behöver ta är det faktum att de erbjuder sysselsättning och att de betalar skatt till 
staten. Dessa företag anser att deras uppgift är att maximera vinsten för sina aktieägare. De 
som istället agerar utifrån ett moraliskt synsätt anser att företagen, förutom att vara 
vinstgivande, även ska bidra till att lösa sociala problem i samhället. Det gäller även om 
företaget i sig inte har orsakat problemet i fråga. Företag med ett moraliskt synsätt anser att de 
har resurser och förmågan att hjälpa till och därmed har de ett ansvar att faktiskt göra det 
också. (Moir, 2001, s. 17) 
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Anledningen till socialt ansvarstagande 
Enligt en studie gjord av Elisa Juholin (2004, s. 25-27), är företagens strävan att uppnå 
långsiktig lönsamhet den största anledningen till att företag väljer att ta ett socialt ansvar i 
samhället. Företagets effektivitet anses även vara av stor vikt och är sammankopplat med dess 
lönsamhet. Företagens långsiktiga lönsamhet anses bero på tre faktorer: företagets styrning 
och effektivitet, företagets konkurrenskraft samt förmågan att förutse framtiden. (Juholin, 
2004, s. 25-27) 
 
Yttre faktorer anses ha den största inverkan till att företagen tar ett ansvar i samhället. För att 
öka sin konkurrenskraft gentemot andra företag måste företaget bevisa att det är en god 
medborgare i samhället. Konkurrensen mellan företag är också oftast startskottet till att 
företag börjar fundera över sitt ansvar i samhället och därmed påbörjar sitt arbete med CSR. 
De upptäcker hur konkurrenter arbetar med CSR och hur de kommunicerar detta till 
omgivningen. Att företaget tar ett samhällsansvar kan innebära att de differentierar sig från 
sina konkurrenter samt att företagets märke och rykte stärks. (Juholin, 2004, s. 25-26) 
 
Företags förväntningar och förberedelser inför framtiden anses även vara en av grundstenarna 
till att företagen tar ett ökat socialt ansvar i samhället. Företag vill vara medvetna om olika 
intressenters förväntningar och likaså om sociala trender för att kunna fokusera på viktiga 
problem. (Juholin, 2004, s. 26-27) 
 
Företagsledningens engagemang är avgörande för att ett företag ska kunna arbeta effektivt 
med CSR. Vilka värderingar som finns inom företaget är därmed mycket viktigt. Dessa 
företag påverkar i sin tur andra företag, genom att de förväntar sig att deras leverantörer ska 
anamma samma värdering och ta ett socialt ansvar i samhället. (Juholin, 2004, s. 25-26) 
 
Förespråkare för CSR hävdar därmed att det ligger i företagets eget intresse att ta ett socialt 
ansvar i samhället eftersom fördelarna är dels ett förbättrat rykte men även att anställda blir 
mer lojala och vill fortsätta arbeta inom företaget. Ett företags engagemang är ett sätt att 
bibehålla stöd, förtroende och legitimitet från de anställda, samhället och staten. (Moir, 2001, 
s. 17) 
 

3.2. Centrala teorier 
 
För att förklara företagens ansvarstagande i samhället används olika teorier. Intressentteorin 
och legitimitetsteorin är två av de mest centrala teorierna som användas för att analysera 
motiven till att företag tar ett socialt ansvar i samhället. (Moir, 2001, s. 19-20) 
 

3.2.1. Intressentteorin 
 
Intressentteorin används för att analysera de grupper i samhället som företaget borde agera 
ansvarsfullt mot. En intressent kan anses vara en grupp, eller individ, som kan påverka, eller 
påverkas av, företagets prestationer för att nå sina mål. (Moir, 2001, s. 19) Det ansvar ett 
företag tar i samhället utvecklas och definieras därmed i samverkan mellan företaget och dess 
intressenter. (Grafström et al., 2008, s. 65) 
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Företagets intressentgrupper brukar oftast delas in som primära eller sekundära intressenter. 
Exempel på primära intressenter är anställda, aktieägare, kunder och leverantörer. Även staten 
och samhället anses tillhöra denna grupp, då de tillhandahåller infrastruktur och marknader 
samt anger lagar som måste efterföljas av företaget. Primära intressentgrupper är därmed de 
grupper som anses som så centrala för företaget att företaget inte skulle kunna överleva utan 
dem. Sekundära intressentgrupper anses däremot vara de grupper som påverkar, eller 
påverkas av, företaget men som inte ingår i transaktioner med företaget och därmed inte anses 
fundamentalt viktiga för företagets överlevnad. (Moir, 2001, s. 19) Myndigheter, media och 
olika intresseorganisationer är exempel på grupper som ses som sekundära intressenter. Dessa 
grupper skapar opinion och kan därmed anses vara antingen positiva eller negativa för 
företaget. (Grafström et al., 2008, s. 67-68) 
 

 
Figur 1. Intressentmodellen  
Källa: Grafström et al., 2008, s. 67 
 
Företagens roll och ansvar i samhället kan förändras över tiden beroende på vilka krav de 
olika intressenterna ställer på företaget. Ett företags intressenter har därmed stor inverkan på 
hur ett företag arbetar med CSR och vilket socialt ansvar företaget tar i samhället. För ett 
företag är det därmed mycket viktigt att kunna identifiera vilka dess intressenter är samt att 
bedöma vilka som har störst inverkan på företaget inom vissa områden och i vissa tider. 
Företagen måste vara medvetna om att såväl direkta som indirekta relationer till intressenter 
kan bli avgörande för företaget. (Grafström et al., 2008, s. 88) Företag agerar på olika 
marknader och det innebär att de prioriterar olika vad gäller vilket ansvar de tar i samhället. 
Företag riktar sin uppmärksamhet till de intressenter som är mest kraftfulla och till de frågor 
som anses mest brådskande för just det företaget. Det innebär till exempel att de företag som 
arbetar på konsumentmarknader i första hand måste beakta frågor som rör företagets rykte och 
image och företag som exempelvis har problem med att få anställda att arbeta inom företaget 
en längre tid istället borde behandla personalfrågor. Att ta hänsyn till vissa intressenter kan 
även bli mer eller mindre brådskande för ett företag. Exempelvis måste ett företag genast 
beakta miljöfrågor om de skulle orsaka en olycka som påverkar miljön negativt. (Moir, 2001, 
s. 19) 
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3.2.2. Legitimitetsteorin 
 

”Society grants legitimacy and power to business. In the long run, those who do not use 

power in a manner which society considers responsible will tend to lose it.” 
(Davis, citerad av Moir, 2001, s. 20) 

 
Legitimitetsteorin är en påbyggnad av intressentteorin. Medan intressentteorin behandlar 
förhållandet mellan ett företag och dess intressenter, behandlar legitimitetsteorin hur företagen 
ska legitimera sig mot intressenterna. Med legitimitet menas här att företagets värderingar ska 
stämma överens med de som finns hos intressenterna. I och med att olika intressenter har 
olika värderingar och krav på ett företag uppstår därmed en problematik. En annan proble-
matisk faktor för ett företag är, att behålla sin legitimitet när organisatoriska förändringar sker 
i ett bolag. (Hansson et al., 2006, s. 20) 
 
Legitimitetsteorin förespråkar att företag måste ta hänsyn till de värderingar som finns i 
samhället för att kunna leva vidare med sin verksamhet och för att legitimiteten inte ska 
skadas. Att legitimiteten skadas kan bli följden av skandaler inom områden som ekonomi, 
miljö och det sociala. (Lantoft et al., 2007, s. 20) Då ett företag hamnat i ett läge som medfört 
skadad legitimitet, finns åtgärder att vidta för att komma till rätta med problemet. Åtgärderna 
sker oftast muntligen genom olika strategier. (Hansson et al., 2006, s. 21) Enligt Moir (2001, 
s. 20) finns det fyra olika strategier att välja mellan: 
 

1. Försöka upplysa företagets intressenter om organisationens avsikter att förbättra den 
aktuella händelsen. 

2. Försöka ändra organisationens uppfattning om händelseutvecklingen, dock utan att 
förändra organisationens verkliga prestation. 

3. Avleda uppmärksamheten från den aktuella händelsen. Med andra ord manipulera. 
4. Försöka förändra de externa förväntningarna på företagets prestationer. 

 
Genom det sätt, på vilket företagen väljer att tillämpa dessa strategier, anser Gray et al., att 
omvärlden kan få en förståelse för hur de väljer att offentliggöra sin hållbarhetsinformation 
(Lantoft et al., 2007, s. 20). 
 
Organisatorisk legitimitet 
Det finns tre utbredda sorter av organisatorisk legitimitet. De tre sorterna har gemensamt att 
de alla grundar sig i antagandet att ett företags aktiviteter är eftertraktade. Däremot har varje 
typ av legitimitet sitt eget beteende. (Suchman, 1995, s. 577) 
 
Pragmatisk legitimitet går ut på att konsumenterna granskar företagens uppföranden för att 
sedan bestämma sig för om de accepterar organisationen eller inte. Konsumentens stöd för ett 
företag baseras här på vad konsumenterna får ut av företaget och hur det motsvarar individens 
intresse. Moralisk legitimitet ger en positiv bild av hur en organisation bör vara uppbyggd 
och hur den bör agera. Enligt denna gren utvärderas inte företagen efter huruvida deras 
produkter och tjänster gynnar bedömaren. Huruvida företagen ska förtjäna utvärderarens 
legitimitet har i stället sin grund i om företagens aktiviteter anses etiskt korrekta. Ett företag 
ska bedömas efter de prestationer de åstadkommer. Kognitiv legitimitet baseras som namnet 
antyder på kognition, det vill säga uppfattningsförmåga. Detta till skillnad från de tidigare 
nämnda sorternas legitimitet, som baseras på intresse eller utvärdering. För att erhålla 
kognitiv legitimitet krävs att företagen tar hänsyn till både konsumenternas tro och deras 
verklighetsuppfattning. (Suchman, 1995, s. 578-582) 
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Figur 2. Organisatorisk legitimitet 
(Egen figur) 
 

3.3. Etiska principer 
 
Organisationer runt om i världen har upprättat etiska principer angående hur företag ska agera 
inom näringslivet. Två av de mest vedertagna direktiven är FN:s fackliga organ ”International 
Labour Organization” (ILO) och det av FN framtagna initiativet ”Global Compact”. (ILO:s 

arbete för mänskliga rättigheter, 2007, s. 3 & Global Compact, 2001) 
 

3.3.1. Global Compact 
 
Kofi Annan lade under sin tid som FN:s generalsekreterare fram en vision som gick ut på att 
skapa ”en mer hållbar ekonomi som inte marginaliserar vissa samhällsgrupper”. Han intro-
ducerade denna idé genom ett tal i samband med The World Economic Forum 1999. På detta 
sätt utmanade han storföretagare att delta i ett initiativ på internationell nivå, kallat Global 
Compact. Initiativet skulle förena företag med fackföreningar, FN-organ och det övriga 
samhället. Målet skulle vara att tillämpa tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och motverkande av korruption. Idag jobbar flera hundra företag runt om i hela världen 
för att tillämpa Global Compacts tio principer. Dessa principer är inte på något sätt 
lagstadgade och företagens engagemang följs inte heller aktivt upp av institutionen Global 
Compact. Realiseringen av Kofi Annans vision bygger på ett intresse från företagens sida. 
(Global Compact, 2001) 
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De tio principerna: (Global Compact, 2001) 
 

Mänskliga rättigheter 
1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären 

för företagens inflytande. 
2. Förklara att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av 

mänskliga rättigheter. 
 
Arbetsrätt 

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhand-
lingar. 

4. Eliminera alla former av tvångsarbete. 
5. Avskaffa barnarbete. 
6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. 

 
Miljö 

7. Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem. 
8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. 
9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik. 

 
Motverka korruption 

10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning 
och mutor. 

 

3.3.2. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 
 
Förenta Nationerna har ett fackligt organ som behandlar sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. 
Det kallas International Labour Organization (ILO) och är från engelskan översatt till 
Internationella arbetsorganisationen. Organisationens mål är att försöka övervinna fattig-
domen och att framhäva social rättvisa. De verkar för att människor ska arbeta och dessutom 
göra det med bra arbetsvillkor. Utöver det kämpar de för arbetstagarnas rätt till fackliga fri- 
och rättigheter. (Hela avsnitt 3.3.2 i uppsatsen är hämtat från ILO:s arbete för mänskliga 

rättigheter, 2007, s. 3-7) 
 
Konventioner 
ILO:s högsta beslutande organ heter Internationella arbetskonferensen och hade i juni 2007 
antagit 188 konventioner och 199 rekommendationer inom arbetslivsfrågor. Konventionernas 
grundläggande syfte är att främja mänskliga rättigheter såsom förbud mot barn- eller 
tvångsarbete, diskriminering samt rätten till föreningsfrihet. Utöver det behandlas en rad olika 
ämnen, till exempel arbetstid, sysselsättningspolitik och arbetarskydd. Internationella arbets-
konferensen fastställde 1998 vissa principer och rättigheter i arbetslivet och hur de skulle 
följas upp. Vid införandet av principerna fastslogs även att samtliga ILO:s medlemsländer 
förpliktigas att respektera, främja och genomföra dessa principer och rättigheter. Principerna 
utgör grunden för åtta rättighetskonventioner som anses centrala inom ILO. Sverige har 
förbundit sig att följa de åtta konventionerna, vilket totalt 124 av ILO:s 180 medlemsstater 
hade gjort i april 2007. 
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ILO:s åtta centrala rättighetskonventioner och införandeår: 
 

1. Nr 29, om tvångs- eller obligatoriskt arbete (1930) 
2. Nr 87, om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (1948) 
3. Nr 98, om tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva 

förhandlingsrätten (1949) 
4. Nr 100, om lika lön (mellan kvinnor och män) (1951) 
5. Nr 105, om avskaffande av tvångsarbete (1957) 
6. Nr 111, om diskriminering vad avser anställning och yrkesutövning (1958) 
7. Nr 138, om minimiålder för tillträde till arbete (1973) 
8. Nr 182, om förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta for-

merna av barnarbete (1999) 
      

ILO i Sverige 
I Sverige har en speciell myndighet som verkar under Arbetsmarknadsdepartementet skapats. 
Det är en kommitté som arbetar förberedande inför samarbeten med ILO. Det ligger på denna 
kommittés bord att rapportera hur Sverige i praktiken sköter de konventioner som de 
förbundit sig till. ILO:s konventioner har motsvarigheter i flera lagar och föreskrifter, 
däribland regeringsformen, jämställdhetslagen och brottsbalken med flera. 
 

3.4. Uppförandekoder 
 
En uppförandekod innehåller ett företags grundläggande värderingar och affärsprinciper. 
(Brytting, 1998, s. 196) Det är skriftliga regler och principer angående hur företagets verk-
samhet ska fungera och styras. Att införa en uppförandekod är ett frivilligt åtagande av ett 
företag. Det engelska uttrycket för uppförandekoder är ”Codes of Conduct” eller ”Codes of 
Practice”, vilket även är uttryck som används av svenska företag. (Uppförandekoder, 2008) 
 
Att marknaden strävar efter perfekt konkurrens är inte den enda handlingsnorm som går att 
förlita sig på i det ekonomiska livet. Det krävs även att politiska och etiska argument avgör 
vad som är tillåtet att driva handel med på marknaden. Enbart att marknaden strävar efter 
jämvikt garanterar inte att det genererar rättvisa i samhället och företagen har därmed ett 
samhällsansvar. Ägare, konkurrenter, kunder och underleverantörer har alla etiska rättigheter 
och företaget har en skyldighet att respektera dessa. Ledningen inom ett företag bör vara 
medveten om att med en maktposition följer även ett ökat ansvar. (Brytting, 1998, s. 135) 
 
De Geer (2004, s. 184-185) påpekar att ”humankapital är svårare att styra än realkapital”. I 
dagens arbetsliv är det inte längre endast vad den arbetande utför rent praktiskt som utgör den 
enskildes bidrag till företaget. Nu för tiden består den enskildes bidrag till företaget även av 
dennes initiativ, tankekraft och kreativitet. Allt mer utgör de enskilda individernas uppfatt-
ningar om företagets mål, och vägen dit, en grund för värdeskapande i ett företag. För att 
företaget ska kunna agera effektivt och fokuserat krävs då att de anställda har liknande 
gemensamma värderingar och handlingssätt. För att medarbetarna inom en organisation ska 
utveckla ett gemensamt handlingsmönster är det viktigt att fokusera på de värderingar som 
finns inom företaget. Genom att formulera konkreta värderingar, och därmed uppförande-
koder för medarbetarna, kan ledningen försöka styra medarbetarna till att utföra sitt arbete i 
enlighet med ledningens uppfattning om företagets mål. (De Geer, 2004, s. 184-185) 
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3.4.1. Uppförandekodens syfte och fördelar 
 
Allt fler företag utvecklar uppförandekoder då allt fler grupper i samhället efterfrågar vilka 
värderingar ett företag har. Både de som söker sig in på arbetsmarknaden och de som, i 
egenskap av konsumenter, nyttjar företagens varor och tjänster. Det ställs högre krav på att de 
större företagen ska tillkännage sin ståndpunkt i viktiga etiska frågor. Det räcker inte längre 
för företagen att vara effektiva och generera vinster, de måste även formulera en värdegrund 
för sin verksamhet. Att företag antar uppförandekoder är ett sätt att kommunicera detta, både 
internt och externt. Att företag kommunicerar utåt vilka värderingar de står för kan innebära 
att de på så sätt skapar förtroende för sitt varumärke och att deras rykte stärks. När företag väl 
har uttryckt sina värderingar till allmänheten blir det svårt för företagets anställda att handla 
emot sina egna principer. Det medför att företagens uppförandekoder även har en intern 
funktion genom att de motverkar att medarbetare skulle agera oetiskt. De skriftliga koderna 
utgör ett stöd som företaget kan hänvisa till vid exempelvis affärer med olika leverantörer. 
(De Geer, 2004, s. 180-181) 
 
En uppförandekod kan stärka ett företagets identitet. Genom att företagets värderingar 
kommuniceras blir alla medvetna om vad som ska känneteckna företagets agerande. En 
uppförandekod kan även stärka medarbetarnas yrkesidentitet då den kan innehålla 
målsättningar för de människor som arbetar inom företaget såväl som för företaget i sig. Den 
kan även vara ett bra verktyg för att förhindra att medarbetare agerar oetiskt för egen vinnings 
skull. En bra uppförandekod ska därför innehålla argument för att kunna ge stöd till med-
arbetarna i olika situationer och det är därför viktigt att det även anges skäl till varför reglerna 
finns. (Brytting, 1998, s. 197) Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på Öhrlings Pricewater-
houseCoopers, menar att företag som visar att de engagerar sig i arbetet med etik och socialt 
ansvar kan vinna stora konkurrensfördelar gentemot andra företag. Det räcker dock inte med 
att företagen enbart kommunicerar att de tar avstånd ifrån missförhållanden såsom barnarbete 
och djurplågeri, de måste även praktiskt visa att de agerar utefter sina egna värderingar. Ett 
företags uppförandekod bör därför även innehålla praktiska exempel och åtaganden från 
företagets sida. Även underleverantörer har mycket att vinna på att tidigt engagera sig i arbete 
med samhällsansvar eftersom detta område anses bli allt viktigare för företag runt om i 
världen som kan komma att bli potentiella kunder. (Rosell, 2005, s. 24-25) 
 
”Det viktiga är att varje företag formulerar en uppförandekod, lever efter den och redovisar 

den. Jag är beredd att säga att i dag är frånvaro av en uppförandekod en varningssignal”.
  

(Larsson, citerad av Rosell, 2005, s. 24-25) 
 

3.4.2. Uppförandekodens upprättande 
 
Företag kan utveckla en egen uppförandekod för just sin verksamhet eller så kan de ta hjälp 
av organisationer och fackföreningar som tagit fram modeller för uppförandekoder. 
(Uppförandekoder, 2008) Det finns uppförandekoder inom olika nivåer i näringslivet. Dels 
finns koder som utfärdas av OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) som riktar sig till internationella företag. Dels finns regler rekommenderade av 
den internationella handelskammaren ICC, för att förhindra korruption. Uppförandekoder kan 
gälla inom olika områden: (De Geer, 2004, s. 180) 
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� branscher; antingen inom ett land eller över landsgränserna, 
� yrken eller professioner eller 
� koncerner eller enskilda företag. 

 
För att medarbetare inom ett företag ska ta till sig företagets uppförandekod och känna sig 
delaktiga i företagets etiska agerande, krävs att ledningen upprättar koden på rätt sätt. Det är 
viktigt att uppförandekoden utformas genom ett så kallat ”bottom up”-perspektiv. Det innebär 
att medarbetarna måste känna sig delaktiga i tillkomsten av koden och att ledningen lyssnar 
till deras förslag. Motsatsen är ett ”top down”-perspektiv som innebär att ledningen själva, 
eller med hjälp av utomstående konsulter, utarbetar en kod som sedan förväntas följas av alla 
inom företaget. Problemet med detta tillvägagångssätt är att de övriga medarbetarna i 
företaget inte får den förståelse för koden som behövs för att de ska ta den till sig och känna 
ansvar för att agera efter den. Det är lätt att koden då endast ses som ännu en av ledningens 
många kampanjer och därmed försvinner i mängden. Att övriga medarbetare i företaget är 
delaktiga i skapandet av uppförandekoden gör att hela företaget genomsyras av de värderingar 
företaget kommunicerar utåt och att alla gör sitt bästa för att agera därefter. (De Geer, 2004, s. 
182) 
 

3.4.3. Uppförandekodens innehåll 
 
Ett företags uppförandekod bör baseras på ILO:s grundläggande konventioner. Det medför att 
olika företags uppförandekoder blir lättare att jämföra. Detta underlättar för leverantörer när 
de ska jämföra vilka värderingar de olika företagen har angående bland annat arbetstider, 
löner samt övriga sociala villkor. Ett företags uppförandekod bör omfatta mänskliga rättig-
heter, arbetsvillkor och miljöaspekter. Dock finns redan både internationella och nationella 
lagar som säkerställer miniminivåer inom vissa områden men en uppförandekod i ett företag 
kan komplettera dessa samt främja utvecklingen inom företaget. (Larsson, 2001, s. 12-16) Ett 
företags uppförandekod bör omfatta både leverantörer, underleverantörer och kunder. (Upp-

förandekoder, 2008)   
 
Enligt Tomas Brytting finns det tre huvudtyper av etiska uppförandekoder. Han benämner 
dem: Uppdraget, Våra intressenter och Det professionella ansvaret. Ett företags uppförande-
kod kan innehålla allt ifrån en av dessa delar till alla de tre delarna. Det vanligaste är att 
företag fokuserar på delen Våra intressenter. Det är då viktigt för företag att urskilja sina 
intressenter. Uppförandekoden tar då sin utgångspunkt i de beroendeförhållanden som 
företaget har till olika grupper i samhället. Företaget funderar över, och kommunicerar, vad de 
vill ska känneteckna sina inre och yttre relationer samt vilka skyldigheter och rättigheter 
verksamheten har gentemot sina intressenter. Uppdraget uttrycker för vilka företaget finns till 
och varför. Uppförandekoden tar då sin utgångspunkt i företagets goda funktion i samhället 
och belyser vilka värderingar som kännetecknar ett etiskt företag i just den branschen 
företaget är verksam i. Det professionella ansvaret fokuserar på olika verksamhetsområden 
inom företaget. Denna inriktning av uppförandekod belyser även skillnader mellan företagets 
etik och yrkesetiken. (Brytting, 1998, s. 198) 
 

3.4.4. Implementering och efterlevnad av uppförandekoden 
 
Ett företags uppförandekod bör vara lokalt förankrad för att på bästa sätt kunna bli betydande 
för alla som arbetar inom företaget. Det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga och får 
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uttrycka sig angående vilka värderingar som bör känneteckna företaget och dess verksamhet. 
Att ledningen ställer sig bakom företagets formulerade värderingar, samt att de kontrollerar att 
medarbetarna efterföljer koden, är av yttersta vikt för att koden ska tjäna sitt samhällsetiska 
syfte. Ifall någon medarbetare brister vad gäller att agera efter företagets etiska värderingar 
bör detta medföra sanktioner. Något som är viktigt vid utformandet av ett företags 
uppförandekod, och som kan vara en problematisk avvägning, är att koden bör vara specifik 
för att kunna ha en praktisk betydelse samtidigt som den bör vara generell för att kunna 
tillämpas i många varierande situationer. Koden ska ange ideal för framtiden samtidigt som 
den bör ge uttryck för de goda normer som redan finns inom företaget. (Brytting, 1998, s. 
197) 
 

3.4.5. Tio steg till ett företags uppförandekod 
 
Enligt Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, finns tio steg 
ett företag bör följa för att utveckla och implementera en bra uppförandekod som dessutom 
tjänar sitt syfte: (Rosell, 2005, s. 26) 
 

1. Företaget ska börja med att besluta om vilka uppföranderegler som ska gälla för just 
det företaget. Det är även viktigt att fatta samma beslut gällande företagets 
leverantörer. Antingen klarar företaget av det på egen hand eller så finns det hjälp att 
få i form av internationella konventioner som kan utgöra en grund för ett företag när 
de ska formulera sitt samhällsansvar i en uppförandekod. 

2. Det är viktigt för ett företag att ta hänsyn till sina intressenter under processen med 
skapandet av en uppförandekod. Genom en dialog med dem kan företaget få en större 
förståelse för i vilken miljö det verkar. 

3. Företaget bör tydligt redovisa hur långt de anser att deras eget ansvar sträcker sig i 
leverantörsledet. De bör fundera över vilket ansvar de är beredda att ta för till exempel 
sina underleverantörers verksamhet. Kan företaget verkligen garantera att ingen av 
deras underleverantörer agerar oetiskt?  

4. När beslut har fattats angående ovanstående är det dags för företaget att formulera sin 
uppförandekod. 

5. När företaget därefter implementerar uppförandekoden i verksamheten är det även 
viktigt att de beslutar om hur efterlevandet av koden ska styras och kontrolleras. 

6. Företaget bör införa ett rapportsystem som kan säkerställa att verksamheten fungerar 
efter de värderingar som de formulerat i uppförandekoden. Att identifiera och följa 
upp nyckeltal för social prestanda kan vara ett sätt att säkerställa detta. 

7. Det är viktigt att företagets verkställande direktör är väl insatt i de värderingar och 
principer som ligger till grund för företaget. Denne bör också formulera vilka mål som 
kan uppnås genom att medarbetarna arbetar mot de nyckeltal som utformats för social 
prestanda. 

8. Företaget bör rapportera och redovisa öppet hur verksamheten fungerar i förhållande 
till de värderingar och principer de har som mål att följa. Det är även viktigt med 
kommunikation inom företaget. 

9. När företaget upprättar leverantörskontrakt bör de även skriva in vad som förväntas av 
leverantörerna förutom de grundläggande affärsuppgörelserna. Det vill säga hur 
leverantören förväntas agera etiskt i sin verksamhet. Genom att införa en klausul som 
ger företaget rätt att göra oanmälda besök hos leverantörer kan företaget alltid 
kontrollera om leverantörerna verkligen agerar enligt de grundläggande värderingarna 
som gäller för det kontrollerande företaget. 
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10. Det sista steget för att försäkra sig om att företagets uppförandekod tjänar sitt syfte är 
att aktivera internrevisionen i företaget. Om denna är otillräcklig kan det vara fördel 
att även ta hjälp av en extern granskning.  

 

3.5. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som handlar om företagens 
ansvarstagande i samhället när det gäller ekonomi, miljö och/eller det sociala. (Alrutz, 2008) 
Elisa Juholin (2004, s. 20 & 25) menar att företagen granskas i allt större utsträckning 
angående sitt sociala ansvar och att företagens strävan att uppnå långsiktig lönsamhet är den 
största anledningen till att företag väljer att ta ett socialt ansvar i samhället. 
 
Två centrala teorier som används för att analysera socialt ansvarstagande är intressentteorin 
och legitimitetsteorin. Intressentteorin används för att analysera de grupper i samhället som 
företagen borde agera ansvarsfullt mot, då de är beroende av sina intressenter för att kunna 
bedriva verksamheten vidare. (Moir, 2001, s. 19) Legitimitetsteorin är en påbyggnad av 
intressentteorin och handlar om vad företagen ska göra för att erhålla legitimitet, och därmed 
uppfattas som trovärdiga, från sina intressenter. Det innebär att företagens värderingar måste 
stämma överens med de som finns hos intressenterna. (Hansson et al., 2006, s. 20) Värde-
ringarna måste även vara enhetliga inom det egna företaget, för att medarbetarna ska utveckla 
ett gemensamt handlingsmönster. Genom att företagen formulerar konkreta värderingar, och 
därmed etiska riktlinjer för de anställda, kan ledningen försöka styra dem till att utföra sitt 
arbete i enlighet med ledningens uppfattning om företagets mål. (De Geer, 2004, s. 184-185) 
 
Global Compact är ett initiativ grundat av FN, som går ut på att förena företag med 
fackföreningar, FN-organ och det övriga samhället. Målet med initiativet är att tillämpa tio 
principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkande av korruption. 
(Global Compact, 2001) FN har även ett fackligt organ som behandlar sysselsättnings- och 
arbetslivsfrågor. Organet kallas International Labour Organisation (ILO) och dess mål är att 
försöka övervinna fattigdomen och att framhäva social rättvisa. De verkar för att människor 
ska arbeta och dessutom göra det med bra arbetsvillkor. Utöver detta kämpar de för 
arbetstagarnas rätt till fackliga fri- och rättigheter. ILO har tagit fram åtta centrala rättighets-
konventioner grundade på principer och rättigheter inom arbetslivet. (ILO:s arbete för 

mänskliga rättigheter, 2007, s. 3-4) 
 
Uppförandekoder är skriftliga regler och principer angående hur företags verksamhet ska 
fungera och styras. De är frivilliga att införa i verksamheten och bör omfatta både leveran-
törer, underleverantörer och kunder. Uppförandekoderna kan vara framtagna för det aktuella 
företaget eller utvecklat med hjälp av modeller uppsatta av organisationer och fackföreningar. 
(Uppförandekoder, 2008) För att ha stark konkurrenskraft på marknaden krävs att företagen 
tar ställning till sociala frågor. Att uppföra en uppförandekod är ett sätt för företagen att visa 
vilka ställningstaganden de gör, både internt och externt. Koden hjälper internt till att försvåra 
för företagens anställda att handla emot de egna värderingarna och motverkar ett oetiskt 
agerande. Utåt hjälper uppförandekoden till att stärka varumärket och företagets rykte, då 
deras värderingar kommuniceras till omvärlden. (De Geer, 2004, s. 180-181) En uppförande-
kod bör baseras på ILO:s grundläggande konventioner, då intressenternas arbete med att 
jämföra de olika företagens koder därmed blir lättare. (Larsson, 2001, s. 12-16) 
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4.4.4.4. EMPIRIEMPIRIEMPIRIEMPIRI    
I kapitlet presenteras en sammanställning av intervjumaterialet där respondenternas svar 
återges. Svaren har sammanställts under respektive undersökt företag. Företagen och 

respondenterna presenteras i ett inledande avsnitt. Så länge ingen annan källa anges är det 

presenterade materialet en återgivning av respondenternas svar. 

4.1. Atlas Copco 
 
Atlas Copco är ett globalt svenskt industriföretag med huvudkontor i Stockholm. Företaget 
grundades år 1873 och har cirka 34 000 anställda. Företaget levererar produktivitetshöjande 
lösningar för industrin såsom generatorer, gruvutrustning och monteringssystem. Gruppens 
omsättning under år 2008 uppgick till cirka 74 miljarder kronor. (Atlas Copco årsredovisning 

2008, s. 2 & 36) Atlas Copco har upprättat en Affärskod som behandlar deras etiska riktlinjer. 
Affärskoden omfattar samtliga intressenter och därmed innefattas både leverantörer och 
anställda. Intervjun med respondenterna ägde rum på Atlas Copcos huvudkontor i Stockholm 
den 22 april 2009 kl. 15.00. 
 
Jo Cronstedt och Karin Holmquist arbetar båda på Atlas Copco med frågor som rör CR 
(Corporate Responsibility), en benämning de använder istället för CSR. Cronstedt innehar 
posten som Vice President Public Affairs and Environment, Corporate Communications sedan 
februari år 2008 och Holmquists tjänst som Non Financial Controller har varat två månader 
längre. De har dock båda arbetat med liknande frågor under en längre tid innan dess. 
Cronstedt har en bakgrund som civilekonom och Holmquist har en examen i internationell 
ekonomi. Holmquist har nu som arbetsuppgift att bland annat sammanställa bolagets håll-
barhetsredovisning, den del i årsredovisningen som beskriver företagets hållbarhetsarbete. 
Tillsammans arbetar Cronstedt och Holmquist med Atlas Copcos Affärskod och uppföljning 
av utbildningen av koden. 
 

4.1.1. Företagets arbete med CSR 
 
Inom det som Atlas Copco kallar för gruppen, vilket är Atlas Copco AB, finns stödfunktioner 
när det gäller CR. Human Resources har en Group-HR Controller och i ledningen sitter en 
person som fastställer olika riktlinjer. På CR-sidan finns Public Affairs, där Cronstedt och 
Holmquist har rådgivande roller. De har ett utbyte med koncernledningen och divisionerna 
som går ut på att Public Affairs ger riktlinjer angående bland annat förhållningssätt och 
rapportering av olika data gällande miljö och den sociala sidan. Inom organisationen finns 
även ett miljöråd. De sammanställer varje år en miljörapport som utgör en del av hållbarhets-
redovisningen. Atlas Copco arbetar decentraliserat där organisationen består av ledningen 
följt av verkställande direktör och under det koncernledningen. Den består av cheferna för 
vart och ett av tre verksamhetsområden. Dessa tre är Kompressorteknik, Gruv- och anlägg-
ningsteknik samt Industriteknik. I verksamhetsområdena finns tre divisioner och det är där 
alla beslut tas. Dessa beslut grundas på riktlinjer som kommer uppifrån. 
 
Från och med år 2009 är frågor kring Affärskoden integrerat i internrevisionen. Intern 
personal åker själva ut till enheterna och kontrollerar att den interna databasen ”The Way We 
Do Things” efterföljs. Alla enheter berörs inte av detta och av denna anledning finns en årlig 
enkät riktad till VD:n där denne utvärderar sig själv och sin verksamhet. 
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Atlas Copco har arbetat med CR ända sedan företaget bildades år 1873. En tidningsartikel 
från år 1973 hittades nyligen, som handlade om ett arbete som Atlas Copco bedrev kring 
restaurering av en sjö. Tankarna kring miljöpåverkan fanns redan tidigt, men CR-arbetet 
formaliserades först år 2003. Det finns ingen specifik avdelning för arbetet med CR-frågor, 
utan de bedrivs på flera håll i verksamheten. Inom de staber som finns arbetas det brett med 
flera olika uppgifter. Atlas Copco tror på att CR-arbetet ska vara integrerat på flera håll i 
verksamheten för att uppnå ett lyckat resultat. Atlas Copco har sin Affärskod utlagd på 
företagets hemsida och menar att det medför fördelar och genererar bra gensvar. De ser inga 
problem med att den visas externt utan det är bara positivt. De anser att det bästa vore om 
andra företag tog till sig kunskapen och därmed förbättrar sina egna procedurer. Anledningen 
till att Atlas Copco väljer att vara öppna med sitt CR-arbete grundar sig i den förväntan som 
finns på bolagets öppenhet med frågor kring socialt ansvarstagande. Dessutom anser de själva 
att den öppenhet de levererar är nödvändig för ett långsiktigt förtroende från omgivningen. 
För Atlas Copco är CR-arbetet inte ett måste, utan snarare en möjlighet till att göra affärer, det 
är ”business opportunity”. 
 
Den ursprungliga orsaken till att Affärskoden infördes i Atlas Copcos verksamhet var, att den 
nuvarande VD:n efterfrågade någon form av uppförandekod när han tillträdde posten år 2002. 
En ytterligare faktor som påvisade att det var en god idé att ha en tryckt affärskod var det 
faktum att företaget blev uppmärksammat av SVT:s program ”Uppdrag granskning” under år 
2003. Atlas Copcos ansvar gentemot en inköpande gruva i Ghana ifrågasattes, när det 
uppdagades att gruvan misskötte sitt ansvar mot lokalbefolkningen, byn och miljön. 
 
Själva anser Atlas Copco att de är duktiga på att ta ett socialt ansvar och att de är bra 
förebilder på den fronten. De inser dock att det alltid finns saker att förbättra och utveckla när 
det gäller att nå längst ut i säljavdelningar och produktionsenheter. Trots detta anser Atlas 
Copco att de avsätter tillräckliga resurser till arbetet med företagsetik och Affärskoden. Det 
tilläggs att bolagets VD klargjort att den rådande finanskrisen inte ska påverka satsningen på 
CR-arbetet negativt.  
 

4.1.2. Intressenters påverkan 
 
När Atlas Copco skulle upprätta sin Affärskod gjordes det huvudsakligen internt, men med 
hjälp från andra parter, bland annat Amnesty, olika jurister och NIR (Näringslivets Interna-
tionella Råd) De tog även hänsyn till sina intressenters åsikter. Representanter för intressenter 
fanns närvarande i processen, däribland andra företag, frivilligorganisationer, miljörepresen-
tanter och anställda. Dessutom fanns även ägarna företrädda via styrelsen.  
 

4.1.3. Legitimitet 
 
När det gäller huruvida det egna företagets värderingar kring socialt ansvarstagande stämmer 
överens med det övriga samhällets värderingar, anser Atlas Copco att de har en bra grund för 
att så ska vara fallet. För ett par år sedan gjorde arbetstagarorganisationen Unionen en analys 
av Affärskoden. I den feedback som gavs framgick att Unionen gärna ville att Atlas Copco 
skulle ta ännu mer ansvar, framför allt gentemot de anställda. Själva menar de att det finns 
svårigheter att fånga in samtliga aspekter i ett dokument som ska gälla globalt. Först och 
främst ska hänsyn tas till de respektive ländernas lagar och utöver det används Affärskoden. I 



Empiri - Atlas Copco 

 22
 

de länder där lagar saknas angående faktorer som står nämnda i Affärskoden, då är det koden 
som gäller. 
 
Enligt Atlas Copco är det svårt att särskilja någon form av legitimitet som skulle vara 
viktigare än någon annan. De menar att svårigheten att rangordna de olika intressenternas 
krav, uppfattningar och förhoppningar är för stor. Deras mål är i stället att ha ett holistiskt 
förhållningssätt till legitimitet från intressenterna. Något som Atlas Copco dock värderar högt 
för att Affärskoden ska fungera är att personalen har rätt värderingar. De anser att personalen 
måste tycka rätt för att kunna göra rätt. De använder sig av uttrycket ”walk the talk” både 
internt och externt. Med det menas att det de talar om, ska de anställda också aktivt driva. För 
Atlas Copco är all sorts legitimitet viktig, men eftersom de är ett kommersiellt företag har de 
väldigt starkt kundfokus. De menar att, vad ett företag gör får inte vara dåligt för till exempel 
miljön, men det ska framför allt gynna kunden. Annars säljer de inga produkter. 
 
Om någon allvarlig överträdelse av Affärskoden skulle inträffa, som skulle leda till skadad 
legitimitet för företaget, tillmötesgår Atlas Copco det med stor öppenhet. Samtidigt påpekar 
de att det ska mycket till för att samhället helt ska tappa sin tro på företaget. Den öppenhet 
som företaget visar i samband med sådana incidenter sker på ett snabbt och tydligt sätt. Detta 
för att allmänheten ska uppmärksammas på att den aktuella överträdelsen inte accepteras och 
att åtgärder vidtas. På Atlas Copco finns en tro att arbetet med deras Affärskod förebygger 
många negativa händelser som annars kunnat uppstå. Detta anser de värdefullt då de menar att 
ett förtroende kan rasera fort i förhållande till den tid det tar att bygga upp det. 
 

4.1.4. Etiska principer 
 
Atlas Copco hänvisar till både ILO och Global Compact i sin Affärskod. Cronstedt använder 
sig av uttrycket ”Business can’t succeed if society fails” och påpekar att de måste utgå ifrån 
de här spelreglerna ifall samhället ska kunna fungera. Då Atlas Copco är en internationellt 
verksam grupp kommer de ständigt i kontakt med dessa principer och därmed måste de som 
ett stort företag i samhället ta hänsyn till dem. De menar att både ILO och Global Compact är 
så pass vedertagna begrepp och allmängiltiga att det vore snarare märkligt att inte basera sin 
Affärskod på dessa principer. Dock påpekar Atlas Copco att hänvisningen till dessa principer 
kanske inte är lika nödvändig för alla företag i världen. Ett mindre företag som agerar på en 
mindre öppen marknad kan kanske mycket väl klara sig utan att behöva referera till de globalt 
upprättade etiska principerna. Men för ett större företag, som Atlas Copco, är det bra att 
använda dessa principer som en definitionsbas. 
 
Angående Atlas Copcos arbete kring Global Compact berättar de att företaget har skrivit 
under riktlinjerna och att varenda en av de tio principerna tas hänsyn till när de gör sina 
leverantörsutvärderingar. Vad gäller ILO:s åtta centrala rättighetskonventioner hänvisar Atlas 
Copco inte explicit till alla de åtta konventionerna i sin Affärskod, utan de refererar till hela 
direktivet. Företaget följer dock självklart de åtta grundläggande konventionerna. Atlas Copco 
påpekar trots detta att de angående vissa konventioner har definierat det annorlunda. De 
berättar att minimiålder för anställda finns beskriven på olika sätt i ILO:s konvention, 
beroende på vilken typ av arbete det handlar om. ILO har 15 år som minimigräns men i vissa 
fall är kravet 18 år. Atlas Copco har istället definierat det som att 15 år gäller överlag som 
minimiåldern för anställda. Skulle landet som Atlas Copco är verksamma i ha en högre 
åldersgräns gäller istället denna men skulle landet däremot ha en lägre åldersgräns så gäller 
Atlas Copcos gräns på 15 år. Vad gäller ILO:s direktiv om att arbetstagarna ska ha rätt att 
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organisera sig meddelar Atlas Copco att de följer direktivet men de går inte så långt att de 
kräver att deras leverantörer ska ha rätt att organisera sig. Istället förespråkar de att det måste 
finnas kommunikationskanaler som är förtroendeingivande mellan de anställda och ledningen. 
Atlas Copco finns i stora delar av världen och därmed också exempelvis Kina där fack-
föreningar är förbjudna. Det innebär att Atlas Copco måste kunna förhålla sig till ILO på ett 
sätt som passar företagets verksamhet och situation.   
 

4.1.5. Uppförandekodens syfte och fördelar  
 
Eftersom mycket av Atlas Copcos verksamhet bygger på energi så är en viktig del i arbetet 
med företagsetiken just energifrågorna. Att kunna visa att de sköter sin verksamhet ur ett 
miljöperspektiv och att de är energieffektiva är viktigt och det genererar många fördelar. Dels 
får kunden betala ett lägre pris och dels har det en positiv inverkan på miljön. Det finns även 
en intern nytta med Atlas Copcos Affärskod eftersom alla anställda ska vara inlästa på den 
och därmed kunna utföra sitt arbete utifrån en gemensam värdegrund. Då Atlas Copcos 
Affärskod omfattar både leverantörers och kunders beteende har den även en positiv inverkan 
i dessa led. Det är ett krav på Atlas Copcos leverantörer att även de ska kunna visa upp något 
liknande dokument för att säkerställa att de sköter sin verksamhet på ett etiskt riktigt sätt. Det 
medför att kunskapen sprids bakåt i ledet och att allt fler företag börjar ändra sitt beteende. 
Atlas Copco vill även i framtiden ännu mer kunna påverka sina kunders etiska beteende. De 
påpekar att det allt mer diskuteras vilket ansvar ett säljande företag har mot en kund. 
Cronstedt ger som exempel att de företag som under andra världskriget levererade gas till 
koncentrationslägren, trots att de visste vad den skulle användas till, även de blev dömda till 
fängelse. Debatten om säljande företags ansvar har ökat och det är inte försvarbart att hjälpa 
en kund att utföra något som kan strida mot de mänskliga rättigheterna. Atlas Copco har vid 
tillfällen nekat kunder som inte anses leva upp till de krav de ställer. 
 

4.1.6. Uppförandekodens upprättande 
 
Atlas Copco upprättade sin Affärskod år 2003 då företagets nuvarande VD tillträdde sin 
position året innan och märkte att Atlas Copco inte hade en utskriven affärskod. Men de 
påpekar att den är baserad på den kultur och de värderingar som företaget har levt efter långt 
innan dess. Atlas Copcos Affärskod utvecklades internt men under arbetet togs hänsyn till 
utomståendes åsikter. Vid det interna arbetet med upprättandet deltog inte medarbetare på alla 
nivåer inom företaget eftersom arbetet då skulle ha blivit för omfattande, men lednings-
grupper samt olika chefer och referenspersoner deltog aktivt.   
 

4.1.7. Uppförandekodens innehåll 
 
Atlas Copcos Affärskod omfattar deras fem intressentgrupper; Samhälle och miljö, Med-
arbetare, Kunder, Affärspartners samt Aktieägare. Dessutom beskrivs vilka etiska värderingar 
företaget har angående transparens, affärsintegritet och ledning/kontroll samt hur implemen-
teringen av koden ska ske. De intressentgrupper Atlas Copco arbetar mest med angående 
Affärskoden är anställda och leverantörer. Speciellt de anställda är en viktig del och 
exempelvis genomför Atlas Copco en årlig medarbetarundersökning där de anställda får 
utvärdera hur de uppfattar sin arbetssituation. Att alla anställda ska få en bra utbildning i 
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Affärskoden står i årsredovisningen. Anledningen till att leverantörer också är en viktig fokus-
grupp är att Atlas Copcos verksamhet allt mer har kommit att bestå av monteringsarbete som 
utförs av leverantörer vilket medfört fler farliga moment i bearbetningsskedet som måste 
regleras. Därmed är det av stor vikt hur leverantörerna sköter sin personal och hur de tar 
hänsyn till miljön. 
 

4.1.8. Implementering och efterlevnad av uppförandekoden 
 
Anställda 
Implementeringen av Atlas Copcos etiska riktlinjer och policys sker av de olika divisionerna 
som ska ansvara för sitt eget affärsområde. Atlas Copco berättar att varje nyanställd får 
Affärskoden när de börjar arbeta vid företaget. Som en intern strategi för att driva arbetet 
framåt med Affärskoden, finns inom företaget ett utbildningspaket riktat till chefer och övriga 
medarbetare. De ställer inga krav på att de anställda ska skriva under att de tagit del av 
innehållet i koden på grund av att det skulle medföra ytterligare administration. Atlas Copco 
utför inga konkreta kontroller av att de anställda följer de etiska riktlinjerna i koden, förutom 
de som görs i samband med internrevisionen. Däremot får de kännedom om det i de fall 
anmälningar inkommer till den etiska hjälplinjen eller till CR-avdelningens e-postadress. När 
anmälningar kommer in görs alltid en utredning av problemet. Oftast löses dessa problem på 
lokal nivå med den anställdes chef. Problemet kommer att hanteras likadant oavsett vart i 
världen det uppstår. Det grundar sig i att det är viktigt att alla Atlas Copcos anställda har 
samma grundvärderingar. Har alla samma värderingar blir sättet att relatera till problemet 
likartat i vilken del av världen det än händer och därmed blir behandlingen även ganska 
likartad. Problemet brukar oftast lösas snabbt. Atlas Copco menar att det är viktigt att 
poängtera att varenda en av de anmälningar som inkommer följs upp och att de orsakar någon 
aktion från företagets sida. Ifall en anställd bryter mot Atlas Copcos etiska riktlinjer hamnar 
företaget i en konflikt med arbetslagsstiftningen, som klargör svårigheten i att avskeda folk. 
Istället kan den anställde bli avstängd och därefter får Atlas Copco ta de rättsliga 
konsekvenserna av detta. De anser även att det är mycket viktigt att den person som anmäler 
en händelse inte utsätts för något socialt tryck.  
 
Leverantörer 
Atlas Copco har flera omfattande verktyg och ”guidelines” för att kontrollera att deras 
leverantörer följer de uppsatta etiska kraven. Dessa fungerar som ett hjälpmedel för 
inköpssidan när de ska utvärdera en leverantör. Förutom att leverantörerna traditionellt 
utvärderas angående priskvalitet och leveranseffektivitet görs även en bedömning av den 
sociala sidan och hur de arbetar med miljöfrågor. Det är många och omfattande frågor som 
ska diskuteras med leverantören, exempelvis frågor angående vad de bör ha för socialt 
engagemang, vad de har för försäkringar för de anställda samt vad de använder för 
säkerhetsutrustning. Utifrån svaren skapas en speciell leverantörsprofil som innehåller vilken 
procentsats av målen företaget har uppnått. Ifall leverantören inte når målen skapas en 
aktionslista som även anger en viss tidpunkt då problemet ska vara löst. Atlas Copco anser 
inte att lösningen är att avsluta kontakten med leverantören ifall de inte uppfyller kraven, utan 
målet är att leverantörerna ska förbättras. Hur ett företag ska förhålla sig till leverantörer som 
inte uppfyller de etiska kraven har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Exempelvis har 
Amnesty vid ett tillfälle uttryckt att företag inte ska arbeta med kinesiska leverantörer på 
grund av de dåliga arbetsförhållandena. Atlas Copco anser istället att det är viktigare att se det 
ur ett längre tidsperspektiv för att kunna konstatera om situationen förbättras eller inte. Ifall
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företag arbetar med förbättringsplaner för leverantörerna så kommer situationen med tiden att 
förbättras. Det är viktigt att se att det går åt rätt håll och det är farligt att låsa sig fast vid ett 
fotografi. Atlas Copco menar att ifall de tvärt skulle bryta med leverantören så skulle något 
annat bolag som inte var lika progressiva ta över den marknaden och då skulle situationen 
istället förvärras.  
 
Atlas Copco tycker det är intressant och inspirerade att se att deras arbete skapar ringar på 
vattnet. Atlas Copco berättar exempelvis om när de var på besök hos en leverantör i 
Sydafrika. Det var ett litet familjeföretag och efter utvärderingen fick de många rekommenda-
tioner på förbättringar som kunde ske. När Atlas Copco senare återvände hade leverantören 
förbättrat allt och var mycket stolt över sitt arbete. Dessutom hade grannarna börjat ta efter 
leverantören och på så sätt sprids kunskapen mellan företagen. Atlas Copco ger ytterligare ett 
exempel där de berättar att i samband med leverantörsutvärderingarna tyckte en leverantör att 
Atlas Copco var besvärliga med alla frågor, bestämmelser och regler. Men till slut påpekade 
leverantören att det bara var bra eftersom det senare kommer andra kunder som ställer samma 
svåra frågor och då kommer leverantören redan att leva upp till de kraven. 
 

4.2. The Body Shop 
 
The Body Shop grundades år 1976 i England och är ett internationellt företag som är 
verksamma i stora delar av världen. Företaget producerar och säljer hudvårdsprodukter och 
har cirka 31 000 anställda. De ägs sedan år 2006 av L’Oréal och The Body Shops omsättning 
under år 2008 uppgick till cirka 13 miljarder kronor. På företagets internationella hemsida 
presenteras The Body Shops fem grundläggande etiska värderingar; ”Against animal testing”, 
”Support community trade”, Activate self esteem”, ”Defend human rights” samt ”Protect our 
planet”. Med dessa värderingar som underlag har The Body Shop skapat två 
uppförandekoder, en för anställda och en för leverantörer. ”Supplier code of conduct” finns 
tillgänglig på företagets internationella hemsida medan ”Employee code of conduct” är ett 
internt dokument. Intervjun med respondenten ägde rum på The Body Shops kontor i 
Stockholm den 20 april 2009 kl. 14.00. 
 
Maria Ros Jernberg arbetar som PR and Values Manager på The Body Shop i Sverige. Titeln 
är speciellt framtagen från The Body Shops sida för att markera vikten av de fem 
grundläggande värderingarna (values) som sätts i stort fokus inom företaget. Ros Jernberg har 
arbetat inom The Body Shop sedan januari 2007 och har innehaft samma position sedan hon 
blev anställd. Innan hon kom till The Body Shop arbetade Ros Jernberg inom den ideella 
sektorn. Då gick arbetsuppgifterna mer ut på att försöka få företag att införa uppförandekoder. 
    

4.2.1. Företagets arbete med CSR 
 
The Body Shop grundades år 1976 av Anita Roddick. Hennes syfte var att bedriva en affärs-
verksamhet med vinstsyfte, men det var även hennes övertygelse att företag har kraft att 
uträtta goda gärningar. Det gör att arbetet med att bidra till ett bättre samhälle ingår i 
företagets affärsidé och de tankarna förvaltas än idag. Enligt The Body Shops uppförandekod 
har samtliga anställda i företaget ansvar att förmedla budskapet om organisationens syn på 
socialt ansvarstagande. Det görs utåt genom den dagliga verksamheten. I Sverige är det Ros 
Jernberg som arbetar med frågor kring CSR. Arbetsuppgifterna går ut på att kommunicera 
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budskapet och utbilda internt. När det däremot gäller produktionsdelen i företaget är den 
placerad i andra länder än Sverige och styrs från regionkontoret i England. Där finns flera 
avdelningar som behandlar CSR-frågor. Dessa frågor har berörts ända sedan företaget 
bildades och i Sverige sedan år 1979, då verksamheten startades här. Det har inte alltid 
benämnts som CSR, men diskussionen har varit densamma. Under årens lopp har arbetet med 
CSR ökat, mycket beroende på att kunskapen inom ämnet har ökat. Det var nu (maj 2009) 1½ 
år sedan företagets grundare gick bort och därför vill samtliga arbeta extra hårt för att bevara 
de tankar och värderingar som var en del av grundidén med verksamheten. En annan 
anledning till det ökade arbetet med CSR-frågor är allmänhetens krav tack vare deras ökade 
medvetenhet kring vikten av ett socialt ansvarstagande. 
 
Ros Jernberg framhäver hur viktigt The Body Shop anser att det är för ett företag att ta ett 
socialt ansvar. Samtidigt menar hon att det kan vara svårt för ett företag som inte arbetat med 
liknande frågor tidigare, att veta var de ska börja, nu när samma arbete inom många andra 
företag har pågått så pass länge och blivit så pass omfattande. Trots detta anser The Body 
Shop att företag bör ta ansvar för det samhälle som nyttjas av verksamheten. Det är bättre att 
göra en liten insats ordentligt än att göra många saker halvdant, menar de. Trots att det alltid 
finns mer de skulle kunna göra, anser The Body Shop själva att de lägger ner tillräckliga 
resurser för att driva arbetet med etiska frågor vidare. 
 
The Body Shop förklarar att de externt inte pratar så mycket om uppförandekoderna, i dess 
klassiska benämning, utan att det är de fem grundläggande värderingarna som de kommuni-
cerar mest externt och så mycket som det går. Uppförandekoderna bygger ju i sin tur på dessa 
fem grundvärderingar. The Body Shop ser sig själva som en förebild gentemot andra företag 
när det gäller arbetet med etiska riktlinjer, då andra företag använt sig av deras upplägg när de 
startat sitt eget CSR-arbete. The Body Shop ser positivt på möjligheten att kunna förmedla sitt 
budskap utåt, både via sin hemsida och genom den dagliga verksamheten i butikerna. På så 
sätt får kunderna reda på att de är med och kan påverka samhället genom att de väljer att 
handla sina produkter hos The Body Shop. Detta stärker även varumärket för företaget och de 
tjänar mer pengar, vilket är en nödvändighet för att arbetet mot ett mer hållbart samhälle ska 
kunna fortlöpa. The Body Shop anser själva att det som skiljer dem från deras konkurrenter är 
det kontinuerliga arbetet med de fem värderingar som ingår i uppförandekoderna samt att 
dessa integreras i hela verksamheten. The Body Shop anser att ett företag av deras storleks-
ordning ska avsätta arbetskraft till frågor kring socialt ansvarstagande, vilket dessutom ger en 
positiv effekt för bolaget i längden. De anser sig inte själva vara helt och hållet världs-
förändrande, men de tror att bra saker kan uträttas om alla drar sitt strå till stacken. 
 

4.2.2. Intressenters påverkan 
 
När The Body Shop upprättade sina dokument kring etiska riktlinjer tog de hänsyn till 
intressenter i form av kunder, men även leverantörer. Företaget har aktivt valt att köpa in 
varor från leverantörer och samhällen som inte är stora på marknaden. Där finns enligt The 
Body Shop ofta de bästa råvarorna. De får på så vis bra råvaror och de säljande samhällena får 
arbetstillfällen. Utifrån detta har The Body Shop etablerat ett program för rättvis handel, 
”Community Trade”, som är en av deras grundläggande värderingar. Andra viktiga intres-
senter vid införandet av uppförandekoden har varit olika sorters NGO:s (Non Governmental 
Organization), till exempel olika djurskydds- och djurrättsorganisationer. Den sortens organi-
sationer är viktiga intressenter för The Body Shop, både för att de ställer krav, men också för 
att de har stor kompetens och kunskap som kan utnyttjas. The Body Shop har ända sedan 
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företaget grundades, på ett eget initiativ tagit hänsyn till frågor kring uppförandekoder. 
Dessutom har de hela tiden arbetat aktivt för att urskilja nya intressenter att inkludera i 
diskussionen kring dessa frågor. 
 

4.2.3. Legitimitet 
 
Då de anser sig vara en av föregångarna i socialt ansvarstänkande inom näringslivet, tycker 
The Body Shop att de har ett tankesätt kring de frågorna som stämmer överens med det övriga 
samhället. Flera andra har byggt sitt eget arbete med frågor kring socialt ansvarstagande, 
baserat på hur The Body Shop har agerat. De är noga med att poängtera att de använder sig av 
fem områden inom ansvarstagande som de anser är lika viktiga och att det inte får gå trender i 
vilka områden som för tillfället skulle vara viktigare än något annat. För att erhålla legitimitet 
från intressenter tycker The Body Shop att den viktigaste faktorn är att leva som man lär. 
Deras fem grundläggande värderingar måste de implementera i den dagliga verksamheten. De 
upplever att de får kundernas förtroende när de märker att företaget tillämpar sina värderingar 
i praktiken. För att kunna visa i praktiken att de menar allvar med sina värderingar, sätter de 
upp fasta mål. Till exempel att de vid år 2010 ska vara ett koldioxidneutralt företag. På så sätt 
har de konkreta mål och är tydliga mot kunderna med vad de vill åstadkomma. 
 
Ros Jernberg känner inte själv till några incidenter där överträdelser av uppförandekoden har 
inträffat i Sverige. Varken på anställd- eller leverantörssidan. Om det skulle hända i fram-
tiden, menar hon att hänsyn måste tas till det faktum att människor är inblandade och 
människor gör misstag – både avsiktligt och oavsiktligt. Ärlighet är en grundpelare för att 
hantera en situation av den här sorten. Att tala öppet om vad som inträffat, varför det skedde 
och vilka åtgärder som vidtas för att incidenten inte ska upprepas. För att återfå ett förlorat 
förtroende till följd av en överträdelse av uppförandekoden, anser The Body Shop att det bästa 
tillvägagångssättet för dem, är att påvisa de bra saker de bidrar med till samhället. Om de 
hamnat i en situation då de visat mänsklighet genom att ha felat, vill de gå starkare fram med 
sina positiva sidor. Dessutom vill de framföra en tro på att det inte kommer att hända igen, 
baserat på den erfarenhet de har fått i och med det inträffade. 
 

4.2.4. Etiska principer 
 
The Body Shop hänvisar till ILO men inte till Global Compact av den enkla orsaken att när de 
påbörjade sitt arbete fanns ILO men inte Global Compact. Därför blev det naturligt att hänvisa 
till ILO:s principer. Dessutom anser The Body Shop att ILO har varit internationellt 
vedertaget under en längre tid och att de därmed som ett internationellt bolag måste referera 
till dessa principer som gäller alla, oavsett vilket land de befinner sig i. De menar att även om 
Global Compact nuförtiden också är ett vedertaget begrepp har det trots allt inte haft samma 
spridning som ILO. 
 
The Body Shop berättar att de som företag inte har påverkats speciellt mycket av att Sverige 
är medlem i ILO och därmed att Sverige som land har förbundit sig att efterleva ILO:s arbete 
för mänskliga rättigheter. Anledningen till det är att Sverige är ett land där de arbetsrättsliga 
förhållandena sköts bra, jämfört med en del andra länder. Därmed har de inte behövt hantera 
frågorna utifrån detta perspektiv. Ros Jernberg förklarar vidare att upprättandet av The Body 
Shops etiska riktlinjer har skett på en internationell nivå vilket medfört att företaget i Sverige 
inte behövt ta en så aktiv roll. The Body Shop i Sverige har därmed inte deltagit aktivt i 
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referensgrupper eller sammanslutningar där det diskuteras hur svenska myndigheter och 
regeringen har tagit sitt ansvar vad gäller ILO:s principer. Dock har The Body Shop i Sverige 
deltagit aktivt i diskussioner kring Global Compact. Anledningen är att de arbetar så 
omfattande med företagsetik och därmed kände att de kunde bidra med kunskap. Detta 
medför att även om det är ILO som ligger till grund för The Body Shops arbete med 
företagsetik är det kring Global Compact de aktivt deltagit med kunskap. Ros Jernberg är 
osäker på om The Body Shop finns i några länder som inte har förbundit sig att följa ILO:s 
åtta grundläggande konventioner. Dock påpekar hon att The Body Shop har valt att 
exempelvis inte etablera sig i Kina därför att de därmed inte skulle leva upp till de etiska krav 
de ställer på sig själva. Om The Body Shop däremot skulle anse att de genom att etablera sig i 
ett land skulle kunna påverka det politiska klimatet aktivt skulle det kunna vara en möjlighet 
för dem att införa verksamheten även i det landet. Detta under förutsättning att de som företag 
blir en positiv kraft och att det kommer befolkningen i landet till nytta. Ros Jernberg kan dock 
inte ge exempel på något specifikt land. 
 

4.2.5. Uppförandekodens syfte och fördelar 
 
Grundtanken i The Body Shops arbete med etiska riktlinjer är att de vill säkerställa att alla 
deras anställda känner ett ansvar och ett engagemang. Uppförandekoden ska vara inspirerande 
och det får inte bara bli ett dokument som de anställda skriver under utan att egentligen veta 
varför. Alla de anställda måste förstå att dessa frågor är viktiga så syftet med The Body Shops 
uppförandekod är att uppmuntra de anställda och visa att det går att förändra världen till det 
bättre. Ros Jernberg påpekar även att det finns en extern nytta med uppförandekoden. Numera 
har det också blivit ett sätt att visa andra vilka värderingar företag har och hur de sköter sin 
verksamhet. Omvärlden kan reagera negativt om ett företag nuförtiden inte har upprättat en 
uppförandekod. Ros Jernberg påpekar dock att det är viktigare att se ännu längre än så. Det 
viktiga är inte att endast ha en uppförandekod att visa för omvärlden utan den måste även vara 
förankrad i verksamheten, den måste följas upp och utvärderas, om den ska tjäna sitt syfte. 
 

4.2.6. Uppförandekodens upprättande 
 
The Body Shops fem etiska grundläggande värderingar har funnits med ifrån början när 
företaget startades år 1976. Från början fanns dock inte ett dokument som de anställda skrev 
under, vilket de gör idag, eftersom begreppet uppförandekod inte var införlivat i verksam-
heten på den tiden. De uppförandekoder som The Body Shop har nu har utvecklats under åren 
men Ros Jernberg kan inte ge några exakta datum på när de nuvarande principdokumenten 
infördes. The Body Shops uppförandekoder utformades internt inom företaget på en 
internationell nivå men företaget använde sig aktivt utav olika intressentgrupper som 
referensgrupper och bollplank, för att säkerställa att de verkligen tänkt utifrån rätt perspektiv. 
Huruvida övriga medarbetare medverkade vid skapandet av uppförandekoderna kan Ros 
Jernberg inte heller ge något konkret svar på eftersom dessa dokument har utvecklats på en 
internationell nivå inom The Body Shop.  
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4.2.7. Uppförandekodens innehåll 
 
The Body Shops etiska principdokument omfattar anställda, leverantörer, underleverantörer 
samt kunder. Det finns två dokument och beroende på vilken grupp som är aktuell används 
antingen ”Employee code of conduct” eller ”Supplier code of conduct”. De områden som The 
Body Shops uppförandekoder omfattar är deras fem grundläggande etiska värderingar, där 
alla anses lika viktiga för företaget. I dessa ingår arbete kring djurskydd som har varit en av 
grundvärderingarna från företagets början. Ros Jernberg påpekar att det numera finns 
lagstiftning angående djurskydd, då EU i år förbjöd försäljning av kosmetika som är testat på 
djur, men då det finns undantag är det viktigt att The Body Shop fortfarande ställer extremt 
hårda krav.  
 

4.2.8. Implementering och efterlevnad av uppförandekoden 
 
Anställda 
Ros Jernberg är i Sverige ansvarig för att kommunicera The Body Shops fem grundläggande 
värderingar och att utbilda de anställda i organisationen inom området. Alla nyanställda inom 
The Body Shop får en introduktion som behandlar företagets fem värderingsområden och de 
skriver under på att de ska jobba aktivt med det. Alla anställda har ett ansvar att arbeta med 
frågorna och att omsätta det i praktiken, i den dagliga verksamheten. Vid introduktionen får 
de nyanställda även skriva på en uppförandekod för L’Oréal. The Body Shop är ett helägt 
dotterbolag till L’Oréal och Ros Jernberg finner det lite märkligt att de skriver på L’Oréals 
uppförandekod då personalen faktiskt är anställd av The Body Shop. Syftet med en 
uppförandekod är bland annat att den ska skapa ett engagemang och en känsla av 
ansvarstagande och stolthet gentemot det företag de anställda arbetar för och de arbetar 
egentligen för The Body Shop.  
 
De nyanställda ges även en hemläxa angående de fem grundläggande värderingarna. 
Övningen är till för att de anställda ska visa att de har förstått vad värderingarna innebär. The 
Body Shops anställda erbjuds även utbildningar angående de etiska riktlinjerna. För 
butikspersonal erbjuds åtminstone två heldagsutbildningstillfällen varje år som behandlar 
värderingarna och hur de ska implementeras i det dagliga arbetet. The Body Shop gör vissa 
kontroller för att undersöka att deras butikspersonal följer uppförandekoden och aktivt 
diskuterar företagets värderingar i mötet med kunden. Det benämns ”mystery shopping” och 
innebär att de utger sig för att vara vanliga kunder och därmed får de reda på om 
butikspersonalen aktivt tar upp de fem grundläggande värderingarna i sitt samtal med kunden. 
Förutom detta pratar The Body Shop också aktivt med de anställda om hur de även kan ta ett 
personligt ansvar som privatpersoner när det gäller exempelvis miljöfrågor. The Body Shop 
utför inga kontroller angående det utan de försöker mer föra in det som ett roligt inslag när de 
har konferenser eller så kan de till exempel skicka ut små tävlingar i ämnet. Ifall det skulle 
komma till The Body Shops kännedom att någon anställd har brutit mot de etiska riktlinjerna 
så följer företaget svensk lagstiftning. Det är ingen som får ”sparken” utan det viktiga är att ta 
reda på vad som hänt och vad som kan göras för att det inte ska hända igen. De anställda 
måste få en chans till bättring och det hela kan även bero på ett missförstånd. Givetvis kan det 
finnas allvarliga riktlinjer som skulle kunna brytas och då skulle det regleras men än så länge 
har inga sådana fall inträffat inom The Body Shop i Sverige. 
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Leverantörer 
The Body Shop har avancerade kontrollsystem för att kontrollera att deras leverantörer agerar 
i enlighet med ”Supplier code of conduct”. Det är oberoende företag som besöker leveran-
törerna och granskar The Body Shops redovisning och inköpsrutiner. De granskande före-
tagen gör oanmälda besök hos leverantörerna för att kontrollera tillverkningsprocessen. 
Resultatet beskrivs i dokumentet ”Values of report” som utkommer vartannat år. I rapporten 
går att läsa vad som har gjorts inom de fem grundläggande områdena, vad som kan förbättras 
och vad de oberoende granskningarna har kommit fram till. I Sverige har det inte framkommit 
något fall där leverantören har brutit mot The Body Shops etiska riktlinjer. Gällande 
diskussionen hur företag ska agera mot företag som har brister i exempelvis arbets-
förhållanden anser The Body Shop att det är viktigt att ta ställning till vad som skulle vara 
värst. Antag att de upptäcker att en underleverantör använder sig av barnarbetskraft, vad 
skulle då vara det bästa för de barnen? Att bara avsluta relationen med leverantören kan leda 
till att situationen för barnen förvärras. Istället kan det vara bättre att tillsammans med 
underleverantören skapa en handlingsplan angående hur barnen ska hjälpas och hur The Body 
Shop ska arbeta med leverantören i framtiden.  
 
The Body Shop berättar också att de ibland har svårt att finna underleverantörer som lever 
upp till de etiska värderingar som företaget förespråkar, framför allt gällande tillverkande 
företag. Ifall The Body Shop inte har möjlighet att granska hela tillverkningsprocessen och 
därmed inte kan garanterna att produktionen sköts korrekt använder de sig inte av 
leverantören. Exempelvis brukar The Body Shop uppmärksamma ”Försöksdjurens dag” som 
är en dag instiftad av djurrättsrörelsen i syfte att uppmärksamma att det fortfarande före-
kommer djurförsök. I samband med detta hade butikerna ett år en aktivitet där kunderna fick 
ett mjukisdjur när de handlade för ett visst belopp tillsammans med information angående vad 
de kunde göra för att få andra företag att avstå från djurtester. Företaget som levererade 
mjukisdjuren var även de tvungna att gå igenom hela granskningsproceduren, då detta skulle 
vara en produkt som sammankopplades med The Body Shops produkter och värderingar. The 
Body Shop fick helt enkelt upphöra med den aktiviteten då granskningen i alla led blev för 
omfattande. 
    

4.3. Samhall 
 
Samhall är ett helägt statligt bolag som har i uppdrag att utveckla personer med funktions-
hinder genom arbete. Bolaget grundades år 1980 och erbjuder tjänster inom fyra affärs-
områden; produktion, tjänster, bemannade lösningar samt arbetsmarknadstjänster. Företaget 
styrs ifrån och bedriver sin verksamhet i Sverige där de har cirka 22 000 anställda. Samhalls 
omsättning under år 2008 uppgick till cirka 7 miljarder kronor. (Samhall års- och hållbarhets-

redovisning 2008, s. 1 & 6) Samhall har idag ingen samlad uppförandekod, men de har 
styrandedokument som behandlar företagets etiska riktlinjer. Dokumenten omfattar områdena 
Ekonomi & Affärer, Personal & Samhälle samt Miljö. Dessa ska i framtiden sättas samman 
till ett enat dokument. Intervjun med respondenten ägde rum på Samhalls huvudkontor i 
Stockholm den 20 april 2009 kl. 10.00. 
 
På Samhall arbetar Mari-Ann Levin Pölde halvtid som utvecklingschef på styrfunktion 
personal (personalstaben) och halvtid på ekonomi och finans, ledningssekretariatet. Där 
arbetar hon med ägarfrågor och ledningssystem. Hon har arbetat inom Samhall i 21 år och 
under den tiden har Levin Pölde haft liknande arbetsuppgifter som de nuvarande, men som 
rubricerats på olika sätt.  
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4.3.1. Företagets arbete med CSR 
 
Varje år sluter Samhall ett avtal med arbetsmarknadsdepartementet på grund av att de är ett 
helägt statligt företag, som ger riktlinjer för hur de ska uppföra sig. Dessutom finns i 
verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande, krav på vad som ska göras och hur det 
ska göras. Samhall använder sig inte av någon speciell avdelning för att hantera frågor inom 
företagsetik och CSR. Samtliga styrfunktioner har ansvar att integrera frågorna i arbetet, men 
det är den verkställande ledningen som samordnar frågorna. Samhall har arbetat med CSR-
frågor sedan företaget grundades år 1980, även om begreppet CSR inte har använts under hela 
den tiden. Arbetet med dessa frågor innefattar såväl rekrytering och utveckling av personal 
som prissättning och agerande mot kunder och marknad. 
 
Största anledningen till att Samhall arbetar med frågor kring CSR är tack vare det uppdrag de 
baserar sin verksamhet på; att utveckla personer med funktionshinder genom arbete. Det 
speciella uppdraget medför att den etik inom företaget som rör uppförandet mot den egna 
personalen blir väldigt viktig och annorlunda än vanlig personalpolitik. De menar att 
drivandet av den sortens verksamhet inte är möjlig utan att ta hänsyn till socialt ansvars-
tagande. 90 procent, cirka 19 000 personer, av Samhalls anställda har funktionshinder, vilket 
föranleder en stor individanpassning inom företaget. Varje person har sina speciella behov 
och det måste uppmärksammas. Dessutom måste en diskussion föras angående vilka arbets-
uppgifter som kan anses vara lämpliga, för att den aktuella gruppen av arbetstagare ska 
utvecklas genom sitt arbete. I de etiska riktlinjerna på arbetsplatsen läggs stort fokus på frågor 
kring medarbetarna, men även miljöfrågor har genom åren diskuterats. Inte minst när Samhall 
hade mycket egen tillverkning och de utsläpp som fabrikerna då orsakade. En stor faktor till 
att CSR-frågor tas på så pass stort allvar inom Samhall, är det faktum att de är statligt ägda 
och därmed inte kan riskera att missköta sig på dessa punkter. Dessutom ställs numera krav på 
att samtliga statligt ägda företag ska framställa en hållbarhetsredovisning. Samhall gjorde sin 
första redovisning av det slaget år 2008 och den ska granskas. Trots statens krav menar 
Samhall att de införde CSR-frågor i sitt arbete ur ett internt behov att styra, snarare än på 
grund av påtryckningar från omvärlden. När företaget startade sin verksamhet var inte den 
externa efterfrågan på dessa frågor så stor, men de menar att intresset utifrån ökar mer och 
mer. 
 
Det finns inget officiellt uttalande i bred bemärkelse från Samhall och dess ledning huruvida 
andra bolag bör engagera sig i frågor kring socialt ansvar. De anser inte att de som statligt ägt 
företag bör göra sådana externa yttranden. Enligt Levin Pölde anser dock företaget att även 
andra bolag bör avsätta resurser kring frågor om funktionshindrade i arbetslivet. Allra helst 
ser de att företag anställer, eller inte sätter krav som utestänger, personer med funktionshinder 
eller andra utsatta grupper i samhället. För att uppmärksamma andra företag på detta försöker 
Samhall väcka debatt i olika situationer som rör samhällsansvar. 
 
Levin Pölde anser att Samhall avsätter tillräckliga resurser när det gäller företagsetik. De har 
dock ingen specifik budget som ska täcka in enbart de övergripande dokument där företaget 
behandlar sina etiska riktlinjer, eftersom frågorna är integrerade i hela verksamheten. Samhall 
kommunicerar inte sina etiska riktlinjer externt i någon större utsträckning. De skriver om 
dem på hemsidan men de har inte de faktiska riktlinjerna utlagda. Samhall påpekar att det är 
väldigt lite information angående detta på deras hemsida och att det i framtiden antagligen 
kommer att ses över. Genom att i större utsträckning förmedla budskapet angående sina etiska 
riktlinjer externt via hemsidan, tror Levin Pölde att Samhalls varumärke skulle stärkas. Inte 
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bara så att fler skulle uppfatta Samhall som en förebild inom dessa frågor, utan även att andra 
företag skulle inse nyttan att själva anlita ett företag (Samhall) som föregår med gott exempel. 

 

4.3.2. Intressenters påverkan 
 
När Samhall var nystartat i början av 1980-talet anordnades stora sammanträden med 
handikapprörelsen vart annat/vart tredje år, för att bjuda in intressenter till en dialog kring de 
etiska frågor som rörde verksamheten. Dessutom hålls idag en aktiv politikerdialog på grund 
av det statliga ägandet och en övergripande intressentdialog sammanställs i Samhalls årsredo-
visning. För att ytterligare få en inblick i vad intressenter tycker och tänker anordnar Samhall 
kund- och medarbetarundersökningar. 
 

4.3.3. Legitimitet 
 
För att säkerställa att företagets egna och samhällets värderingar kring socialt ansvarstagande 
stämmer överens, för Samhall en intressentdialog. När det gäller frågor angående till exempel 
miljö, mutor och bestickning, styr Samhall sina värderingar efter de som finns i resten av 
samhället, anpassat till den egna verksamheten. Däremot har samhället inte formaliserat 
förväntningarna i form av redovisningskrav på deras ansvarstagande gällande det arbets-
marknadspolitiska uppdraget. De syftar då på frågor kring uppdraget med funktionshindrad 
personal. Som ett statligt helägt företag är Samhall ofta föremål för olika offentliga 
utredningar och får därigenom mycket feedback på vad ägarna har för förväntningar på dem 
som företag. Att ofta utsättas för dessa utredningar uppfattar Samhall som relativt tufft, men 
samtidigt nyttigt då det sporrar företaget att arbeta vidare med frågor kring det sociala 
ansvaret. Samhall anser att, för att erhålla legitimitet från intressenterna, måste företagets 
praktiska handlande stämma överens med vad som står skrivet i dokumenten kring socialt 
ansvar. Dokumenten kan vara hur fint formulerade som helst, men de anser att det är 
handlingarna de bedöms efter. De måste visa att de lever som de lär.  
 
Samhall menar att situationer har uppstått då överträdelser skett mot de etiska riktlinjerna, 
annars hade riktlinjerna inte behövt se ut som de gör. De anser dock att det finns en god 
kontroll inom företaget och att det finns väldigt få förmåner för de anställda som går att 
missbruka. Eftersom Samhall finns utspritt över hela landet blir avvikande händelser från 
företagets sida uppmärksammat på den aktuella orten. Samtidigt har ingenting hänt som har 
blåst upp stora diskussioner på väldigt länge inom företaget. Samhall inser vikten av att arbeta 
förebyggande för att situationer inte ska uppstå, vilket kan leda till ett förlorat förtroende från 
intressentens sida. Om en sådan situation skulle uppstå, är åtgärderna baserade på vad som har 
inträffat. Det kan vara kopplat till exempelvis personalen, kunderna eller miljön. Samhalls 
verksamhet har tidigare orsakat miljöproblem, då verksamheten även stod för tillverkning. 
Ingenting av detta har inträffat uppsåtligen, men företaget själva menar att det vid sådana 
tillfällen bara är att ta sitt ansvar. Då exempelvis lösningsmedel från lackeringsanläggningar 
läckt ut har de betalat vad de blivit skyldiga och ordnat med sanering av området. Dessutom 
har anställda, som agerat oetiskt på något sätt, fått sluta inom företaget. Att sådant inträffar 
anser Samhall inte är konstigt, då företaget varit verksamt i över 25 år. Däremot har ingen 
situation inträffat som fått stor medial uppmärksamhet, vilket de tror beror på den ordentliga 
interna kontroll de bedriver. 
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4.3.4. Etiska principer 
 
Samhall hänvisar varken till ILO eller Global Compact. Dock påpekar de att de har läst 
principerna men att det inte är de som präglat vad Samhall uttrycker i sina egna etiska 
riktlinjer. I nuläget anser de inte att det skulle generera något ytterligare förtroende från 
varken kunder eller anställda ifall Samhall uttryckligen skulle skriva att de följer ILO 
och/eller Global Compact. Hänvisningen till just dessa dokument har i nuläget inte varit 
aktuellt men de anser att det är viktiga principer och förklarar att Samhall använder sig mer 
utav dem som en inspirationskälla. Samhall anser att dessa principer inte är så förankrade i 
näringslivet och upplever inte att efterfrågan på varken ILO eller Global Compact har varit 
speciellt stor i deras bransch. De menar istället att mer viktiga regelverk är exempelvis 
lagstiftningen, ägarkraven och kraven vid offentlig upphandling. Dock påpekar Samhall att de 
kommer att se närmare på dessa principer i samband med att den externa kommunikationen 
kring deras etiska förhållningssätt blir allt mer efterfrågad och ger som exempel att det 
numera finns krav på att alla statligt ägda företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. I 
nuläget följer de riktlinjerna för statligt ägda företag och menar att de är fullt tillräckliga. 
 

4.3.5. Uppförandekodens syfte och fördelar 
 
Samhall berättar att de hittills mest har fokuserat på den interna nyttan en uppförandekod 
medför. Alla de anställda måste ha en gemensam värdegrund när de arbetar. Samhalls etiska 
riktlinjer är allmänt hållna och tanken är inte att de anställda ska behöva läsa dokumenten 
varje morgon för att kunna fatta beslut. Enligt Levin Pölde är de etiska riktlinjerna ”ett sätt att 
uttrycka det som ska sitta i ryggraden och sen får ryggraden bära resten”. Men Samhall 
påpekar även den externa nyttan med en uppförandekod. Vid offentlig upphandling är det 
viktigt för företagen att kunna hänvisa till dessa dokument för att visa att verksamheten styrs 
utifrån en tanke om exempelvis jämställdhet, mångfald och miljö. Enligt Samhall är det 
viktiga med att upprätta etiska riktlinjer inte att det finns ett papper på värderingarna utan det 
viktiga är att företaget även har ett ledningssystem som kan införliva de etiska riktlinjerna i 
den dagliga verksamheten. Att endast ha ett dokument som beskriver företagets etiska 
värderingar är inte värdefullt om inte företaget samtidigt tillämpar det etiska förhållnings-
sättet. Därmed anser Samhall att resurser inte enbart ska läggas på att skapa dokumenten, utan 
det är mer viktigt att lägga ner resurser på de rutiner som medför att de anställda i företaget 
arbetar enligt de etiska riktlinjerna.  
 

4.3.6. Uppförandekodens upprättande 
 
Samhalls etikpolicy infördes år 2005 då den inte hade funnits nedskriven tidigare. Etiska 
riktlinjer kring prissättning och kontaktråd har däremot funnits sedan 1980-talet. De riktlinjer 
som finns angående inköpsverksamheten införde Samhall under förra året och därmed blev 
det krav på ett etiskt förhållningssätt till leverantörer. Inga utomstående har medverkat vid 
skapandet av Samhalls etikdokument utan arbetet har skett internt. Då Samhalls etiska 
dokument är allmänt hållna har upprättandet till största del skett i olika ledningsgrupper. När 
dokumenten sedan sprids ut till övriga medarbetare ska innehållet diskuteras och synpunkter 
uppmärksammas. 
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4.3.7. Uppförandekodens innehåll 
 
Samhalls etiska riktlinjer omfattar områdena Ekonomi & Affärer, Personal & Samhälle samt 
Miljö. Personalfrågorna kommer alltid vara den del där Samhall lägger mest fokus. Det 
grundar sig i det speciella uppdrag de har från staten, det vill säga att hjälpa personer med 
funktionshinder ut i arbetslivet och personalfrågorna blir då naturligt den viktigaste delen. Det 
medför att ämnen som konkurrensneutralitet och personalutveckling är prioriterade. Samhall 
påpekar även att de ska vara minst lika duktiga vad gäller andra områden såsom miljö och 
etik.  
 

4.3.8. Implementering och efterlevnad av uppförandekoden 
 
Anställda 
Samhalls etiska riktlinjer finns med i introduktionen för nyanställda. De anställda skriver inte 
under riktlinjerna då Samhall menar att det viktiga inte är att fråga de anställda om de vet vad 
som står i etikpolicyn, utan det viktiga är att ställa frågor som ger svar på om de etiska rikt-
linjerna tillämpas. Företaget genomför även årliga medarbetarenkäter och kundunder-
sökningar. Genom detta får Samhall feedback på hur deras medarbetare uppfattar sin arbets-
situation och ifall de utför arbetet enligt kundens önskemål. Samhall har förutom ett vanligt 
revisionsbolag även Riksrevisionen som granskar ifall företaget genomför det statliga 
uppdraget på ett riktigt sätt. Revisorerna granskar ifall företagets etiska värderingar når ända 
ut till de anställda gällande rutiner och tillämpning. Ifall en anställd bryter mot Samhalls 
etiska riktlinjer har dennes chef ett uppföljningsansvar och styrfunktionerna har även ett 
övergripande ansvar. Vilka konsekvenser det medför beror på vad för slags avvikelse som 
inträffat men i grunden gäller arbetsrätten. Samhall påpekar även att incitament är viktiga och 
därmed gäller frågan inte bara om personen arbetar kvar eller ej. Konsekvenserna kan därmed 
även exempelvis ses i personens löneutveckling men det viktiga är att det kommer att märkas 
på arbetsförhållandena och arbetsförutsättningarna för de anställda. 
 

Leverantörer 
Samhall anser att de sätter stor press på att deras leverantörer ska agera etiskt riktigt. Vid 
upphandling av leverantörer sker kontroller av dessa. Ifall någon leverantör skulle bryta mot 
de etiska riktlinjerna kommer en uppföljning att ske men Levin Pölde kan inte uttala sig om 
hur detta sker eftersom det är inköpschefen som ansvarar för den delen. Samhall har inga 
underleverantörer som har produktion i länder där arbetsförhållandena misstänks vara dåliga 
eller där de kan tänkas använda sig av barnarbete, utan produktionen sker oftast av Samhall 
själva. Därmed sker ingen direkt kontroll av leverantörerna i det hänseendet bortsett från att 
kontrollera att det de levererar är riktigt. Det står inskrivet i Samhalls krav på leverantörerna 
att de inte ska använda sig av barnarbetskraft och Levin Pölde påpekar att det inte finns någon 
mening med att sätta upp krav ifall dessa inte följs upp. Eftersom det inte ens har gått ett år 
sedan Samhalls etiska riktlinjer togs fram har de i nuläget inte utvecklat någon riktig uppfölj-
ning av de delarna, men det kommer nog i framtiden. 
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5.5.5.5. ANALYSANALYSANALYSANALYS    
I detta kapitel analyseras det insamlade intervjumaterialet utifrån den teoretiska referens-
ramen för att finna likheter och skillnader mellan teorier och verklighet. De tre undersökta 

företagen jämförs med varandra för att uttyda i vilken utsträckning de agerar liknande och 

vad som skiljer dem åt. Strukturen i analysen är utformad efter de rubriker som återfinns i 

uppsatsens empirikapitel. Under varje rubrik presenteras teori hämtad från referensramen 

varvat med exempel från de undersökta företagen. 

5.1. Företagens arbete med CSR 
 
Anledningen till företagens CSR-arbete och införandet av etiska riktlinjer 
Att ett företag väljer att skaffa uppförandekoder eller riktlinjer för socialt ansvarstagande kan 
ha flera olika orsaker. Företag i dagens samhälle har en större roll än att skapa arbetstillfällen. 
De bör även ta ansvar för sin egen påverkan på samhället och de konsekvenser som upp-
kommer av att ha människor anställda. (Alrutz, 2008) Huruvida företag tar ett socialt ansvar 
uppmärksammas och granskas allt mer, mycket på grund av den ojämlikhet i välstånd som 
finns runt om i världen. Den största anledningen till ansvarstagande i näringslivet är den 
långsiktiga lönsamhet som företagen hoppas uppnå. (Juholin, 2004, s. 20 & 25) 
 
Att de undersökta företagen arbetar med frågor kring CSR har olika ursprung. Atlas Copco ser 
det som en grund för att skapa affärsmöjligheter, ”business opportunity”, snarare än ett måste. 
De ser arbetet som en nödvändighet för att behålla ett upparbetat förtroende från 
intressenternas sida. De syftar på den långsiktiga lönsamhet som Juholin (2004, s. 25) 
beskriver i sin teori. Den Affärskod som nu finns tryckt infördes år 2003 efter att den 
nuvarande VD:n efterfrågat en uppförandekod när han tillträdde året innan. År 2003 var Atlas 
Copco föremål för en utredning som reportrar från TV-programmet ”Uppdrag granskning” 
gjorde angående arbetsförhållanden i en gruva i Ghana som Atlas Copco sålde varor till. Det 
stärkte intrycket av att det var rätt beslut att införa koden och det bekräftar Juholins (2004, s. 
20) teori om att företagen granskas i allt större utsträckning. Anledningen till att The Body 
Shop arbetar med frågor kring CSR, grundar sig i det faktum att det ingår i deras affärsidé att 
utföra goda gärningar med hjälp av de resurser som finns i ett företag. Grundtanken var att 
starta ett företag och att tjäna pengar, men delar av det intjänade kapitalet skulle användas till 
att förändra världen. Den största anledningen till att Samhall engagerar sig i frågor kring 
socialt ansvar är det faktum att hela deras verksamhet grundar sig i ett socialt ansvarstagande. 
Företagets huvudsakliga syfte är att utveckla personer med funktionshinder genom arbete. 
Den viktigaste frågan för dem blir därmed personalpolitiken. Frågor som berörs ofta är varje 
medarbetares individuella behov samt vilka arbetsuppgifter som kan tänkas vara lämpliga för 
att individerna ska utvecklas på sin arbetsplats. Ytterligare en faktor till att de arbetar med 
CSR-frågor är att de, som ett statligt helägt företag, inte kan riskera att missköta sig genom att 
förbise detta ämne. Numera har de statliga bolagen även krav på sig att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. Här gör sig Juholins (2004, s. 20) teori om ökad företagsgranskning 
återigen påmind. 
 
Företagens sociala ansvar i samhället 
Det finns olika synsätt för hur ett företag tar socialt ansvar, baserat på vilket ekonomiskt 
perspektiv företaget agerar utifrån. Organisationer med ett neoklassiskt synsätt anser att deras 
uppgift går ut på att vinstmaximera åt aktieägarna. De företag som däremot har ett moraliskt 
synsätt inom näringslivet anser att det är deras skyldighet att, utöver att gå med vinst, även 
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lösa sociala problem i samhället. Även de problem de själva inte har orsakat. Att företag har 
intentionen att arbeta så är baserat på att de har resurser till det. Att arbeta med CSR-frågor 
ligger i företagens eget intresse, då det långsiktigt leder till ett förbättrat rykte. (Moir, 2001, s. 
17)  
 
Samtliga undersökta företag anser att det är ett företags skyldighet att ta ett socialt ansvar i 
och med att företaget nyttjar samhällets resurser i sin verksamhet. Samhall påpekar dock att 
företaget inte i någon bred bemärkelse gjort något offentligt uttalande kring detta på grund av 
att de är statligt ägda och därför avstår från sådana uttalanden officiellt. Atlas Copco anser att 
de själva är duktiga på att ta ett bra ansvar och att de är bra förebilder för andra företag. De 
anser också att tillräckliga resurser avsätts inom företaget för att kunna bedriva ett 
tillfredsställande arbete kring dessa frågor, trots att det alltid finns faktorer att förbättra och 
utveckla. Atlas Copco drar åt det neoklassiska synsättet som Moir (2001, s. 17) beskriver, 
med vinstmaximering som grund, men de lägger även ner mycket resurser på att arbeta kring 
etiska riktlinjer. The Body Shop poängterar det viktiga för ett företag att inse, att de måste ta 
ansvar för det samhälle som nyttjas i och med att de bedriver sin verksamhet. Då det ingick i 
The Body Shops affärsidé då företaget grundades, att göra goda gärningar, har de även tagit 
sig an uppgiften att ta ansvar för de skador på samhället som de inte själva är ansvariga för. 
Här syns tydligt en koppling till det moraliska synsätt som Moir (2001, s. 17) skriver om. The 
Body Shop anser själva att de lägger ner tillräckliga resurser på CSR-frågor, även om de 
tycker att det alltid skulle gå att göra mer. Enligt The Body Shop ska företag av deras 
storleksordning avsätta resurser för att arbeta med frågor inom detta område. Inte bara för att 
det är rätt sak att göra, utan även för att det är gynnsamt i längden. Det stämmer överens med 
Moirs (2001, s. 17) teorier kring de långsiktiga fördelar som uppstår av ett etiskt uppförande. 
Atlas Copco lutar åt det neoklassiska synsättet och The Body Shop åt det moraliska. Samhall 
hamnar däremot någonstans mellan de två synsätten. De har ett vinstintresse, i likhet med 
samtliga icke-ideella företag, men deras verksamhet grundar sig i ett uppdrag som går ut på 
att utveckla personer med funktionshinder genom arbete, det vill säga att förbättra det sociala 
samhället. Vår respondent anser vidare att Samhall avsätter tillräckliga resurser till frågor 
kring företagsetik. 
 
För att arbetet med CSR ska bli så effektivt som möjligt bör företagsledningen vara engagerad 
och de värderingar som finns inom företaget är av största vikt. Om ett företag agerar på detta 
sätt, påverkar de andra organisationer genom att de förväntar sig samma värderingar tillbaka 
från exempelvis leverantörer. (Juholin, 2004, s. 25-26) 
  
Inom samtliga företag finns speciella positioner upprättade för att företagen ska kunna arbeta 
ingående med frågor kring socialt ansvarstagande. Innehavarna av dessa positioner hjälper 
resten av företaget att implementera riktlinjerna i den dagliga verksamheten. På så vis följer 
de alla Juholins (2004, s. 25-26) teori om att ledningen bör vara engagerad för att uppnå ett 
effektivt CSR-arbete. Atlas Copco har avdelningen Public Affairs på CR-sidan som fungerar 
som ett stöd till resten av verksamheten i deras arbete med att implementera koden, vilket sker 
på divisionsnivå. Integreringen av CR-frågor i den löpande verksamheten sköts med andra ord 
på olika håll i företaget. Atlas Copco tror själva att bästa sättet för framgång är att ha ett brett 
arbete med dessa frågor. Atlas Copco påpekar även vikten av att de anställda ska ha rätt 
värderingar. Om de inte tycker rätt, kommer de inte heller att göra rätt och då blir inte heller 
CR-arbetet helt och hållet meningsfullt och effektivt. Precis det menade Juholin (2004, s. 25-
26) när hon skrev om det värdefulla med att ha rätt värderingar på arbetsplatsen. The Body 
Shop har inte några utbredda avdelningar i Sverige som arbetar med CSR-frågor. Här är det 
vår respondent Maria Ros Jernberg, som har hand om det området. Vid regionkontoret i 
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England finns däremot flera avdelningar dedikerade till ändamålet. Att frågorna sköts 
uppifrån ledningen visar på att denna är engagerad och CSR-arbetet kan då enligt Juholin 
(2004, s. 25-26) uppnå full effektivitet. I The Body Shops dagliga verksamhet har samtliga 
anställda ansvar för att förmedla det budskap som har upprättats angående socialt ansvar 
utifrån företagets fem grundläggande värderingar. CSR-frågor behandlas på liknande sätt hos 
Samhall. Varje styrfunktion har ansvar för att integrera de etiska riktlinjerna inom sitt område. 
Det är dock den verkställande ledningen som sammanställer frågorna. 
 
Extern kommunikation av de etiska riktlinjerna  
Att ett företag riktar publicitet utåt mot samhället och påvisar att arbete med socialt ansvars-
tagande bedrivs inom det egna företaget, kan vara startskottet för att nästa företag tar sig an 
dessa uppgifter. Ofta föds en idé genom inspiration från annat håll. De ser hur konkurrenterna 
arbetar och hur arbetet kommuniceras ut till omvärlden. På detta sätt kan företag differentiera 
sig genom att, grundat på befintligt arbete som bedrivs hos andra företag, börja tänka i nya 
banor. De kan framhäva sina goda egenskaper och det kan leda till att varumärket och därmed 
även ryktet stärks hos företaget. (Juholin, 2004, s. 25-26) 
 
De tre undersökta företagen arbetar olika angående i vilken utsträckning de förmedlar sina 
etiska riktlinjer externt. Atlas Copco har sin Affärskod publicerad på hemsidan. De ser enbart 
fördelar med att vara öppen med sin Affärskod, då det har gett dem bra gensvar. Orsaken till 
att de är så pass öppna med Affärskoden är den förväntan de har på sig från omvärlden. De 
anser själva att denna öppenhet är ofrånkomlig för att behålla ett långsiktigt förtroende från 
deras intressenter. De ser även sitt arbete och sin öppenhet med Affärskoden som inspiration 
till andra företag i deras CSR-arbete. The Body Shop har sina fem grundläggande värderingar 
samt leverantörernas, men inte de anställdas, uppförandekod publicerade på hemsidan. 
Företaget har två uppförandekoder – en för anställda och en för leverantörer. Dessa upp-
förandekoder i sig kommuniceras inte i så stor utsträckning utåt. Däremot visar de externt i 
stor utsträckning sina fem grundläggande värderingar, som uppförandekoderna bygger på. 
Även The Body Shop ser sig själva som en förebild mot andra företag när det gäller arbetet 
med etiska riktlinjer, då andra företag använt sig av deras upplägg när de startat sitt eget CSR-
arbete. Både i Atlas Copcos och The Body Shops fall styrks Juholins (2004, s. 25-26) teori 
om att ett företags öppenhet kring sitt CSR-arbete kan vara startskottet för andra företag att 
inspireras till ett eget arbete med dessa frågor. The Body Shop agerar i enlighet med Juholins 
(2004, s. 25-26) teori om att ett företag kan differentiera sig genom att se hur andra företag 
går tillväga då de visar sitt arbete öppet. De anser att de skiljer sig från andra företag genom 
sitt kontinuerliga arbete med de fem grundläggande värderingarna. The Body Shop ser den 
externa kommunikationen via sin hemsida och i den dagliga verksamheten som en positiv 
möjlighet. Kunderna uppmärksammas på att de är delaktiga i arbetet mot ett bättre samhälle 
då de handlar sina produkter i The Body Shops butiker. Detta i sin tur stärker företagets 
varumärke. Samhall nämner sina etiska riktlinjer på hemsidan, men har inte publicerat dem i 
sin helhet. De tror dock att informationen på hemsidan kommer att ses över och utökas i 
framtiden. Samhall tror att deras eget varumärke skulle stärkas om de hade mer utförlig 
information kring sina etiska riktlinjer utlagda på hemsidan. Företaget skulle i större 
utsträckning ses som en förebild angående dessa frågor. Dessutom skulle andra företag lättare 
inse nyttan av att själva anlita Samhall, om informationen att de föregår med gott exempel 
blev mer lättillgänglig. De två nämnda fallen med The Body Shop och Samhall styrker 
Juholins (2004, s. 25-26) teori angående ökad styrka för ryktet och varumärket vid extern 
kommunikation. 
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5.2. Intressenters påverkan 
 
Intressentteorin används för att förklara och analysera samhällsansvar hos företag. Genom 
denna teori utreds grupper i samhället som företaget borde ha intresse av att agera ansvarsfullt 
mot. (Moir, 2001, s. 19) Eftersom ett företag är helt beroende av sina intressenter, utvecklas 
bolagets arbete med socialt ansvarstagande i samarbete med dess intressenter. Då de olika 
intressenterna har olika krav gentemot det aktuella företaget vid olika tidpunkter, kan 
företagets roll i samhället ändras. Med detta vill påpekas det stora inflytande som intressen-
terna har på företagens arbete med frågor kring CSR. Detta innebär att det är av största vikt 
för företaget att identifiera sina intressenter och sedan avgöra vilka av dem som har störst 
inverkan på företaget vid de givna tidpunkterna. (Grafström et al., 2008, s. 65 & 88) Juholin 
(2004, s. 26-27) tillägger att företagen vill vara medvetna om de förväntningar som finns hos 
intressenterna, samt vilka sociala trender de bör fokusera på för tillfället. 
 
Atlas Copco klargjorde att de i första hand utformade sin Affärskod internt, men med hjälp 
utifrån, av representanter från exempelvis Amnesty, olika miljöorganisationer och de egna 
anställda. The Body Shop tog också hänsyn till intressenter i form av till exempel kunder, 
leverantörer och djurrättsorganisationer, när de upprättade sina uppförandekoder. Ända sedan 
företaget grundades har The Body Shop diskuterat frågor kring uppförandekoderna och de 
försöker ständigt urskilja nya intressenter, för att hålla diskussionen kring socialt ansvars-
tagande vid liv och få nya infallsvinklar i problematiken. De anser att de fem grundläggande 
ansvarsområdena är lika viktiga och att det inte får gå trender inom vilket område företaget 
fokuserar på. Detta motsäger Juholins (2004, s. 26-27) teori om sociala trender. Samhall hade, 
då företaget var nystartat i början på 1980-talet, sammanträden med handikapprörelsen vart 
annat/vart tredje år för att diskutera frågor om socialt ansvar. Företaget har haft, och har än 
idag, intressentdialoger som numera även redovisas i deras hållbarhetsredovisning. Dessutom 
ordnar Samhall undersökningar för kunder och medarbetare, där de får säga sitt. Samtliga 
undersökta företag följer därmed de teorier som Grafström et al. (2008, s. 65 & 88) har satt 
upp kring identifiering av intressenter vid arbete med CSR och utformning av uppförande-
koder. 
 

5.3. Legitimitet  
 
Legitimitetsteorin är en påbyggnad av intressentteorin och behandlar frågor kring hur ett 
företag ska skaffa legitimitet från intressenterna. För att erhålla denna trovärdighet krävs att 
företagets värderingar stämmer överens med de som finns i samhället. (Hansson et al., 2006, 
s. 20) Atlas Copco anser att de har en bra grund för att deras värderingar ska stämma överens 
med omvärldens. The Body Shop menar att de vet att de har liknande värderingar som andra, 
då deras arbete med CSR har legat till grund för andra företags arbete med socialt ansvars-
tagande. Samhall meddelar att de använder intressentdialoger för att hålla sig uppdaterade 
med omvärldens värderingar. På så vis kan de anpassa sig när det gäller frågor angående 
exempelvis miljö och mutor och uppnår därmed samtycke med omgivningen. Baserat på att 
samtliga undersökta företag anser sig ha värderingar som stämmer överens med omvärldens, 
har de goda möjligheter att erhålla legitimitet från sina intressenter enligt den teori som 
Hansson et al. (2006, s. 20) har lagt fram.  
 
Det finns tre sorters organisatorisk legitimitet. Vid pragmatisk legitimitet hänförs den 
praktiska nytta som intressenterna får av företagets produkter eller tjänster och baserat på 



Analys 

 39
 

nyttan av dessa erhålls legitimitet. Vid moralisk legitimitet tar i stället intressenterna hänsyn 
till om de anser att de aktiviteter som företaget utför är etiskt korrekta. Den kognitiva 
legitimiteten handlar om en intressents kognitiva förmåga. Det vill säga vad intressenten 
uppfattar att företaget gör. (Suchman, 1995, s. 577-583) Vid frågan om någon sorts legitimitet 
är viktigare än någon annan, tycker Atlas Copco det är svårt att urskilja detta. De menar att 
det är svårt att prioritera de olika intressenternas krav och förväntningar. Atlas Copco vill 
istället arbeta holistiskt med frågor kring legitimitet, där samtliga sorters legitimitet 
tillsammans blir viktigare än var del för sig. En faktor som de dock värderar högt är att 
personalen har rätt värderingar, för att utifrån det kunna arbeta på rätt sätt och på så vis erhålla 
legitimitet. De tillägger att eftersom de är ett kommersiellt företag är det av stor vikt för dem 
att ha starkt kundfokus. Utan kunder kan företaget inte överleva. Både The Body Shop och 
Samhall trycker på vikten av att leva som de lär för att erhålla legitimitet från intressenterna. 
Inget av de tre undersökta företagen kunde ge en klar bild över vilken typ av legitimitet som 
var viktigast för dem. När det gäller de organisatoriska sorterna av legitimitet som Suchman 
(1995, s. 577-583) beskriver, lutar Atlas Copcos tankesätt åt den pragmatiska legitimiteten i 
och med att de uttrycker vikten av att ha kunder som är nöjda med deras produkter och 
tjänster. The Body Shop och Samhall lutar mer åt att den kognitiva legitimiteten är viktig för 
dem, när de uttalar vikten av att leva som de lär. Att intressenterna måste uppfatta att 
företagen praktiserar vad de har nedskrivet, då de blir bedömda utefter sina handlingar snarare 
än de skrivna dokumenten.  
 
Om företagsskandaler uppstår som leder till skadad legitimitet finns enligt Lantoft et al. 
(2007, s. 20) olika åtgärder att vidta. Moir (2001, s. 20) spaltar upp dessa åtgärder som fyra 
punkter: 
 

1. Försöka upplysa företagets intressenter om organisationens avsikter att förbättra den 
aktuella händelsen. 

2. Försöka ändra organisationens uppfattning om händelseutvecklingen, dock utan att 
förändra organisationens verkliga prestation. 

3. Avleda uppmärksamheten från den aktuella händelsen. Med andra ord manipulera. 
4. Försöka förändra de externa förväntningarna på företagets prestationer. 

 
Atlas Copco beskriver att de, efter en överträdelse av detta slag, skulle bemöta omgivningen 
med stor öppenhet. För att återfå ett eventuellt förlorat förtroende skulle de förklara att det 
inträffade inte var acceptabelt och att åtgärder har vidtagits. Det innebär att Atlas Copco har 
inställningen att punkt nummer 1 (se ovan) är den bästa metoden när något sådant inträffar. 
The Body Shop skulle i samma situation först och främst ta hänsyn till att människor är 
inblandade och att de kan begå misstag. Utåt skulle företaget agera ärligt och berätta vad som 
hänt, varför det hänt och vilka åtgärder som vidtas för att det inte ska upprepas. Detta hänförs 
till punkt nummer 1 i listan ovan. The Body Shop skulle dessutom framhäva sina positiva 
sidor för att återfå den trovärdighet som kan ha gått förlorad. Det innebär att de även tillämpar 
åtgärd nummer 3 (se ovan). Om en överträdelse av de etiska riktlinjerna skulle ske inom 
Samhall, skulle åtgärderna vara olika beroende på vad som inträffat. I slutändan anser de dock 
att det bara är att ta sitt ansvar som företag och ta de efterföljande konsekvenserna, vilket 
hänförs till punkt nummer 1 ovan. 
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5.4. Etiska principer 
 
Larsson (Rosell, 2005, s. 26) beskriver att när företag skapar sina etiska riktlinjer kan 
upprättade internationella konventioner utgöra en formuleringsgrund angående företagets 
värderingar. Två viktiga etiska principer som utformats av FN inom företagsetik är Global 
Compact och ILO, International Labour Organization (Global Compact, 2001 & ILO:s arbete 

för mänskliga rättigheter, 2007). Att företag baserar sina uppförandekoder på ILO:s grund-
läggande konventioner medför att företagens etiska riktlinjer blir lättare att jämföra vilket 
leder till att det blir lättare för leverantörer och kunder att fatta beslut i valet mellan företag 
(Larsson, 2001, s. 12-16). I vilken utsträckning de undersökta företagen baserar sin upp-
förandekod på några av de etiska principer som upprättats inom företagsetik skiljer sig mycket 
åt mellan företagen. Atlas Copco hänvisar till både ILO och Global Compact och påpekar 
utöver det att de även följer ytterligare direktiv som upprättats inom företagsetik. The Body 
Shop använder ILO:s konventioner som grund medan Samhall inte refererar till någon av de 
upprättade principerna. 
 
Anledningen till att Samhall inte baserar sina etiska riktlinjer på ILO eller Global Compact är 
för att de upplever att efterfrågan angående detta inte har varit stor inom deras bransch. 
Samhall följer riktlinjer för statligt ägda företag och anser inte att det skulle generera något 
ytterligare förtroende från samhället ifall de även skulle hänvisa till ILO eller Global 
Compact. I nuläget används principerna enbart som inspirationskälla men Samhall anger även 
att de kommer att se över det närmare allt eftersom kraven ökar från samhället. Atlas Copco 
bekräftar Samhalls antydande att det möjligtvis inte är lika viktigt för alla företag i världen att 
hänvisa till dessa principer men Atlas Copco menar att de själva, som en internationell 
verksam grupp, måste ta hänsyn till både ILO och Global Compact. The Body Shop hänvisar 
till ILO och förklarar att anledningen troligtvis är att Global Compact inte var utvecklat när de 
startade sin verksamhet. The Body Shop anser att även om både ILO och Global Compact 
numera är internationellt vedertagna begrepp så har ILO haft en bredare spridning är Global 
Compact. 
 
Global Compact beskriver tio grundläggande principer som företag i världen ska tillämpa. 
Principerna behandlar mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt samt korruption. (Global 

Compact, 2001). ILO har utformat åtta centrala rättighetskonventioner som behandlar 
mänskliga rättigheter inom arbetslivet. (ILO:s arbete för mänskliga rättigheter, 2007) Atlas 
Copco hänvisar till alla Global Compacts tio principer när de utför sina leverantörs-
utvärderingar. Däremot hänvisar inte Atlas Copco explicit till alla ILO:s åtta grundläggande 
konventioner i sin Affärskod utan de hänvisar till hela direktivet. De anser att de följer 
konventionerna men att de i vissa fall har gjort annorlunda definitioner exempelvis vad gäller 
minimiåldern och leverantörernas rätt att organisera sig. Anledningen till definitions-
ändringarna är att Atlas Copco anser att de måste ta hänsyn till de land som de bedriver sin 
verksamhet i. Atlas Copco finns i de flesta länder, däribland Kina där fackföreningar är 
förbjudna, vilket innebär att de måste anpassa sitt förhållningssätt angående ILO till företagets 
verksamhet och situation. The Body Shop är däremot av motsatt åsikt. De har valt att inte 
etablera sig i Kina därför att de därmed inte skulle kunna leva upp till de etiska krav de ställer 
på sig själva som företag då arbetsförhållandena i landet är under all kritik. Däremot påpekar 
The Body Shop att det skulle kunna vara möjligt för dem att etablera sig i ett land om de anser 
att de därigenom kan förbättra det politiska klimatet och att det skulle komma befolkningen i 
det aktuella landet till nytta. 
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5.5. Uppförandekodens syfte och fördelar 
 
Alla de undersökta företagen menar att det finns flera fördelar med att upprätta en upp-
förandekod och de påpekar att nyttan är både intern och extern. The Body Shop och Samhall 
menar att det är den interna nyttan, som en uppförandekod medför, som är grunden till att de 
arbetar med dessa frågor. Samtidigt medger de att omvärlden på senare tid allt mer efterfrågar 
att företag kan visa upp ett dokument som beskriver hur de sköter sin verksamhet. För Atlas 
Copco är den interna nyttan också viktig men de påpekar även hur viktigt det är för ett företag 
att försöka påverka sina intressenter att agera mer ansvarsfullt och på så sätt föra kunskapen 
vidare. 
 
Det krävs etiska argument och riktlinjer på marknaden för att den ska fungera och därmed är 
företag skyldiga att ta ett samhällsansvar. Ledningen i ett företag har ett ökat ansvar då de 
innehar en maktposition och det krävs att de respekterar de etiska rättigheter som till exempel 
kunder, leverantörer och ägare har. (Brytting 1998, s. 135) De Geer (2004, s. 184) påpekar att 
”humankapital är svårare att styra än realkapital”. Han anser att det inte längre enbart är 
viktigt vad den anställde utför praktiskt utan även vad denne bidrar med angående kreativitet 
och initiativ. Värdeskapandet i ett företag utgörs allt mer av enskilda individers uppfattning 
om hur verksamhetens mål ska nås. Därmed krävs det att de anställda har samma 
grundläggande värderingar för att bolagets mål ska nås effektivt och med liknande 
handlingssätt. (De Geer, 2004, s. 184) De tre undersökta företagen bekräftar detta då alla 
anser att den viktigaste fördelen med en uppförandekod är att de anställda ska agera liknande 
baserat på att de innehar samma grundläggande värderingar. The Body Shop berättar att de 
vill säkerställa att alla deras anställda känner ett ansvar. Syftet med The Body Shops 
uppförandekoder är därmed att engagera de anställda och visa att det är möjligt att förbättra 
världen. Även Samhall anser att den interna nyttan de upprättade etiska riktlinjerna medför är 
mycket viktig. Företagets anställda måste agera utifrån samma värderingar när de arbetar. Då 
Samhalls etiska riktlinjer är allmänt hållna behöver de anställda inte dagligen studera 
riktlinjerna utan kunskapen ska sitta i ryggraden. Atlas Copco anser att det är mycket viktigt 
att alla anställda i företaget är inlästa på Affärskoden, vilket medför att de därmed kan utföra 
sitt arbete baserat på samma värdegrund. 
 
De Geer (2004, s. 180-181) anser att företag kan stärka sitt rykte genom att de etiska rikt-
linjerna blir kända för allmänheten. Även Larsson (Rosell, 2005, s. 24-25) anser att företag 
kan tjäna konkurrensmässigt på att upprätta etiska riktlinjer och menar att idag utgör från-
varon av en uppförandekod en varningssignal. De skriftliga dokumenten utgör även stöd vid 
leverantörsaffärer. Att uppförandekoder, utöver den interna nyttan, även har en extern nytta 
bekräftas av alla de undersökta företagen. The Body Shop berättar att omvärlden kan reagera 
negativt ifall ett företag inte har upprättat etiska riktlinjer eftersom det numera har blivit ett 
viktigt sätt att visa omvärlden vilka etiska värderingar företagets verksamhet grundas på. 
Samhall berättar hur viktigt det är för företag att kunna hänvisa till de skriftliga etiska 
dokumenten vid offentlig upphandling för att bevisa att verksamheten styrs etiskt korrekt. 
Atlas Copcos Affärskod innefattar både kunders och leverantörers beteende och därmed har 
den en positiv inverkan i dessa led. Kunskapen sprids vidare mellan företagen och 
Affärskoden medför därmed att allt fler börjar förändra sitt beteende.  
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5.6. Uppförandekodens upprättande 

 
Enligt De Geer (2004, s. 180-181) efterfrågar allt fler grupper i samhället att företag ska ange 
vilka värderingar som ligger till grund för deras verksamhet. Kraven på att framförallt större 
företag ska tillkännage sin ståndpunkt i viktiga etiska frågor ökar hela tiden. Det räcker inte 
längre att företag anses effektiva och genererar vinster utan de måste även formulera en 
värdegrund för sin verksamhet. Detta går att kommunicera, både internt och externt, i och 
med att företagen upprättar en skriftlig uppförandekod som beskriver företagets grund-
läggande värderingar och affärsprinciper. Att efterfrågan på skriftliga värderingar har ökat 
under senare år bekräftas av alla de undersökta företagen. De förklarar att även om tankarna 
och grundidéerna kring etisk verksamhet har varit införlivade i företagen under en längre tid, 
är det först under senare år som de har upprättat skriftliga dokument som beskriver deras 
etiska förhållningssätt. Anledningen är att samhället och däribland konsumenter har blivit allt 
mer uppmärksammade på hur företag agerar etiskt. The Body Shop beskriver att deras fem 
grundläggande etiska värderingarna har funnits i företaget sedan det startades år 1976 men då 
begreppet ”uppförandekod” inte var införlivat i verksamheten på den tiden, fanns det inget 
skriftligt dokument som de anställda undertecknade. Även Samhall beskriver att de har haft 
riktlinjer angående prissättning och kontaktråd ända sedan 1980-talet men att deras Etikpolicy 
upprättades först under år 2005. Atlas Copco upprättade sin Affärskod år 2003 men även de 
påpekar att denna är baserad på de värderingar som varit införlivade i företaget långt innan 
dess.  
 
Enligt De Geer (2004, s. 180) kan uppförandekoder upprättas inom olika nivåer i näringslivet. 
Det kan finnas specifika uppförandekoder som gäller över vissa branscher och yrken eller så 
kan de upprättas enbart för det enskilda företaget. Samtliga undersökta företag har upprättat 
specifika etiska riktlinjer för det enskilda företaget. Vidare kan ett företag utveckla sin upp-
förandekod internt eller så kan de ta hjälp av olika fackföreningar och organisationer som har 
tagit fram modeller för uppförandekoder (Uppförandekoder, 2008). Alla de tre företagen 
beskriver att deras uppförandekod har utformats internt inom företaget och att de inte tagit 
hjälp av någon utomstående organisation. Dock påpekar både Atlas Copco och The Body 
Shop att de har tagit hänsyn till olika intressentgruppers åsikter. Detta är i enlighet med vad 
Larsson (Rosell, 2005, s. 26) förespråkar som ett av de viktiga steg i företags utformnings-
process av uppförandekoder. Han menar att om företag tar hänsyn till sina intressenters 
åsikter vid upprättandet av koden kommer företaget att erhålla en större förståelse för den 
miljö och det samhälle de verkar i, vilket genererar i en bättre utformad uppförandekod.  
 
Det finns, enligt De Geer (2004, s. 182) två olika tillvägagångssätt för ett företag när de 
utformar en uppförandekod. Det ena perspektivet benämns ”bottom up” och innebär att 
medarbetarna är delaktiga i utformningsprocessen och att ledningen lyssnar till deras förslag. 
Det andra perspektivet benämns ”top down” och innebär att det är ledningen själva som 
utarbetar koden. För att hela företaget ska genomsyras av de grundläggande värderingarna 
anser De Geer att det är viktigt att även övriga medarbetare är aktiva i skapandet av koden, 
det vill säga att företaget tillämpar ett ”bottom up”-perspektiv. Även Brytting (1998, s. 197) 
anser att det är viktigt att ett företags uppförandekod är lokalt förankrad och därmed att alla 
medarbetare är delaktiga i skapandet av de värderingar som ska känneteckna företaget. Det 
medför att de etiska riktlinjerna kommer att bli mer betydande för de anställda. Inget av de tre 
undersökta företagen har använt sig utav ett vidsträckt ”bottom up”-perspektiv. Atlas Copco 
menar att arbetet skulle ha blivit alltför omfattande ifall medarbetare på alla nivåer inom 
företaget skulle ha deltagit, men de påpekar att vissa referenspersoner på olika nivåer har 
medverkat tillsammans med chefer och ledningsgrupper. Samhall berättar att deras etiska 
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riktlinjer har upprättats av olika ledningsgrupper eftersom dokumenten ska vara allmänt 
hållna. Övriga medarbetares synpunkter ska dock uppmärksammas när de etiska riktlinjerna 
sedan sprids inom företaget. The Body Shop har inte kunnat ge ett klart svar i frågan då 
dokumenten har utvecklats internationellt, vilket tyder på att tillvägagångssättet antagligen har 
varit ”top down”. Anställda på olika nivåer kan ha varit involverade men förmodligen i så fall 
bara i England där företaget grundades. 
 

5.7. Uppförandekodens innehåll 
 
Vilka grupper i samhället och vilka områden de undersökta företagens etiska riktlinjer 
omfattar är i grunden det samma, även om de upprättade dokumenten vid första anblick skiljer 
sig ifrån varandra. Det är endast Atlas Copco som har alla sina etiska riktlinjer samlade i ett 
dokument, vilket de benämner Affärskod. Både The Body Shop och Samhall har upprättat 
flera olika dokument angående sina etiska värderingar men Samhall ska i framtiden samman-
föra de olika delarna till ett dokument. Enligt Larsson (2001, s. 12-16) bör en uppförandekod 
omfatta områdena arbetsvillkor, miljöaspekter och mänskliga rättigheter. I dessa hänseenden 
bör uppförandekoden inkludera både leverantörer och underleverantörer samt kunder 
(Uppförandekoder, 2008). Alla de tre undersökta företagens etiska riktlinjer omfattar dessa 
områden och grupper men The Body Shop och Samhall har delat upp det i flera olika 
dokument. The Body Shop har en uppförandekod för anställda och en för leverantörer samt de 
fem dokumenten med företagets grundläggande värderingar; ”Activate self esteem”, ”Against 
animal testing”, ”Defend human rights”, ”Protect our planet” samt ”Support community 
trade”. Samhalls etiska dokument benämns Personal & Samhälle, Ekonomi & Affärer samt 
Miljö. I sin Affärskod behandlar Atlas Copco företagets fem intressentgrupper som är 
medarbetare, kunder, samhälle och miljö, aktieägare samt affärspartners. Det innebär att 
områdena som de olika företagen benämner i sina etiska riktlinjer i stort är de samma även om 
företagen har olika upplägg vad gäller utformningen. 
 
Även om det numera finns lagar som anger minimikrav inom vissa etiska områden kan ett 
företags uppförandekod vara viktig för att komplettera vissa områden (Larsson, 2001, s. 12-
16). The Body Shop bekräftar detta. En av företagets fem grundläggande värderingar är att 
arbeta för djurskydd. Även om EU numera har infört lagar som reglerar området finns det 
fortfarande undantag och därmed är det viktigt för The Body Shop att ställa sina hårda krav. 
Vad gäller vilka områden de undersökta företagen väljer att fokusera på skiljer sig åt. Samhall 
anser att miljön är viktig men på grund av deras statliga uppdrag kommer personalfrågorna 
alltid vara den del som Samhall fokuserar mest på. Då uppdraget är att utveckla personer med 
funktionshinder genom arbete prioriteras frågor kring personalutveckling och konkurrens-
neutralitet. De intressentgrupper som Atlas Copco fokuserar mest på är anställda och 
leverantörer. De anställda har alltid varit en viktig del och leverantörer har kommit att 
fokuseras allt mer på då Atlas Copcos verksamhet under senare tid har inriktats mer på 
monteringsarbete. The Body Shop vill inte rangordna viktigheten av deras fem grundläggande 
värderingar, utan påpekar att alla är lika betydelsefulla. 
 
Enligt Brytting (1998, s. 198) finns de tre huvudtyper av uppförandekoder; Våra intressenter, 

Uppdraget och Det professionella ansvaret. Våra intressenter innebär att uppförandekoden 
baseras på de förhållanden som företaget har till olika grupper i samhället, det vill säga deras 
intressenter. Uppdraget uttrycker varför företaget finns till och för vilka medan Det 

professionella ansvaret belyser de olika verksamhetsområdena inom företaget. De undersökta 
företagens etiska riktlinjer baseras mestadels på antingen Uppdraget eller Våra intressenter. 
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Atlas Copcos Affärskod tar sin utgångspunkt i företagets fem intressentgrupper och därmed 
tillhör den typen Våra intressenter. Uppdraget beskriver Samhalls etiska riktlinjer då 
företaget fokuserar på för vilka och varför de finns till. Samhall återkommer ofta till att det är 
deras uppdrag från staten som är grunden till deras arbete och därmed blir personalfrågorna 
den viktigaste delen i deras etiska riktlinjer. The Body Shops etiska riktlinjer är även de till 
största del baserade på Uppdraget. The Body Shops fem grundläggande värderingar och 
därmed möjligheten till att kunna bidra till ett bättre samhälle har varit en del av företagets 
affärsidé ända sedan det grundades. Företagets uppförandekoder tar därmed sin utgångspunkt 
i dess goda funktion i samhället. 
 

5.8. Implementering och efterlevnad av uppförandekoden 
 
Anställda 
För att ett företags uppförandekod ska fungera är det, enligt Brytting (1998, s. 197), viktigt att 
ledningen står bakom de formulerade värderingarna och även kontrollerar att de anställda 
efterlever de etiska direktiven. Ifall någon medarbetare bryter mot företagets etiska riktlinjer 
bör detta medföra sanktioner. Även Larsson (Rosell, 2005, s. 26) beskriver det som ett viktigt 
steg att företaget, vid implementeringen av uppförandekoden, beslutar om hur efterlevandet 
av de etiska riktlinjerna ska styras och kontrolleras. Det är viktigt för företag att använda sig 
av internrevisionen för att kontrollera att de etiska riktlinjerna följs eller att även ta hjälp av 
extern granskning. Att införa ett rapportsystem i företaget kan säkerställa att verksamheten 
fungerar i enlighet med vad som står i de etiska riktlinjerna. Alla nyanställda vid de tre 
undersökta företagen får i samband med introduktionen ta del av företagets etiska riktlinjer. 
Det sker genom att de nyanställda erhåller dokumenten med företagets etiska riktlinjer när de 
börjar arbeta vid företagen. The Body Shop är det enda företag som begär att de anställda ska 
skriva under på att de är införstådda i företagets grundläggande värderingar. Alla nyanställda 
vid The Body Shop får även en hemläxa som gäller företagets fem grundläggande etiska 
värderingar. Atlas Copco och Samhall kräver ingen underskrift av de nyanställda. 
Anledningen är att Atlas Copco vill slippa ytterligare administration och Samhall menar att 
det är viktigare att ställa frågor till de anställda som ger svar på om de etiska riktlinjerna 
tillämpas än att enbart fråga om de anställda vet vad som står i etikpolicyn. Utöver 
introduktionen för de nyanställda erbjuder både Atlas Copco och The Body Shop sina 
anställda flera årliga utbildningstillfällen i uppförandekoden och dess innehåll. Enligt Brytting 
(1998, s. 197) kan en uppförandekod stärka både företagets identitet och medarbetarnas 
yrkesidentitet. Ros Jernberg, vid The Body Shop, tycker att det är en viktig del av 
uppförandekodens syfte och anser därmed att det är lite motsägande att deras anställda, utöver 
The Body Shops egna etiska riktlinjer, även ska skriva på L’Oréals uppförandekod. Ros 
Jernberg menar att uppförandekoden ska skapa en känsla av engagemang gentemot det 
företaget de anställda arbetar vid och det ska i detta fall vara The Body Shop.  
 
Larsson (Rosell, 2005, s. 24-25) påpekar att det är av yttersta vikt att företagen även visar att 
de agerar efter sina etiska värderingar och det räcker därmed inte att enbart upprätta en 
uppförandekod utan företagen måste även agera utefter den för att deras image ska stärkas. 
Både The Body Shop och Samhall påpekar detta. The Body Shop menar att om uppförande-
koden ska tjäna sitt syfte måste den även följas upp och utvärderas. De anställda måste vara 
införstådda i de etiska riktlinjernas innehåll och det är viktigt att de vet vad de skriver under. 
Samhall menar att det inte är de skriftliga dokumenten som är det viktigaste utan det är att 
företaget har ett ledningssystem som kan införliva värderingarna i verksamheten. Att enbart 



Analys 

 45
 

upprätta dokument medför inget mervärde för företag om inte de anställda samtidigt agerar 
utefter dem.  
 
Vad gäller huruvida de undersökta företagen kontrollerar om de anställda agerar enligt de 
uppsatta etiska riktlinjerna, är det enbart The Body Shop som genomför konkreta kontroller. 
Det sker genom ”mystery shopping” där det kontrolleras om de butiksanställda aktivt 
diskuterar The Body Shops fem grundläggande etiska värderingar i mötet med kunden. The 
Body Shop arbetar även aktivt med att de anställda som privatpersoner ska ta ansvar i 
samhället men i det hänseendet sker inga kontroller. Utöver de kontroller som görs i samband 
med Atlas Copcos internrevision sker inga konkreta kontroller av att företagets anställda 
följer de etiska riktlinjerna. Atlas Copco får dock kännedom om sådana förfaranden när 
händelser anmäls till företagets etiska hjälplinje. Samhall menar att genom att de genomför 
årliga kundundersökningar och medarbetarenkäter får de kännedom om hur de anställda 
uppträder. Dessutom granskas de av Riksrevisionen, utöver ett vanligt revisionsbolag, och 
granskningen ger bland annat svar på om Samhalls etiska värderingar når ända ut till de 
anställda.  
 
I enlighet med vad Brytting (1998, s. 197) och Larsson (Rosell, 2005, s. 26) förespråkar så 
berättar alla de tre företagen att det innebär konsekvenser ifall en anställd bryter mot 
företagens etiska riktlinjer. I vilken utsträckning det sker beror på hur allvarlig den inträffade 
händelsen är. The Body Shop hänvisar till svensk lagstiftning och menar att det är ingen 
anställd som får ”sparken” utan händelsen utreds och det diskuteras hur det ska gå att undvika 
en liknande händelse i framtiden. Hittills har det inom The Body Shop i Sverige inte inträffat 
att någon anställd brutit mot en riktig allvarlig riktlinje men skulle det inträffa skulle det 
givetvis regleras. Samhall berättar också att det medför konsekvenser när en anställd bryter 
mot de etiska riktlinjerna. Hur allvarlig händelsen är har betydelse och i grunden gäller 
arbetsrätten. Därutöver menar Samhall att det även ska märkas i personens löneutveckling hur 
den anställda uppför sig. Atlas Copco menar att det är viktigt att påpeka att alla anmälningar 
som inkommer utreds och orsakar en aktion från företaget. Problemet löses oftast på lokal 
nivå och tillvägagångssättet hur problemet hanteras kommer att bli detsamma vart än i världen 
det inträffar. Det har sin grund i att det inom Atlas Copco är viktigt att alla anställda har 
samma grundläggande värderingar. Är grundvärderingarna de samma blir också tillväga-
gångssättet att behandla problemet detsamma. Detta är i enlighet med vad De Geer (2004, s. 
184-185) anser vara en viktig fördel med att företagen utformar skriftliga etiska riktlinjer. 
Genom att formulera konkreta värderingar är det lättare för ledningen att styra medarbetarna 
så att de utvecklar ett gemensamt handlingsmönster. Atlas Copco anser vidare att det ibland 
kan vara så viktigt att agera att den anställde blir avstängd och att företaget då i efterhand får 
ta de rättsliga konsekvenserna av detta. 
 
Leverantörer 
Enligt Larsson (Rosell, 2005, s. 26) är ett viktigt steg i processen med att utveckla en bra 
uppförandekod att tydligt bestämma vilka regler som ska gälla företagets leverantörer. 
Företaget bör ange hur långt de anser att deras ansvar sträcker sig i leverantörsledet och 
därmed om de kan garantera att inga av deras underleverantörer agerar oetiskt. När företagen 
senare upprättar kontrakt med leverantörerna bör de hänvisa till de etiska riktlinjerna och 
därmed ange vad som förväntas av leverantörerna angående etiskt agerande. Det kan även 
vara viktigt att införa en klausul i kontraktet som innebär att företaget har rätt att göra 
oanmälda besök hos leverantören och därmed kontrollera hur verksamheten sköts i 
verkligheten. Alla de tre undersökta företagen berättar att det sker kontroller av deras leveran-
törer för att säkerställa att de agerar etiskt korrekt. I vilken utsträckning det sker skiljer sig åt 
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mellan företagen. Både The Body Shop och Atlas Copco berättar att de har infört avancerade 
kontrollsystem för att garantera att deras leverantörer agerar i enlighet med företagets etiska 
riktlinjer. Samhall anser också att de utför grundliga kontroller av deras leverantörer vid den 
offentliga upphandlingen men då Samhall inte har underleverantörer i länder där arbets-
förhållandena kan vara undermåliga, sker ingen kontroll av leverantörerna i det hänseendet.  
 
The Body Shop kontrollerar sina leverantörer genom att låta oberoende företag genomföra 
oanmälda besök hos leverantörerna för att kontrollera hur tillverkningen och arbets-
förhållandena sköts. Dessa oberoende företag granskar även The Body Shops inköpsrutiner 
och redovisning. Atlas Copco har även de infört verktyg för att kontrollera att deras 
leverantörer agerar i enlighet med de uppsatta kraven. Leverantörerna bedöms utifrån 
omfattande frågor som till exempel tar upp hur leverantören arbetar med miljöfrågor, de 
anställda och säkerheten i tillverkningsprocessen.  
 
Både The Body Shop och Atlas Copco är av den uppfattningen att det är viktigt att ta ställning 
till vad som är bäst för de utsatta människorna i de fall de skulle upptäcka att en leverantör 
bryter mot de etiska riktlinjerna. Att omedelbart avsluta leverantörskontraktet skulle kunna 
innebära att situationen för människorna försämras. The Body Shop menar att ifall det 
upptäcks barnarbetare hos en leverantör måste hänsyn tas till de barnen. Situationen kan 
förbättras ifall The Body Shop tillsammans med leverantören utformar en handlingsplan för 
hur problemet ska lösas istället för att enbart avsluta kontraktet. Atlas Copco beskriver att de 
utformar en leverantörsprofil där mål sätts upp för vad som ska förbättras till en viss tidpunkt. 
Atlas Copco menar att det är viktigt att se till leverantörsförhållandena ur ett längre tids-
perspektiv. Skulle de enbart avsluta kontakten med leverantören skulle det antagligen leda till 
att ett annat bolag som inte var lika progressiva skulle ta över marknaden och därmed skulle 
inte situationen förbättras. En tydlig skillnad finns dock mellan The Body Shop och Atlas 
Copcos sätt att agera när det gäller länder där arbetsförhållandena är kända för att vara dåliga, 
exempelvis Kina. Atlas Copco har verksamhet i Kina medan The Body Shop har valt att inte 
etablera sig i landet. Atlas Copco hänvisar återigen till att det är viktigare att se situationen ur 
ett längre tidsperspektiv och så länge förhållandena förbättras är det befogat att arbeta med 
dessa länder. The Body Shop, som diskuterat ämnet tidigare i anslutning till frågor kring ILO, 
anser att då arbetsförhållandena i Kina är så undermåliga skulle inte The Body Shop kunna 
efterleva sina egna etiska riktlinjer ifall de etablerade sig i landet. The Body Shop säljer inga 
produkter som de inte kan garantera har tillverkats enligt de etiska krav de ställer. Det har 
medfört att The Body Shop har fått avsluta kontakter med leverantörer där arbetet med att 
granska alla processer i tillverkningen skulle ha blivit för omfattande.   
 
Larsson (Rosell, 2005, s. 24-25) beskriver att underleverantörer kan vinna fördelar genom att 
tidigt engagera sig i arbetet med socialt ansvarstagande eftersom allt fler potentiella kunder 
ställer dessa krav. Atlas Copco ger ett exempel som bekräftar teorin. De berättar att en 
leverantör till en början ansåg att Atlas Copcos stränga bestämmelser var besvärliga men 
denne påpekade senare att det trots allt var bra med de svåra frågorna och reglerna. När 
framtida kunder senare kommer och ställer samma krav kommer leverantören då redan att ha 
utfört förbättringarna.  
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6.6.6.6. SLUTSATSERSLUTSATSERSLUTSATSERSLUTSATSER    
I detta kapitel besvaras uppsatsens syfte genom att de viktigaste delarna som framkommit ur 
undersökningen diskuteras och egna åsikter presenteras. Strukturen är utformad efter upp-

satsens fyra frågeställningar. 

 
”Syftet med uppsatsen är att studera varför de undersökta företagen enligt respon-

denterna upprättar en uppförandekod och vilka etiska principer koden baseras på. 

Vidare är syftet att studera vilka områden uppförandekoden omfattar, vad företagen 

fokuserar mest på samt vad de gör för att efterleva sin uppsatta uppförandekod.” 

 
� Varför upprättar de undersökta företagen enligt respondenterna en uppförandekod? 

 
Företagens arbete med CSR 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till att orsaken till att de tre företagen arbetar 
med CSR-frågor grundar sig i något skilda faktorer. Orsakerna för de olika företagen stämmer 
dock ganska bra överens med vad vi hade förväntat oss. Atlas Copco ser framför allt arbetet 
med CSR som en ytterligare affärsmöjlighet utöver grundverksamheten, medan The Body 
Shop har socialt ansvarstagande som en del av affärsidén. Samhalls verksamhet grundar sig 
däremot i ett socialt ansvartagande och därmed är CSR-frågor självklara och nödvändiga hos 
dem. Vi uppfattar det dock motsägelsefullt att Samhall har ett relativt dolt arbete med CSR-
frågor. De visar inte sina etiska dokument utåt i någon större utsträckning. Kanske beror detta 
på att de själva anser att deras verksamhet talar för sig själv. Vi anser dock att det inte skulle 
skada att vara mer öppen för en extern kommunikation av deras etiska riktlinjer, då detta 
skulle påvisa ett kontinuerligt arbete med dessa frågor. Att The Body Shop har så utbredda 
dokument var inte förvånande med tanke på deras affärsidé. Däremot ansåg vi att Atlas Copco 
har avsatt överraskande mycket resurser på att utveckla sin Affärskod, som med all säkerhet 
gjort att de har undvikit onödig skadad legitimitet. Atlas Copco och The Body Shop anser 
båda två att det är ett företags skyldighet att avsätta resurser till CSR-frågor. Samhall anser att 
företag bör avsätta resurser kring frågor om funktionshindrade i arbetslivet. Då företagen har 
dessa inställningar är vi inte förvånande att upptäcka att alla tre företag har speciella 
positioner som möjliggör arbetet med dessa frågor. 
 
Genom arbetet med uppsatsen fick vi reda på att de tre undersökta företagen arbetar olika i 
den externa kommunikationen av sina etiska dokument. Samhall nämner sina etiska riktlinjer 
på sin hemsida men har inte publicerat dem i sin helhet, Atlas Copco å andra sidan har lagt ut 
hela sin Affärskod på sin hemsida. The Body Shop har lagt ut sina fem grundläggande 
värderingar, som uppförandekoderna baseras på, samt leverantörernas uppförandekod på 
hemsidan. Det finns inga regler för hur ett företag ska agera angående den externa 
kommunikationen av sina etiska riktlinjer. Vi tror dock att det enbart är positivt att företag är 
så öppna som möjligt med dessa frågor. Det visar att företaget lägger ner resurser på sådana 
frågor, vilket är av stor vikt i dagens samhälle. Om ett företag endast har ett dåligt genom-
arbetat dokument att visa upp kan det vara lika bra att inte visa upp det alls, då detta skulle 
sänka trovärdigheten för företaget. Med andra ord anser vi att den externa kommunikationen 
sporrar företaget att fortsätta utveckla sitt CSR-arbete. Dessutom anser vi att intressenter 
lättare skaffar sig ett positivt intryck av ett företag som är öppna med sitt sociala 
ansvarstagande. Det i sin tur tror vi kan leda till många affärsmöjligheter, då även intressenter 
har intresse av att bli förknippad med företag som redan har ett gott rykte tack vare sitt 
samhällsansvar. 
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Intressenters påverkan 
Samtliga undersökta företag har utformat sina etiska riktlinjer i första hand internt men med 
hjälp från olika intressentgrupper beroende på företagets verksamhetsområde. Vi anser att det 
är näst intill oundvikligt att ta hänsyn till sina intressenter då de etiska dokumenten ska 
upprättas. Intressenterna bör tas hänsyn till då deras lojalitet möjliggör företagets fortlevnad. 
Vi anser också att det är viktigt att fortsätta intressentdialogen i det fortsatta arbetet med de 
etiska riktlinjerna, för att hålla sig uppdaterad om intressenternas åsikter. Detta påpekade både 
Atlas Copco och Samhall att de gör. The Body Shop lägger mer tyngd vid att det inte får gå 
trender i vad som för tillfället är mer viktigt inom socialt ansvarstagande. Vi anser att det är 
beundransvärt av ett företag att lyckas driva sin verksamhet lönsamt samtidigt som de håller 
fast vid de principerna. Det är annars lätt att vända kappan efter vinden då konkurrensen bland 
företagarna är hård. 
 
Legitimitet 
Samtliga undersökta företag anser att de har liknande värderingar angående socialt ansvars-
tagande som omvärlden, vilket vi tolkar som att alla har en god grund för att erhålla legiti-
mitet från sina intressenter. Det faktum att inget av de tre företagen kunde urskilja någon sorts 
organisatorisk legitimitet som är viktigare än någon annan, anser vi tyder på att företagen är 
måna om att göra ett positivt helhetsintryck gentemot sina intressenter. Samtliga företag är 
dock eniga om att det är viktigt att personalen har rätt värderingar och att företaget lever som 
de lär för att erhålla någon legitimitet över huvud taget. 
 
Uppförandekodens syfte och fördelar 
Vår undersökning visade att samtliga tre företag anser att den viktigaste interna fördelen med 
uppförandekoder är att de anställda förhoppningsvis kommer att agera likartat då det finns 
upprättade värderingar att följa. De anser även att det finns externa fördelar med uppförande-
koder. Framför allt då det anses negativt från omvärlden att vara utan sådana dokument. Vi 
håller med om att det är väldigt viktigt att samtliga anställda inom företaget har samma 
värderingar, så att villkoren blir desamma för intressenterna. Det öppnar upp för en rättvis 
marknad där alla aktörer behandlas lika. 
 
Uppförandekodens upprättande 
Samtliga undersökta företag uppger att de tagit hänsyn till frågor kring CSR en längre tid, 
men att de skriftliga dokumenten tillkommit först under senare år allt eftersom efterfrågan 
från omvärlden ökat. Inget av de tre undersökta företagen uppger att de fullt ut har arbetat ur 
ett ”bottom up”-perspektiv då de upprättade sina etiska riktlinjer. Vi anser att det är väldigt 
viktigt att ta hänsyn till vad de anställda tycker redan vid upprättandet. De anställda är en 
viktig del av företaget och de förväntas leva upp till de värderingar som utformas. Samhall 
påpekar att de uppmärksammar de anställdas synpunkter då riktlinjerna sprids inom företaget 
och det uppmuntras från vår sida. 
 

� Vilka etiska principer baserar de undersökta företagen sin uppförandekod på? 
 
Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att huruvida bolagen väljer att hänvisa till 
internationellt upprättade etiska principer, såsom ILO och Global Compact, beror på vilken 
marknad företagen agerar på. De två företag som hänvisar till dessa principer, Atlas Copco 
och The Body Shop, är två stora internationellt verksamma företag. Det finns en tydlig 
skillnad i hur de resonerar gentemot Samhall som endast är verksamma i Sverige. För företag 
som är verksamma i olika länder verkar det vara en självklarhet att hänvisa till dessa direktiv 
eftersom de är erkända begrepp som sträcker sig över gränserna. ILO verkar vara det direktiv 
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som har haft en bredast spridning då både Atlas Copco och The Body Shop hänvisar till ILO:s 
konventioner medan endast Atlas Copco hänvisar till Global Compact. Att Samhall inte 
hänvisar till något av direktiven förklarar de med att efterfrågan i deras bransch inte varit så 
stor men vi tror även att det kan bero på att de än så länge inte har alla etiska dokument 
samlade i en uppförandekod och att de därmed inte är helt klara med sitt arbete angående 
företagets etiska riktlinjer. Vi anser dock att det är viktigt för alla företag att hänvisa till dessa 
principer eftersom det underlättar för omvärlden vid jämförelse av företagens 
uppförandekoder. Dessutom beskriver ILO och Global Compact grundläggande mänskliga 
rättigheter vilket borde vara en självklarhet att företagen följer oavsett vilket marknad de 
agerar på. Därmed borde de även uttryckligen hänvisa till dessa principer för att öka 
förtroendet från samhället.  
 
En intressant skillnad finns i hur Atlas Copco och The Body Shop, som båda hänvisar till 
ILO, resonerar gällande att bedriva verksamhet i länder som inte anses följa ILO:s konven-
tioner. The Body Shop har avstått från att etablera sig i Kina då arbetsförhållandena är för 
undermåliga och vi anser att det verkligen tyder på att de lever som de lär. Fastän de är ett 
företag som vill gå med vinst så avstår de från ytterligare intäkter för att kunna leva upp till 
sina grundvärderingar, vilket tyder på att de tar ett genuint socialt ansvar. Atlas Copco är av 
en annan åsikt och menar att företag trots arbetsförhållandena kan bedriva verksamhet i länder 
såsom Kina. De anser att det är viktigt att se det hela ur ett längre tidsperspektiv och att verka 
för att arbetsförhållandena ska förbättras. Samtidigt undrar vi om detta enbart är ett sätt att 
försvara företagets verksamhet i Kina. Trots detta anser vi att de tar ett genuint socialt ansvar 
baserat på de mål de satt upp i sin Affärskod. The Body Shop kommer dock förmodligen 
alltid att vara det företag som förväntas ta det mest strikta sociala ansvaret då detta är en del 
av företagets affärsidé. 
 

� Vilka områden omfattar de undersökta företagens uppförandekoder och vad fokuserar 
de mest på? 

 
De tre undersökta företagens etiska riktlinjer omfattar samma grundläggande områden även 
om de har utformat sina uppförandekoder olika. Benämningarna skiljer sig ibland åt och de 
har ibland delat upp det i flera dokument men tydligt är att alla de undersökta företagens 
etiska riktlinjer omfattar områdena; mänskliga rättigheter, miljö och arbetsvillkor. Dessutom 
inkluderar alla de undersökta företagen grupperna; leverantörer, underleverantörer och 
kunder. Därmed kan vi konstatera att de områden som inkluderas i uppförandekoden inte 
beror på vilken bransch företaget är verksamt i. De tre undersökta företagen verkar i olika 
branscher och företagens verksamheter skiljer sig markant åt men ändå är deras etiska 
riktlinjer uppbyggda kring samma områden. Vi anser därmed att dessa områden är de mest 
grundläggande för en uppförandekod och att alla etiska riktlinjer bör omfatta dessa områden. 
Att de undersökta företagen däremot väljer att fokusera på olika områden anser vi inte heller 
beror på att de är verksamma inom olika branscher utan skillnaden beror snarare på att de 
enskilda företagen i sig är så olika vad gäller deras verksamhet och värderingar. Både Atlas 
Copco och Samhall väljer att fokusera på de anställda, trots de olika verksamhetsområdena. 
The Body Shop är ett speciellt företag då det ingår i företagets grundläggande affärsidé att 
förbättra samhället och de fokuserar lika mycket på samtliga sina fem etiska värderingar. 
 

� Vad gör de undersökta företagen för att efterleva sin uppsatta uppförandekod? 
 
Alla de undersökta företagen har utvecklat arbetsrutiner som medför att de anställda tar del av 
innehållet i uppförandekoden och att det kontrolleras att anställda och leverantörer följer 
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kodens direktiv. Vi anser att det är det viktigaste steget för att koden ska tjäna sitt syfte. Ifall 
inte företag har uppsatta mål och riktlinjer för hur koden ska efterlevas kommer värderingarna 
endast att bli ett dokument att visa för omvärlden och det kommer inte att återspegla hur före-
taget i verkligheten agerar. Att de undersökta företagen är medvetna om det är tydligt och de 
har vid flera tillfällen påpekat vikten av att leva som de lär. Att de anställda vid företagen 
redan vid introduktionen får ta del av innehållet i koden anser vi är ett bra sätt att förmedla 
företagets värderingar. Vi anser dock att fler företag bör följa The Body Shops agerande 
gällande underskrift från de anställda och framför allt rutinen att de anställda ges en övning i 
kodens innehåll. Det skulle innebära att de anställda får en bättre förståelse för koden, då de 
själva måste reflektera över dess innehåll, och det motverkar att uppförandekoden blir ett 
dokument som försvinner bland alla andra som en nyanställd får. Alla de tre företagen har 
utvecklat rutiner gällande kontroll av de anställda som passar för just det företaget. Vi kan 
därmed dra slutsatsen att det viktiga inte är hur de anställda kontrolleras utan det faktum att 
de kontrolleras, vare sig det sker genom konkreta kontroller eller som en del av intern-
revisionen. För att ett företag ska kunna garantera att de efterlever sina egna värderingar 
måste kontroller även ske av leverantörerna. De två företag, Atlas Copco och The Body Shop, 
som agerar internationellt har båda infört strikta rutiner som ska säkerställa att deras leveran-
törer bedriver en etisk korrekt verksamhet. Vi kan därmed dra slutsatsen att behovet av att 
kontrollera leverantörerna anses som störst då företaget köper in varor från utländska 
leverantörer. Vi anser dock att det är farligt att ta de svenska leverantörerna för givna, för trots 
om vi i Sverige tror att risken är mindre här så har det under åren visat sig att inte heller alla 
svenska företag agerar etiskt korrekt. 
 
Avslutande sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att anledningen till att de undersökta företagen upp-
rättar en uppförandekod skiljer sig åt. Atlas Copco ser det som en möjlighet till affärer och 
långsiktig lönsamhet, för The Body Shop ingår det i den ursprungliga affärsidén att utföra 
goda gärningar och Samhall har som ett statligt ägt företag krav på sig att leva upp till upp-
satta mål. Atlas Copco hänvisar i sina etiska riktlinjer till de internationellt upprättade etiska 
principerna ILO och Global Compact, The Body Shop hänvisar till ILO medan Samhall 
varken hänvisar till ILO eller Global Compact. Generellt omfattar de undersökta företagens 
etiska riktlinjer områdena; mänskliga rättigheter, miljö och arbetsvillkor. Atlas Copco och 
Samhall fokuserar mest på personalfrågor medan The Body Shop riktar sin uppmärksamhet 
mot företagets samtliga fem grundvärderingar. Alla de undersökta företagen genomför 
kontroller av både anställda och leverantörer för att säkerställa att de etiska riktlinjerna 
efterlevs. 
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7.7.7.7. FÖRSLAG TILL VIDARE FÖRSLAG TILL VIDARE FÖRSLAG TILL VIDARE FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNINGFORSKNINGFORSKNINGFORSKNING    
I uppsatsens avslutande kapitel ges förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 
Då vi i denna uppsats undersökt företag som är verksamma inom olika branscher vore det 
intressant att även enbart studera företag inom samma verksamhetsområde. Detta för att 
upptäcka eventuella skillnader som kan finnas i de etiska riktlinjerna trots att företagen 
agerar på samma marknad.  
 
Ett alternativt tillvägagångssätt för att genomföra den studie vi har gjort är att enbart studera 
de skriftliga dokumenten. Genom en sådan undersökning skulle mer fokus kunna läggas på 
innehållet i uppförandekoderna istället för att beskriva arbetet kring de etiska riktlinjernas 
uppkomst. 
 
Om tid och tillfälle gavs vore det intressant att även följa upp hur väl de etiska riktlinjerna 
efterlevs i praktiken. Det skulle bekräfta om företagen verkligen lever som de lär. 
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Intervjumall – uppförandekoder 
 

 

 

Frågorna i intervjumallen är baserade på uppsatsens fyra grundläggande frågeställningar. 

 
1. Varför upprättar de undersökta företagen enligt respondenterna en uppförandekod? 
 

1. Hur arbetar ni med företagsetik och CSR (Corporate Social Responsibility)?  
2. Har ni en speciell avdelning som behandlar dessa frågor?  
3. Hur länge har ni arbetat aktivt med CSR?  
4. Vad är största anledningen till att ni arbetar med CSR? 
5. När införde ni er uppförandekod?  
6. Varför införde ni en uppförandekod? (Påtryckningar från omvärlden eller inom 

företaget?) 
7. Identifierade ni era intressenter inför utformningen av uppförandekoden? Påverkade 

deras åsikter er utformning?  
8. Vad är syftet med er uppförandekod?  
9. Vem utformade uppförandekoden? Någon inom företaget eller utomstående?  
10. Medverkade övriga medarbetare i utformningen och implementeringen av koden?  
11. Anser ni att era värderingar stämmer överens med de som finns i samhället?  
12. Det finns olika sorters trovärdighet som ett företag kan erhålla från sina intressenter. 

En innebär att företag försöker vinna legitimitet från samhället genom sina konkreta 
handlingar. En annan genom sina värderingar och den tredje baserat på intressentens 
uppfattning av företagets beteende.  

o När ni arbetar med att skapa förtroende för er verksamhet, vilken sorts 
legitimitet anser ni då är viktigast? Vad gör ni för att uppnå den? Använder ni 
er även av de andra sorterna och i så fall hur? 

 
 
2. Vilka etiska principer baserar de undersökta företagen sin uppförandekod på? 
 

13. Baserar ni er uppförandekod på några av de principer som upprättats inom 
företagsetik? (Exempelvis Global Compact eller ILO:s konventioner?) 

14. Om ja, varför har ni valt dessa principer?  
15. Om ni inte följer de globala principer som finns, har ni istället upprättat egna interna 

principer/riktlinjer?  
16. Ifall ni följer Global Compact: Efterlever ni de tio principerna som finns?  Finns det 

någon del av initiativet som ni inte berör i er uppförandekod? 
17. Ifall ni följer ILO: Hur påverkar det er som företag att Sverige har förbundit sig att 

efterleva ILO:s arbete för mänskliga rättigheter? Vilka av ILO:s åtta centrala 
rättighetskonventioner berör ni i er uppförandekod? 

 
 
3. Vilka områden omfattar de undersökta företagens uppförandekoder och vad fokuserar 
de mest på? 
 

18. Vilka omfattas av uppförandekoden?  
Anställda/leverantörer/underleverantörer/kunder? 

19. Vilka områden omfattar er uppförandekod? 

20. På vilka områden ligger fokus?  



 

 

21. Varför fokuserar ni på just dessa områden?  
22. Finns det några områden som ni medvetet inte har berört i er uppförandekod, och i så 

fall varför? 
 
 
4. Vad gör de undersökta företagen för att efterleva sin uppsatta uppförandekod? 
 

23. Tar de anställda del av uppförandekoden? I så fall, på vilket sätt?  
24. Kontrollerar ni att de anställda har tagit del av innehållet i koden och i så fall hur? 
25. Kontrollerar ni att uppförandekoden följs och i så fall hur? 

a. Från de anställdas sida? 
b. Från leverantörers sida? 

26. Vad inträffar ifall en anställd inte följer uppförandekodens riktlinjer? 
27. Vad inträffar ifall ni märker att en leverantör inte lever upp till den standard ni kräver?  
28. Har situationer uppstått då allvarliga överträdelser skett mot koden? 

a. Från de anställdas sida? 
b. Från leverantörers sida? 

29. Om sådana situationer uppmärksammas externt, vad gör ni för att återfå förtroende 
från samhället?  

 
 
Avslutande 
 

30. Vilket socialt ansvar anser ni att ett företag bör ta?  
31. Anser ni att ert företag avsätter tillräckliga resurser vad gäller företagsetik, speciellt 

vad gäller uppförandekoder?  
32. Kommunicerar ni er uppförandekod externt och i så fall hur?  
33. Varför kommunicerar ni den externt och vad tror ni det har medfört?  
34. Anser ni att det är legitimt att lägga ner resurser på uppförandekoder? Genererar det 

något i längden eller ser ni det endast som en kortsiktig kostnad?  
 
 
 



Bilaga 2 

Intervjumallens koppling till den teoretiska referensramen 
 

 

Teoretisk referensram        /       Intervjufrågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Företags arbete med CSR x x x x              
Intressentteorin      x x           
Legitimitetsteorin           x x      
Global Compact             x x  x  
ILO (International Labour Organization)             x x   x 
Uppförandekoder        x       x   
    - syfte och fördelar        x          
    - upprättandet     x    x x        
    - innehåll              x    
    - implementering och efterlevnad                  
    - tio steg         x    x     

 
 
 

Teoretisk referensram        /       Intervjufrågor 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Företags arbete med CSR             x x x x x 
Intressentteorin                  
Legitimitetsteorin           x x   x x x 
Global Compact                  
ILO (International Labour Organization)                  
Uppförandekoder         x         
    - syfte och fördelar           x       
    - upprättandet                  
    - innehåll x x x x x             
    - implementering och efterlevnad      x x x x x x       
    - tio steg x     x x x x x x       

 


