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Förord 
Denna uppsats är skriven på Mälardalens Högskola och akademin för hållbar samhälls- och 

teknikutveckling. Vi vill först och främst tacka Westinghouse Nuclear och Anders Jackson, 

verkställande direktör i Europa, Mellanöstern och Afrika, som ställt upp som respondent för denna 

undersökning. Anders Jackson har varit betydelsefull för arbetet och har försett oss med den 

information som krävts för att genomföra ett bra arbete. Vi vill även tacka vår handledare Daniel 

Tolstoy för vägledning och stöd genom arbetet med uppsatsen. Ett stort tack till våra opponenter 

som har agerat bollplank under arbetets gång.  

Västerås den 19 januari 2011. 

Tobias Löfgren 

Thom Sundberg 
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Research questions: Which are the different stakeholders that can be influence a 

multinational company like Westinghouse Nuclear when doing business 

on international markets? 

Which and whom of those stakeholders can influence Westinghouse 

Nuclear in how they handle CSR-problems, with a focus on corruption 

issues? 

Purpose: The purpose of this thesis is to describe how the different stakeholders 

of Westinghouse Nuclear can influence the corporation in their work 

with CSR-problems, mainly anti-corruption policies. 

Method: We have chosen to conduct a qualitative and deductive study of 

Westinghouse Nuclear and their stakeholders that can influence CSR-, 

and mainly corruption, policies. We have conducted a qualitative 

interview with Anders Jackson at Westinghouse Nuclear and collected 

the complimentary information from secondary sources. 

Conclusion: This study has identified a number of key stakeholders that has the 

most influence over Westinghouse Nuclear. We have also excluded a 

number of stakeholders that does not have the power needed to be 

able to influence the policy making. And since corruption is a sensitive 

area, it is hard to study because many companies do not want to talk 

about it. 
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Nyckelord:  Korruption, intressenter, corporate social responsibility. 

Frågeställning: Vilka olika intressenter kan lokaliseras för ett multinationellt bolag som 

Westinghouse Nuclear på en internationell marknad?  

Vilka och hur kan dessa intressenter påverka Westinghouse Nuclears 

hantering av CSR-frågor med fokus på korruption? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur olika intressenter kan 

påverka Westinghouse Nuclear i deras arbete med CSR-frågor med 

inriktning på korruption. 

Metod: Vi har valt att utföra en kvalitativ och deduktiv studie av Westinghouse 

Nuclear, samt deras intressenter som kan påverka företagets Corporate 

Social Responsibility policy med inriktning på korruption. Vi har även 

gjort en kvalitativ intervju med Anders Jackson på Westinghouse 

Nuclear och hämtar information från övriga intressenter genom 

sekundära källor. 

Slutsats: Studien har lokaliserat ett flertal nyckelintressenter som påverkar det 

multinationella bolaget Westinghouse Nuclear. Vi även uteslutit 

intressenter som inte har makt nog att påverka. Korruption är ett laddat 

och svårt ämne att studera, då många bolag inte vill känna sig vid 

korruption.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till uppsatsen samt förklarar begreppet korruption. Vi 

kommer även ge en presentation av studieobjektet det multinationella bolaget Westinghouse 

Nuclear. Vi introducerar även studiens problemformulering, syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har de så kallade utvecklingsländerna haft en stark tillväxt och i 

dagens läge så toppar länder ifrån Afrika, Mellanöstern och Sydostasien listorna på de snabbast 

växande ekonomierna i världen (Central Intelligence Agency, 2010). Detta leder till att internationella 

företag ser goda möjligheter till vinster och vill investera i dessa marknader (Doh, Rodriguez, 

Uhlenbruck, Collins, & Eden, 2003). Samma länder som har en stark tillväxt har även ofta en betydligt 

högre grad av korruption än de länder som har haft en lägre, men stabilare tillväxt de senaste åren 

som till exempel Nordamerika samt de norra och västra delarna av Europa. (Transparency 

International, 2010b) 

De mest attraktiva marknaderna i världen är alltså betydligt hårdare drabbade av korruption och 

detta är något som internationella bolag måste lära sig att hantera för att kunna dra nytta av de 

snabbt växande ekonomierna i utvecklingsländerna. Ett bra exempel på detta är Afghanistan som 

hade en tillväxt på 22 % år 2009 som även är rankat som ett av de mest korrupta länderna i världen 

som får en bottenplacering på Transparency Internationals korruptions ranking. Andra länder som 

följer samma mönster av stark tillväxt och hög korruption är Azerbajdzjan, Kina, Uzbekistan och 

Eritrea som alla tillsammans med Afghanistan rankas som de länderna med högst tillväxt, men alla 

har även en hög grad av korruption enligt Transparency Internationals korruptions ranking. 

(International Monetary Fund, 2010; Transparency International, 2010a) Särskilt hårt drabbade är 

företag som agerar inom området av infrastruktur, där projekten oftast är stora både i investerat 

kapital och i tid. Företagen agerar också oftast mot lokala och nationella myndigheter där 

korrumperade individer kan ha en stor makt att påverka framtiden för de aktuella projekten och 

företagen själva. (Doh, Rodriguez, Uhlenbruck, Collins, & Eden, 2003) 

Corporate Social Responsibility, förkortas CSR, är en idé som går ut på att företag ska ta ett socialt 

ansvar. Kritik har dock framförts mot teorin då forskare hävdar att ett företags största ansvar 

gentemot samhället är att producera varor och tjänster som efterfrågas, samt erbjuda arbetstillfällen 

till samhället. (Friedman, 1970) Trots detta så börjar företag se möjligheter med CSR och tillämpa 

interna regelverk för att försöka anamma ett socialt ansvarstagande. (Carroll & Buchholtz, 2003) 

1.1.1 Korruption 

Korruption definieras som ett missbruk av förtroendeställning för att gynna den egna individen 

(Arvidsson, 2010). Korruption är som tidigare nämnt, vanligast på marknader i de mindre utvecklade 

länderna i världen. Om vi studerar Transparency Internationals Index över korruption ser vi att 

Sydamerika, mellanöstern samt Afrika har en större grad av korruption än till exempel västra och 

norra delarna av Europa samt Nordamerika. Detta kan bero på en rad olika orsaker, en vanlig 

förklaring är brist på lojalitet gentemot uppdragsgivare samt svaga nationella myndigheter, även 

kulturella skillnader förekommer. (Transparency International, 2010b) 

Enligt Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, förkortat SIDA, är det de fattigaste delarna 

av samhället som drabbas hårdast av korruption. Korruption leder bland annat till ökade kostnader 
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för myndigheter och samhällen samt minskade intäkter, då förtjänsten istället går till korrumperade 

tjänstemän eller individer. Detta medför att tilltron till myndigheterna försvagas och kostnader ökar 

för de som har det sämre ställt i samhällena. (SIDA, 2010) 

Ett land med en hög grad av korruption avskräcker utländska investerare som istället väljer att 

investera i säkrare marknader, där dessa inte behöver utsättas för korruption, eftersom det innebär 

en stor risk för företaget. (Doh, Rodriguez, Uhlenbruck, Collins, & Eden, 2003) 

Korruption sker på en mängd olika sätt och mutor är oftast inblandade. En muta kan vara allt från en 

ren monetär transaktion mellan två inblandade parter till olika typer av förmåner som bjudresor och 

biljetter till olika event. I vissa fall kan företag tvingas till att betala mutor för att tjänstemän på olika 

myndigheter skall göra sitt jobb. Företag kan även betala så kallade ”beskyddar pengar” till 

organiserad brottslighet för att få ha sina fastigheter, investeringar och anställda i fred och att skydda 

dessa mot våld och sabotage. (Doh, Rodriguez, Uhlenbruck, Collins, & Eden, 2003) 

Att ta emot en muta kallas i juridiska termer för mutbrott medans brottet att muta en person kallas 

för bestickning i Sverige (Nationalencyklopedin, 2010). Mutbrott samt bestickning är båda brott som 

kan straffas med fängelse. Räknas brottet som grovt så är det lägsta straffet 6 månaders fängelse och 

maxstraffet är upp till 6 år. (Nordsteds juridik, 2007) Vad som klassificeras som en muta eller 

bestickning varierar dock beroende på samhällets uppbyggnad samt kultur. Att tilldela personer så 

kallade ”facilitating money”, eller ”grease payments”, är förbjudet för svenska företag enligt svensk 

lagstiftning, medans till exempel företag från USA är tillåtna att använda sig av det. ”Facilitating 

money” eller ”grease payments” är små mutor som ges till tjänstemän för att utföra sitt arbete, vilket 

behövs i vissa länder. (OECD, 2010) 

1.1.2 Westinghouse Nuclear 

Westinghouse Nuclear är i grunden ett amerikanskt bolag som föddes ur Westinghouse Electric 

Company, grundat av George Westinghouse 1886 (Westinghouse Nuclear, 2010a). Dagens 

Westinghouse Nuclear är sedan år 2006 ägt av den japanska organisationen Toshiba Corporation 

(Toshiba Group, 2010a).  

Av de aktiva kärnkraftreaktorer som existerar runt om i världen finns det komponenter tillverkade av 

Westinghouse Nuclear i uppskattningsvis hälften av dem. I USA är den siffran ännu högre. Cirka 60 % 

av alla kärnkraftreaktorer i USA har komponenter tillverkade av Westinghouse Nuclear. Företaget har 

tre stycken olika kärnverksamheter, kärnbränsle, kärnkraftsservice och hela kärnkraftverk. 

(Westinghouse Nuclear, 2010a) 

Westinghouse Nuclear Fuel, är en världsledande leverantör inom kärnbränslerelaterade produkter. 

De levererar bränsle till fyra olika typer av kärnreaktorer och har som mål att vara den bästa 

leverantören i samtliga kategorier. (Westinghouse Nuclear, 2010b) Westinghouse Nuclear Power 

Plants har två olika inriktningar; komponentproduktion för existerande kärnkraftverk samt utveckling 

och uppbyggnad av nya kärnkraftverk. (Westinghouse Nuclear, 2010c) Westinghouse Nuclear 

Services erbjuder servicetjänster som är tänkt att bidra till en säkrare och konkurrenskraftigare drift 

av tryckvattenreaktorer samt kokvattenreaktorer (Westinghouse Nuclear, 2010d). 
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1.2 Frågeställning 
Vilka olika intressenter kan lokaliseras för ett multinationellt bolag som Westinghouse Nuclear på en 

internationell marknad?  

Vilka och hur kan dessa intressenter påverka Westinghouse Nuclears hantering av CSR-frågor med 

fokus på korruption?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur olika intressenter kan påverka Westinghouse Nuclear i 

deras arbete med CSR-frågor med inriktning på korruption. 

1.4 Avgränsning 
Vi kommer genom denna uppsats att avgränsa oss till att studera sammanbanden mellan 

Westinghouse Nuclear och dess intressenter. Westinghouse Nuclear är ett multinationellt företag 

som agerar på flera marknader måste de anpassa sig efter flera länders lagsystem. Vi har dock valt 

att avgränsa dessa till den svenska lagen och den amerikanska lagen, då företaget i grunden är ett 

amerikanskt bolag. 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är individer med en ekonomisk bakgrund eller har stor erfarenhet av 

det ekonomiska ämnet. Vi lägger fokus på en ekonomisk aspekt och vissa grundläggande ekonomiska 

termer kommer inte att förklaras utförligt.  
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer vi presentera den teoretiska referensramen som har använts för att 

analyser studieobjektet. Kapitlet kommer att ta upp tidigare studier, beskriva intressentmodellen 

samt hur olika intressenter har olika makt, men även förklara idén Corporate Social Responsibility. 

2.1 Tidigare studier 
Fränneby & Henriksson (2010) har jämfört svenska företags arbete med att etablera sig på den 

indiska marknaden. Det tar upp den svenska mutskandalen med Bofors, där de ska ha betalat mutor 

för att få ett specifikt kontrakt. Fränneby & Henriksson (2010) kom fram till att de företag som deltog 

i studien inte alltid arbetade efter de normer deras moderbolag i Sverige har utarbetat. Företagen 

strävade efter att vinstmaximera och att detta innebär att dotterbolagen ibland tog hjälp av 

korruption, eftersom det är så det fungerar i Indien. Genom att inte utbilda de anställda i vad 

korruption är förstod aldrig arbetarna problemet och fick därför inte upp ögonen för detta problem. 

Vissa företag hade även hjälp av inhemska företag som hjälpte de att motverka korruption inom 

deras företag. En anledning till varför företagen inte motarbetade korruption i någon större 

utsträckning var därför att de ansåg att det är ett samhällsproblem och inte något företagen 

ensamma ska ta tag i. (Fränneby & Henriksson, 2010) 

Korruption återfinns på de flesta marknader världen över och de flesta kulturer anser att korruption 

är något som inte är tillåtet, men ändå finns det kulturer som korruption är en del av vardagen. 

Korruption är något som oftast inte gynnar de fattiga, utan snedvrider konkurrensen till fördel för 

företag med stort kapital och stort inflyttande. Det är också i de fattigaste länderna som korruption 

är som mest utbrett. Korruption är en definitionsfråga och ett visst beteende i en viss kultur kan vara 

straffligt, medans i en annan kultur så är det fullt laglig och något enligt normerna. (Eriksson & 

Finnström, 2009) 

2.2 Kulturer 
Kulturer är ett socialt fenomen och delas av de som lever eller har levt i samma sociala omgivning. 

Hofstede (1994) menar på att det är en kollektiv programmering som skiljer oss från vissa grupper, 

när vi är medlemmar av andra. Kultur är något vi lär oss som individer, det är inget som är genetiskt. 

Olika kulturer skiljer sig på många plan, symboler, hjältar, ritualer och värden. Symboler räknas som 

ord, gester, bilder och objekt som har betydelse för de som delar samma kultur. Hjältar är sådana 

som lever eller är döda och kan vara specifika för vissa kulturer. Det kan skilja sig mycket mellan 

länder, men samtidigt kan olika kulturer dela hjältar. Ritualer är kollektiva företeelser som till 

exempel hur individer hälsar på varandra inom en viss kultur. Värden är något individen lär sig tidigt 

och som senare i livet är svåra att påverka. Därför är det svårt att påverka individer i ett senare 

skeende, eller att försöka skapa om en individs kultur kan till och med vara omöjligt. (Hofstede, 1994)  

2.3 Intressentmodell 
Intressentmodellen består av intressenter som på ett eller flera avseende kan påverka en 

organisation eller ett företag. Tidiga teoretiker inom ämnet brukade beskriva att intressentmodellen 

endast bestod av investerare, numera består de av flera olika intressentgrupper som företagen är 

beroende av och kan påverka företaget. Investerare är bara en del av dessa olika grupper som 

återfinns i modellen (figur 1). En intressent är en individ eller grupp som har en eller flera olika 

intressen i ett företag eller en organisation. På samma sätt som en intressent kan påverka företaget 

eller organisationen, kan företaget eller organisationen påverka intressenten, med andra ord 
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påverkar de varandra. Företagen existerar i en omgivning där beroendet av varandra är stort och där 

omvärlden ständigt förändras och nya intressenter dyker upp och gamla försvinner. (Carroll & 

Buchholtz, 2003) 

 

Figur 1 – Klassiska intressentmodellen (Grafström, Göthberg, & Windel, 2008, s. 67) 

Intressenterna kan enligt Carroll & Buchholtz (2003) delas in i fyra grupper, där återfinns två 

intressenter som kan föra talan och två som inte kan det. I grupp ett så påträffas de primära 

intressenterna: aktieägare, investerare, anställda, kunder, de lokala samhället och leverantörer samt 

partners. I den sekundära gruppen intressenter består av nationella myndigheter, internationella 

myndigheter, institutioner, samhället, sociala rörelser, media, branschorgan och konkurrenter. De 

primära intressenterna har vanligtvis stort inflytande och kan direkt påverka, men även sekundära 

intressenter kan förfoga över stor makt. Det finns även intressenter som inte kan föra sin egen talan 

som till exempel ofödda eller djur. I den primära gruppen för intressenter som inte kan föra egen 

talan så hittas naturen, framtida generationer och icke mänskliga arter. De sekundära intressenterna 

är miljöinriktade sociala rörelser och djurskyddsorganisationer. Det är viktigt att komma ihåg att en 

sekundär intressent snabbt kan utvecklas till en primär intressent, genom till exempel 

demonstrationer eller andra händelser som ger de makt. Genom media så kan en sekundär 

intressent få en förändrad status vilket genererar större makt. Makten kan snabbt flyttas mellan de 

olika intressenterna, vilket gäller att ha i åtanke. (Carroll & Buchholtz, 2003) 

Grafström, Göthberg, & Windel (2008) skriver att det numera är irrelevant att gör indelningen mellan 

primära och sekundära intressenter. Detta eftersom sekundära intressenter kan påverka primärt i 
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vissa fall och då faller indelningen. En sekundär intressent kan också påverka organisationen och de 

är det som gör att indelningen blir föråldrad. Grafström, Göthberg, & Windel (2008) menar på att det 

är bättre att dela in de efter tid och hur situationen ser ut. På grund av detta så kommer 

intressemodellen inte bara ha koppling mellan intressenterna och företaget, utan även mellan alla 

intressenter, enligt Grafström, Göthberg, & Windel (2008) skapar detta en utvecklad 

intressentmodell.  (Grafström, Göthberg, & Windel, 2008) 

Grafström, Göthberg, & Windel (2008) beskriver denna modell som en utvecklad modell av den 

klassiska intressemodellen figur 1, som introducerade tidigare i detta avsnitt. Den utvecklade 

intressemodellen går ut på att intressenter inte alltid behöver påverka organisationen direkt, utan 

kan påverka en intressent med stor makt till organisationen och på så sätt påverka företaget. Det kan 

till exempel vara olika lobbygrupper som har stort inflyttande över en långivare som har stor makt 

över organisationen. På detta sätt kan även dessa lobbygrupper påverka organisationen indirekt och 

direkt. Pågrund av detta kan det finnas intressenter som har makt som inte organisationerna eller 

företag kan lokalisera. Alla intressenter är inte självklara, det kan komma en intressent som inte 

företaget har förutsatt som har makt och detta kan förändra hela maktbalansen. (Grafström, 

Göthberg, & Windel, 2008) 

Intressentmodellen ser ut som i figur 1, och påvisar hur olika intressenter kan påverka företaget samt 

hur de kan påverka varandra. De olika intressenterna har alla en relation till varandra. 

Intressentmodellen består av allt som har ett intresse i organisationen och de vanligaste är som 

figuren ovan visar, stater, investerare, politiska organisationer, konsulter, kunder, anställda, 

branschorganisationer, leverantörer, media och intresseorganisationer. Vilka intressenterna är 

varierar ifrån organisation till organisation, men det är alltid många som påverkar ett företag. 

(Björklund & Paulsson, 2008)  
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2.3.1 Nyckelintressentmodellen 

 

Figur 2 – Stakeholder Typology: One, Two, or Three attributes present (översatt) (Carroll & Buchholtz, 2003, s. 75) 

Alla intressenter besitter inte samma makt att påverka en organisation, det kan bero på många olika 

faktorer. Intressenterna kan kategoriseras i åtta olika kategorier, varav en av dessa åtta är icke 

intressenter (Carroll & Buchholtz, 2003). Det finns tre olika attributer i modellen (figur 2) där 

återfinns legitimitet, makt och angelägenhet där dessa är nyckeln till hur beroende organisationen är 

av intressenten, samt hur mycket som intressenten kan påverka (Carroll & Buchholtz, 2003; 

Grafström, Göthberg, & Windel, 2008). I de legitima attributen hittas intressenter som har stor 

formel makt som till exempel anställda, ägare och kunder. De har ett nära, direkt och officiellt 

förhållande och kan påverka företagets beslut som medför denna stora makt. I attributen makt hittar 

vi intressenter som kan påverka organisationen att genomföra förändringar. Detta kan till exempel 

ske genom att media eller med hjälp av liknande intressenter. Olika lobbyorganisationer tillfoga sig 

själva stor makt över stora organisationer och företag med hjälp av media. En intressent får 

attributen makt när den kan påverka organisationen. I den brådskande attributen så finner vi 

intressenter som påverka organisationen direkt och behöver problemen åtgärdade omgående, till 

exempel vid akuta problem. Här återfinns intressenter som genomför bojkotter och strejker, de är 

inte planerade och de krävs åtgärder ifrån organisationen omgående. (Carroll & Buchholtz, 2003) 

De åtta olika kategorier av intressenterna delas in i: vilande intressent, diskreta intressenter, 

krävande intressenter, dominerande intressenter, farliga intressenter, beroende intressenter och 

definitiva intressenter, även icke intressenter som vi bortser ifrån då de inte har någon möjlighet att 

påverka. Kategorier som existerar i två eller fler atribut är intressenter en organisation behöver ta 

hänsyn till (se figur 2) samt prioriteras. Det som krävs av dessa är något en organisation behöver 

överväga, då de har stora chanser till att påverka organisationen om de som krävs inte uppfylls. I 
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denna modell är nyckelintressenterna de som har två eller fler atributer att använda sig av. Det vill 

säga kategorier 4-7 som är nyckelintressenter och som behöver prioriteras. (Carroll & Buchholtz, 

2003) 

De tusentals individuella investerarna är inte de som har störst makt, om de inte har lyckats skapa 

någon form av koalition. Att identifiera vilken intressent som har störst makt är oftast den eller de 

som är storägare och äger majoriteten av organisationen. (Carroll & Buchholtz, 2003) 

Intressenter är både till fördel och till nackdel för organisationer och företag. Fördelar som Carroll & 

Buchholtz (2003) är att intressenterna och organisationen kan bygga en god och produktivt relation. 

Utmaningen är dock att organisationen inte får skada intressenten varken finansiellt eller 

emotionellt. Det kan uppstå kriser inom ett företag om flera intressenter inte längre tror på 

organisationen, då kan de antingen flytta kapital ifrån organisationen eller använda media för att 

påverka organisationen. Genom media kan även intressenterna också bli lidande av något 

organisationen i fråga har utfört, eftersom intressenterna stödjer organisationen eller företaget.  

(Carroll & Buchholtz, 2003) 

Media brukar inte nämnas som en intressent, eftersom de ska vara objektiva och informera 

samhället om händelser som de är intresserade av. Företag kan använda media som en 

informationskanal och på så sätt så blir media en intressent att räkna med. Media kan nå ut till ett 

stort antal individer eller ett samhälle snabbt, med hjälp av media är det lätt för organisationer att 

skapa en opinion. Media har också tilldelats och tagit ansvaret som samhällets granskare, de har 

tidigare kallats den tredje statsmakten. Dock börjar media gå mer mot att underhålla samhället än 

att informera. Underhållande kan vara när en berättelse har ett bra nyhetsvärde, till exempel när de 

kan uppvisa en skandal eller någon som har brutit mot lagen, samt agerat oetiskt. Utan att media tog 

upp dessa skandaler skulle samhället aldrig uppmärksamma dessa problem, nyhetsvärde eller ej. 

Samtidigt utan media skulle inte många icke statliga intresseorganisationer få igenom sitt budskap till 

stora massan. CSR har blivit allt viktigare eftersom det är bättre för en organisation att vara proaktiv 

än reaktiv. Alternativkostnaden blir mindre genom att inte låta problemet uppstå än att försöka 

sanera efter händelsen. (Grafström, Göthberg, & Windel, 2008) 

2.4 Corporate Social Responsibility 
Enligt Carroll & Buchholtz (2003) kan CSR delas upp i fyra stycken olika ansvarsområden. De kopplar 

sedan ihop dessa områden med olika typer av socialt ansvar.  Dessa områden är ekonomiskt ansvar, 

lagligt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. Ekonomiskt ansvar för företag är till exempel att 

bidra till samhället med arbetstillfällen och produkter som samhället vill ha, till priser som samhället 

kan acceptera. (Carroll & Buchholtz, 2003) 

Inom det lagliga ansvarsområdet så finns lagar och regler. Företagen förväntas följa de lagar som 

samhället har infört för den marknad där de agerar. Olika länder och kulturer har olika lagar vilket 

kan göra det svårt för företagen att ha en och samma policy i alla olika länder. Det etiska ansvaret är 

svårare för företag att följa än lagarna. Etiskt ansvar liknar lagligt ansvar men skillnaden är oftast att 

de etiska reglerna inte är nedskrivna lagar. De är snarare moraliska regelverk framtagna av samhället 

som företagen förväntas att följa. Filantropiskt, eller mänskligt ansvar, är den sista av de olika 

ansvarsområdena inom CSR enligt Carrol. Det filantropiska ansvaret är valfritt men kan dock ändå 

vara något som samhället förväntar sig att företaget skall bidra till. Olika filantropiska aktiviteter kan 
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vara sponsring till lokala organisationer, utbildningsprogram tillsammans med skolor och liknande 

projekt. (Carroll & Buchholtz, 2003) 

Företag kan bygga upp sitt varumärke med hjälp av socialt ansvar. Ett företag bör inte bara känna till 

ett lands regler utan måste även känna till vilka normer samhället har. Även fast de inte bryter mot 

någon lag, så kan sanktionerna som kommer av att konsumenterna inte längre köper deras 

produkter påverka lika mycket som ett lagbrott. Det är viktigt för företaget att vara så ärliga som de 

kan för om de säger att de tar ansvar för något och inte gör det, blir fallet längre än om de skulle ha 

varit sanningsenliga. Eftersom normer inte är huggna i sten så kan de förändras och något som var 

accepterat för ett år sedan, behöver inte vara de idag. Det är mycket svårt för ett företag som 

arbetar på många olika marknader att ta till sig alla olika normer, och därför kan multinationella 

företag hamna i blåväder om de inte aktivt arbetar med CSR. Det tar mycket kraft och tid att bygga 

upp ett gott anseende, men det kan raseras över en natt och utan förvarning om företagen inte 

arbetar aktivt med deras branschspecifika problem. Om det är en stor koncern som har samma namn 

så är det ännu viktigare att inte utsätta hela företaget för denna risk som kan skada alla 

verksamheter. (Grafström, Göthberg, & Windel, 2008)   
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3. Metod 
I det följande kapitlet kommer vi att presentera hur vi kom fram till vilken metod som har valts. Vi 

kommer också förklara varför vi har valt respondenten, samt i slutet av kapitlet kommer en diskussion 

angående trovärdigheten av de källor som använts genom uppsatsen. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Här presenterar vi de olika vetenskaplig förhållningssätten, till exempel skillnader mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning. 

3.1.1 Positivism och hermeneutik 

Det finns olika vetenskapsteoretiska perspektiv att ta ställning till vid forskning och uppsatsskrivande. 

Debatten mellan de olika perspektiven handlar om hur kunskapen kan och bör produceras. 

(Widerberg, 2002) 

Positivism är ett av de stora vetenskapsteoretiska perspektiven. Det är ett perspektiv som 

förespråkar den kvantitativa forskningen och efterliknar de naturvetenskapliga synsätten på 

forskning. Undersökarna vill ha renodlad fakta och undersöker saker som orsaker, samband och 

lagbundenheter. Positivisterna strävar efter objektivitet. (Widerberg, 2002) När de funnit objektiv 

fakta så antas dessa vara sanna och exakta lagar. Utifrån dessa skall de enligt positivismen kunna 

generalisera och göra påståenden som kan appliceras på populationen i helhet. (May, 2001) 

Hermeneutiken är ett perspektiv som är stort inom humaniora. I det hermeneutiska perspektivet så 

anses subjektiviteten vara en central del i forskningsprocessen. När positivismen strävar efter 

objektivitet för att inte påverka forskningsobjektet så menar hermeneutiken att den kunskap vi har 

om världen, samhället och det sociala livet utgör en grundsten för att kunna tolka de undersökningar 

som utförs. Därför använder sig forskare med ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv ofta 

utav deltagande observationer och fokuserade intervjuer. (May, 2001) 

3.1.2 Deduktion, induktion samt abduktion 

Deduktion och Induktion är olika förhållningssätt till hur undersökarna angriper teorin och empirin i 

en uppsats. Med deduktion menas att undersökarna först gör förutsägelser om hur världen ser ut 

och utformar eller hämtar in teorier för hur de kan undersöka och mäta dessa påståenden. Först 

efter detta samlas empiri in för att testas mot de redan framtagna teorierna. (Björklund & Paulsson, 

2008) 

Motsatsen till deduktion är induktion, vid en induktiv ansats så går undersökarna ut och gör en 

undersökning för att sedan ta fram och anpassa teorier efter den insamlade empirin. (May, 2001) 

Abduktion är ett tredje förhållningssätt där undersökarna ständigt pendlar mellan teori och empiri 

för att låta förståelsen växa fram successivt. De väljer den hypotes de anser passa bäst för att 

förklara den aktuella frågeställningen. (The Philiosophy Net, 2004) 

3.1.3 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

En kvantitativ studie är en studie där informationen kan värderas numeriskt eller mätas. Ett bra 

hjälpmedel vid kvantitativa studier kan vara enkäter eller matematiska modeller. (Björklund & 

Paulsson, 2008) En kvantitativ studie har variabler som är ett värde som kan variera, värdet kan vara 

mer eller mindre och aldrig absolut. (Bäck & Halvarson, 1992)  
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I en kvalitativ studie så vill undersökarna få en djupare förståelse i ett ämne, situation eller händelse. 

Det är huvudsakligen studiens syfte som avgör vilken sorts studie som ska utföras. En studie med 

observationer och intervjuer är ofta en kvalitativ studie. (Björklund & Paulsson, 2008) I en kvalitativ 

studie så är variabelns värde givet, till exempel kön på studieobjektet, antingen är någon en man 

eller någon en kvinna. (Bäck & Halvarson, 1992) 

Enligt Starrin & Svensson (1994) så menar de att det finns två olika huvudskillnader mellan en 

kvantitativ studie och en kvalitativ. Den första skillnaden utgörs som tidigare nämnts utav 

mätprecision, en kvalitativ studie kan bara ge en grov skattning av data, medans i en kvantitativ 

studie så är det är preciserad skattning av data återges. Andra skillnaden är mellan att vara subjektiv 

och objektiv. En kvantitativ studie består av objektiv data som är oberoende av subjektiva inslag. 

Medans en kvalitativ studie har subjektiva inslag när undersökarna presenterar data. Starrin & 

Svensson (1994) nämner att det är viktigt att förstå att skillnaderna mellan en kvantitativ och 

kvalitativ studie skiljer sig mellan olika individer. (Starrin & Svensson, 1994) 

3.1.4 Intervjumetoder 

En vetenskaplig intervju kan utföras på många olika sätt.  Det finns dock tre stycken olika former som 

är vanligt förekommande inom den akademiska världen. Dessa är den strukturerade intervjun, där 

frågorna är förutbestämda och där frågorna ställs i en redan bestämd ordning. Det finns även den 

semistrukturerade intervjun, där frågorna kan vara bestämda innan, men där intervjuaren väljer att 

lägga till frågor eller byta ordning på frågornas följd allt eftersom hur intervjun utformar sig.  

Slutligen så kan de som intervjuar använda sig utav en ostrukturerad intervju, där frågorna 

uppkommer allt eftersom under en mera samtalsliknande form. (Björklund & Paulsson, 2008) 

3.1.5 Datainsamling 

Sekundärdata är till exempel när någon använder sig av någon form av skrivet material, det är allt 

ifrån böcker, broschyrer och tidskrifter. Det kallas sekundärdata eftersom informationen är 

framtagen i ett annat syfte än uppsatsen. Om du gör en undersökning med endast sekundärdata så 

kallas det en litteraturstudie. Primärdata är till exempel en intervju med en person som har till syfte 

att användas till den aktuella studien. (Björklund & Paulsson, 2008) 

3.1.6 Val och motivering av metod 

Vi har valt att utföra en kvalitativ och deduktiv studie av Westinghouse Nuclear samt deras 

intressenter som kan påverka företagets Corporate Social Responsibility policy med inriktning på 

korruption. Vi har gjort en kvalitativ intervju med Anders Jackson på Westinghouse Nuclear och 

hämta in information från övriga intressenter genom sekundära källor. Intervjun med Anders Jackson 

var semistrukturerad det vill säga att grundfrågorna är bestämda, men uppföljning med frågor som 

anses relevanta kommer förekomma. Vi hade ett positivistiskt förhållningssätt till undersökningen, 

då vi ämnar att vara objektiva och genom svaren på vår fallstudie kunna dra generaliseringar och 

koppla dessa mot intressentmodellen, samt dra paralleller till hur intressenter påverkar 

studieobjektets arbete mot korruption. 

Vi har använt oss av sekundärdata för att ta fram information om hur olika intressenter påverkar 

Westinghouse Nuclear. Vi har även fokuserat på, och genomfört, en litteraturstudie för att få fram de 

sekundärdata som behövs. Vi har även använt oss utav primärdata från en intervju med Anders 

Jackson som har bekräftat sekundärdata, samt även kompletterat den redan inskaffade sekundära 

fakta. Intervjun skedde över Skype (liknar telefonintervju), eftersom Anders Jackson arbetar och bor i 
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Bryssel och vi anser att en textbaseradintervju inte skulle ge den kvalité och det djup som krävs för 

ett bra resultat. 

3.1.7 Val och motivering av modell 

Vi har valt att ta hjälp av den utvecklade intressentmodellen (se figur 3) för att lokalisera 

intressenterna i studieobjektets bransch. Intressentmodellen är vald, då den är enkel att förstå och 

det ger oss en bra överblick över den bransch som studieobjektet arbetar inom. Vi identifierar även 

nyckelintressenterna med hjälp av nyckelintressentmodellen. Detta görs för att ta reda på vilka 

intressenter som påverkar studieobjektet i störst utsträckning och vilka vi måste ta hänsyn till i olika 

avseende, till exempel vid lansering av nya produkter och så vidare. Genom att ta reda på vilka 

intressenter som är nyckelintressenter, kan vi ta reda på hur dessa intressenter påverkar 

Westinghouse Nuclears korruptionsarbete.  

3.2 Metod för fallstudie 
Här kommer vi presentera varför vi valde Westinghouse Nuclear och varför vi valde Anders Jackson 

som enda respondent, samt hur vi kom fram till frågorna som ställdes till Anders Jackson.  

3.2.1 Val av studieobjekt 

För att vi skulle kunna besvara frågeställningen behövdes ett objekt som arbetar med att ständigt 

förbättra sin policy mot korruption. Vi ville skriva inom ämnet internationellt företagande för att 

framhäva problematiken som existerar för globala företag när det gäller korruption. Objektet skulle 

också befinna sig i en omvärld där frestelsen för att bedriva korruption är stor, för att verkligen 

belysa den faktiska påverkan objektets intressenter har på objektet.  

Objektet föreföll sig att bli Westinghouse Nuclear som verkar på en internationell marknad med 

infrastruktur där det förekommer stora upphandlingar i form av både åtaganden och i kapital. Det 

finns även många intressenter till Westinghouse Nuclear som påverkar och vill påverka. 

Westinghouse Nuclear har även ett kontor i Västerås vilket har hjälpt oss mycket i den nödvändiga 

kommunikationen för att få tag i den information uppsatsen krävde. 

3.2.2 Val av respondent 

I valet av respondent ville vi ha en person som har stort vetande om studieobjekt och har en hög 

position vilket hjälper oss att få tag på rätt information. Den empiriska studien baseras delvis på 

information ifrån intervjun med Anders Jackson.  

Anders Jackson började med att arbeta som kärnfysiker på ABB Atom innan de blev uppköpta av 

Westinghouse Nuclear.  Han har även arbetat som verkställande direktör för Westinghouse Nuclear 

Sweden AB som har sitt huvudsäte i Västerås. Anders Jackson är numera ansvarig för Europa, 

Mellanöstern och Afrika i Westinghouse Nuclear och sitter på kontoret i Bryssel.  

3.2.3 Konstruktion av intervjufrågor 

Vi har utgått ifrån den teoretiska referensramen när vi utformade intervjufrågorna och samtidigt 

anknutit dessa till problemet som ska undersökas. Genom att använda den teoretiska referensramen 

som grund till frågorna kunde vi försäkra sig om att de fick relevanta svar från respondenten.  

Anders Jackson har både erfarenhet från förhandlingar med nationella myndigheter och statligt ägda 

energibolag, samt erfarenhet som anställd och inom företagsledningen. Han kunde därmed se 

organisationen från många olika vinklar. 
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3.3 Källkritik och forskningsetik 
Vi har haft i åtanke att information från årsredovisningar och rapporter som ett företag har skapat 

kan i vissa fall betraktas som reklam. Dessa uppgifter är sekundärdata som är framtagna i ett helt 

annat syfte, för att visa den bästa bilden av företaget för investerare, vilket medför att de kan ge en 

mindre trovärdig bild av verkligheten. Sekundärdata från litteratur till modellerna anser vi är mycket 

trovärdiga och ger en valid förenklad bild av verkligheten. Det som skulle kunnat utföras bättre är att 

undersökningen skulle innefattat fler respondenter, i denna undersökning fanns endast Anders 

Jackson anställt på Westinghouse Nuclear. Det är viktigt att ifrågasätta Anders Jacksons objektivitet, 

samtidigt som det krävdes information från honom som vi kritiskt fick analysera. Då korruption är ett 

laddat ämne, hade ett förslag varit att göra en anonym intervju, vilket hade medfört att vi kunnat ta 

del av mer information. Anders Jackson har tagit del av information om syftet med denna 

undersökning samt även blivit erbjuden att ta del av resultatet. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiriska fallstudien. Kapitlet kommer vara uppbyggt efter 

intressentmodellen, information kommer att tas ifrån sekundärkällor samt intervjun med Anders 

Jackson. Kapitlet kommer beskriva alla intressenter som vi har hittat och är relevanta Westinghouse 

Nuclear.  

4.1 Intressentmodellen 
Här nedan har vi tagit in de intressenter vi har lokaliserat och givit dessa plats i intressentmodellen. 

4.1.1 Internationella myndigheter 

Westinghouse Nuclear följer alla tänkbara lagar och regler som kan appliceras. Lokala, amerikanska 

och de som krävs på andra marknader. Företaget har dock ett eget internt regelverk som skall följas 

och det är mera likt svenska lagen och den är hårdare på korruptionshantering än den amerikanska 

FCPA samt OECD konventionen. Westinghouse Nuclear är inte tillåtna att använda sig utav 

”facilitating payments”. (Jackson, 2010) En tydligare beskrivning av “facilitating payments” återfinns i 

stycket om FCPA-lagen. De internationella myndigheternas koppling till Westinghouse Nuclear är 

både direkt och indirekt. Den direkta kopplingen är till exempel där Westinghouse Nuclear är 

medlemmar av FN:s Global Compact. Den indirekta koppling är internationella myndigheter som 

påverkar länders lagar där Westinghouse Nuclear bedriver verksamhet. 

4.1.1.1 Organisation for Economic Co-operation and Development  

Organisation for Economic Co-operation and Development, förkortas OECD, är en organisation 

bestående av cirka 30 länder som vill främja tillväxt och handel. Organisationen har i dess nuvarande 

form existerat sedan 1961. OECD växte fram ur en annan organisation, The Organisation for 

European Economic Co-operation, som skapades initialt för att distribuera det ekonomiska stöd som 

europeiska länder mottog utav Kanada och USA under The Marshall Plan även kallad den europeiska 

återställningsplanen. (OECD, 2010) 

OECD:s mål är att skapa en hållbar handel och tillväxt och genom att hjälpa medlemsländerna. 

Medlemsländerna är Australien, Belgien, Chile, Danmark, Grekland, Finland, Frankrike, Irland, Island, 

Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, 

Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, 

Ungern, USA och Österrike. OECD hjälper till att granska och utvärdera olika policyförslag för att 

motverka korruption, samt fungerar som ett diskussionsforum för den industrialiserade världen i 

frågor om internationell handel, policyfrågor och för att diskutera globaliseringen och dess negativa 

samt positiva effekter. (Utrikesdepartementet, 2010) I början utav 1990-talet började OECD, efter 

påtryckningar ifrån den amerikanska staten, att utveckla en antikorruptions konvention (United 

States Department of Justice, 2010). År 1997 stod konventionen klar och blev godkänd av 42 stycken 

regeringar, bland annat Sverige och USA. (Utrikesdepartementet, 2006) 

Konventionen kräver att de deltagande länderna kriminaliserar bestickning och mutor i sina 

respektive lagar. OECD har en speciellt tillsatt grupp för att följa upp medlemsländernas arbete med 

korruption. Gruppen kontrollerar länderna i två faser, under fas ett kontrollerar gruppen om landet 

har infört lagar som överrensstämmer med OECD:s riktlinjer, eller om de aktuella lagarna redan fanns 

i landet. I fas två kontrolleras hur lagarna efterföljs i praktiken. Efter varje granskning får det 
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undersökta landet rekommendationer om hur det fortsatta arbetet mot korruption skall kunna 

utvecklas och utformas på ett lämpligt sätt. (Utrikesdepartementet, 2006) 

Asian Development Bank, förkortas ADB, har tillsammans med OECD utarbetat en konvention för 

länder i Asien och Oceanien. Konventionen undertecknades av 17 länder 2001, men inbjuder alla 

länder som är medlemmar i ADB att anamma den. Dessa länder är Bangladesh, Cooköarna, Fiji, 

Indien, Indonesien, Japan, Korea, Kyrgyz Republic, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Papua Nya 

Guinea, Filipinerna, Samoa, Singapore och Republiken Vanuatu. (ADB OECD Anti-Corruption Initiative 

for Asia and the Pacific, 2001) 

Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia, förkortas ACN, är ett liknande projekt 

utformat av OECD för att förebygga och förhindra korruption I Östeuropa och de före detta Sovjet 

Unionens länder.  Nio stycken olika länder är medlemmar av ACN i dagsläget. Det är helt frivilligt för 

länder i den aktuella regionen att vara medlemmar av ACN. (Anti-Corruption Network, 2008) 

4.1.1.2 Förenade nationernas konvention mot korruption (UNCAC) 

Ändamålet för FN:s konvention mot korruption är att bland annat att främja och förstärka åtgärder 

mot korruption. De vill också i och med denna konvention främja ett internationellt samarbete och 

samtidigt underlätta bekämpningen av korruption. Konventionen vill främja ett ansvarstagande hos 

företagen och korrekt hantering av offentliga angelägenheter samt allmän egendom som gynnar alla. 

De medlemsstater som skriver under denna konvention måste aktivt förbygga korruption, samt öka 

medvetenheten hos samhället om vad korruption är och vad som kan göras åt det. Konventionen 

kräver att staterna illegaliserar brottet korruption, om det inte finns en lag mot korruption är de 

skyldiga att införa en. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2004) Av 148 medlemsstater i FN 

är det 140 som har skrivit under konventionen mot korruption. USA och Sverige undertecknade 

konventionen den 9 december 2003. (United Nations Conventions against Corruption, 2010) 

4.1.1.3 FN Global Compact 

FN Global Compact är ett initiativ från Förenade Nationer förkortat FN, som går ut på att företag kan 

anpassa sina strategier och verksamheter för tio principer inom området mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö och korruption. Genom att företagen genomför dessa förbättringar i deras 

ansvarstagande bidrar företagen till att internationella affärer som är den främsta drivkraften bakom 

en globalmarknad, fungerar på ett sätt som gynnar olika länders ekonomier samt invånare. Det är 

mer än 8 700 företag och andra intressenter som har gått med UN Global Compact från 130 olika 

länder. (United Nations Global Compact, 2010a) 

I FN:s Global Compact finns det en princip som hanterar korruption "Businesses should work against 

corruption in all its forms, including extortion and bribery." (United Nations Global Compact, 2010b)  

Den svenska översättningen skulle bli ”Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive 

utpressning och bestickning”. Bakgrunden till varför denna princip kom till var påtryckningar ifrån 

den amerikanska staten som vi nämnde i tidigare stycke (UNCAC). (United Nations Global Compact, 

2010b) 

Global Compact nämner tre olika praktiska steg för att bekämpa korruption. Internt kan företagen 

introducera en antikorruptionspolicy för organisationen. Externt kan företagen rapportera hur 

arbetet fortskrider mot korruption, samt dela med sig av sina erfarenheter och hur företagen 
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bemöter korruption. Kollektivt kan företagen med stöd av andra bolag och intressenter påverka vad 

en marknad anser om korruption. (United Nations Global Compact, 2010b) 

4.1.1.4 International Chamber of Commerce (ICC) 

International Chamber of Commerce förkortat ICC, är en organisation som värnar om den globala 

ekonomin och har som drivkraft att skapa en ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och välfärd. 

Dagens ekonomier är beroende av varandra och där med har verksamheten för ICC ökat till att vara 

skiljedomstol och tvistlösare samt att medverka för en öppen handel. De för en hård linje mot 

korruption och mot kommersiell brottslighet. (International Chamber of Commerce, 2010) 

ICC använder samma system för att upptäcka och bekämpa korruption som OECD och grundar deras 

konventioner på OECD:s. (International Chamber of Commerce, 2010) 

4.1.2 Nationella myndigheter 

De nationella myndigheterna stiftar lagar och reglar för företag som Westinghouse Nuclear. De 

måste därför anpassa sig efter olika nationella myndigheter, då de agerar på flera olika marknader. 

4.1.2.1 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 

Foreign Corrupt Practices Act, förkortas FCPA, kom till år 1977 och är en amerikansk lag som 

behandlar korruption, mutbrott och bestickningar. Organisationer eller företag med kopplingar till 

USA som gör affärer på utländska marknader kan lyda under FCPA och bör därför vara pålästa om 

vad som gäller. Efter en undersökning av den amerikanska Securities and Exchange Commission kom 

det fram att över 400 amerikanska bolag hade utfört betalningar med tvivelaktig bakgrund till 

myndighets personer vid utländska affärer. FCPA infördes för att motverka bestickning och mutbrott 

av amerikanska bolag samt för att återupprätta en heder och ett förtroende för amerikanska företag 

utomlands. (United States Department of Justice, 2010) 

Efter att FCPA hade applicerats blev den amerikanska kongressen rädd att detta skulle leda till att 

amerikanska bolag, som inte kunde använda sig utav tveksamma förhandlingsmetoder, skulle ha en 

nackdel gentemot företag ifrån andra länder utan lagar liknande FCPA. Kongressen började då 

förhandla med OECD och år 1997 tog de fram OECD:s konvention mot korruption. (United States 

Department of Justice, 2010) 

För att en handling skall räknas som ett brott mot FCPA finns det fem stycken olika faktorer som 

spelar in. Först ut är vem eller vilka som skall räknas in i FCPA-lagen. Det finns tre kategorier, 

”Issuers”, ”domestic concerns” och utländska bolag eller medborgare. ”Issuers” är ett företag som 

har värdepapper registrerade i USA. Ett ”domestic concern” är ett företag eller en individ som är 

direkt kopplat till USA. Ett företag kan till exempel räknas som domestic concern om det är skrivet i 

USA eller finns representerat i USA och lyder under amerikanska lagar. Utländska bolag och individer 

kan också lyda under FCPA lagen även om de inte har några direkta kopplingar till USA, så länge 

brottet utfördes inom amerikanskt territorium. Amerikanska moderbolag kan även hållas skyldiga för 

hur deras utländska dotterbolag agerar när det gäller korruptionsfrågor. Amerikanska medborgare 

anställda av utländska bolag är också skyldiga att lyda under FCPA-lagen. (United States Department 

of Justice, 2010) 

Den andra faktorn är avsiktlig korruption, för att räknas som korruption måste bestickaren ha som 

avsikt att påverka muttagaren på ett olagligt eller tveksamt sätt. Det räknas dock som bestickning 

även om inte mutan ger önskad effekt, även uttalade och lovade bestickningar räknas som ett brott. 
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Företag har en plikt att se till att ingen av deras utbetalningar går till korrupta tjänstemän. Vid ett 

eventuellt åtal har företagen även ensam bevisbörda vart pengarna har tagit vägen och till vad. 

(United States Department of Justice, 2010) 

Den tredje faktorn är betalningar, FCPA förbjuder pengar och gåvor samt löfte om gåvor och pengar 

till utländska myndighetspersoner. (United States Department of Justice, 2010) 

Den fjärde faktorn behandlar mottagaren, utländska myndighets personer, utländska politiska 

partier, medarbetare vid utländska politiska partier samt politiker, även personer vid internationella 

organisationer. Företag uppmanas att kontakta Department of Justice FCPA Opinion Procedure för 

att få klarare definitioner. (United States Department of Justice, 2010) 

Den femte och avslutande faktorn kallas ”Business Purpose Test”, den förbjuder organisationer och 

företag att göra utbetalningar som kan hjälpa företaget med övertaganden av andra företag eller 

andra affärer. Denna faktor behöver inte innefatta utländska myndigheter utan kan likaväl gälla 

företag eller privatpersoner. (United States Department of Justice, 2010) 

FCPA förbjuder även användandet av tredjeparter vid betalningar, företag som lyder under FCPA är 

bundna att noggrant undersöka anlitade tredjeparter för att undvika att hållas ansvariga för 

eventuella korruptionsbrott. FCPA godkänner användandet av så kallade ”facilitating payments”. 

Facilitating payments även ibland kallat ”grease money”, räknas inte som mutor enligt FCPA utan 

anses vara betalningar för att se till att ett jobb utförs och utförs i rätt tid. Dessa utbetalningar får 

inte vara stora och eller regelbundna, men det finns inga andra bestämmelser som begränsar dessa 

utbetalningar. (United States Department of Justice, 2010) 

4.1.2.2 Lag mot korruption i Sverige 

Sverige har ingen direkt lag mot korruption, utan de lagrum som används mot korruption är mutbrott 

eller bestickning, det kallas inte som i andra länder bara för muta. För både mutbrott och bestickning 

gäller Brottsbalken, i denna kan du finna att i kapitel 20 paragraf två beskriver de vad och 

efterföljden är för ett mutbrott, lagen om bestickning återfinns i kapitel 17 paragraf sju.  

”2 § Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller 

annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst 

två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller 

efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex 

år.” (Nordsteds juridik, 2007) 

Det som förklaras av citatet ovan är att det är mot lagen att ta emot, utlova eller begär en muta för 

att utföra ett uppdrag som ingår i individens arbete. 

”7 § Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap. 2 § lämnar, utlovar eller erbjuder, för 

denne själv eller för annan, muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning, döms till 

bestickning till böter eller fängelse i högst två år.  

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Lag (2004:404).’’ (Nordsteds 

juridik, 2007) 
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Om ett företag eller individ ger, utlovar eller erbjuder någon individ eller företag en muta för att 

utföra en tjänst, ska företaget eller individen dömas till bestickning. Detta är Sveriges lagrum som 

kriminaliserar korruption i Sverige. 

4.1.3 Lobbygrupper 

Lobbygrupper påverkar oftast inte direkt utan mestadels indirekt. Lobbygrupper verkar för att 

påverka lagar och regler samt att konventioner efterföljs. Lobbygrupper har en indirekt påverkan på 

företaget. (Jackson, 2010) Med lobbygrupper menar vi grupper som har korruption på sin agenda. 

4.1.3.1 Transparency International 

Varje år gör Transparency International en global undersökning gällande korruption och rangordnar 

alla länder som de kan få information ifrån, som de sedan publicerar. Den lokala föreningen här i 

Sverige heter Transparency International Sverige och är en oberoende ideell förening som ingår i det 

globala nätverket som Transparency Internationell har upprättat, med ett hundratal lokala föreningar 

med samma mål att påvisa vilka länder som har problem med korruption. (Transparency 

International, 2010a)  

Transparency Internationals undersökning går till genom att det är oberoende och välrenommerade 

institut i varje land får svara på en undersökning angående administrativa och politiska aspekter 

inom korruption. Undersökningen handlar om bestickning av offentliga tjänstemän, förskingring av 

statens ekonomiska medel och hur länder arbetar mot korruption. Det är 174 länder som har varit 

med i 2010 års undersökning. (Transparency International, 2010b) Detta kan ställas mot att det finns 

195 länder i världen (Rosenberg, 2010). Korruption mäts i något som heter CDI och står för 

Corruption Perception Index, översätts till Korruptionsindex. I deras undersökning kan vi urskilja att 

utvecklingsländerna rankas lägre än industriländerna. Korruption finns i alla länder, det är 

omfattningen som skiljer. De länder som klarar sig sämst är Uzbekistan, Irak, Afghanistan, Myanmar 

och Somalia, det vill säga länder som ligger i mellanösten och Afrika. De länder som klarar det bäst är 

Danmark, Nya Zeeland, Singapore, Finland och Sverige. Japan och USA hamnar också långt upp på 

listan, de har med andra ord lite korruption, men ett land som utmärker sig är Ryssland som enligt 

deras studie har mycket korruption. (Transparency International, 2010b) 

4.1.4 Ägare 

Westinghouse Nuclear är inte börsnoterat och ägs till 67 % av Toshiba Power System Company 

(Jackson, 2010), här efter refererat endast till Toshiba. Toshiba förvärvade Westinghouse Nuclear i 

oktober 2006 (Toshiba Group, 2010a) för 5,4 miljarder dollar (Pittsburgh Business Times, 2006). 

Toshiba bildades år 1875 i Tokyo hette då Tanaka Setzo-sho och år 1978 tog de sitt engelska namn 

Toshiba. Toshiba är ett multinationellt företag som är diversifierad inom elektricitet och elektronik 

och främst inom digitala produkter, elektroniska produkter och infrastruktur. (Toshiba Group, 2010a) 

Toshiba består av 542 olika dotterbolag med omkring 200,000 anställda runt om i världen (Toshiba 

Group, 2010b). Toshiba arbetar med CSR och ger ut en CSR-rapport varje år och de är från och med 

januari 2004 anslutna till FN:s Global Compact (Toshiba Group, 2010a). Toshiba är också anslutna till 

Global Reporting Intiative (GRI) och följer ISO-26000 standarden som handlar om socialt ansvar. 

(Toshiba Group, 2010b) 

Toshibas slogan är ”Commitment to people, Commitment to future” och med denna slogan menar 

företaget att de ska bidra till utvecklingen av samhället och vara goda samhällsmedborgare. Toshiba 

ska också hjälpa världen att nå målen för hela världssamfundet, det inkluderar att påverka och 
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förbättra den globala omgivningen. Toshiba skriver att de bland annat ska respektera seder och 

kulturer på lokala marknader. De nämner även att de ska följa lagar och regler på globala samt lokala 

marknader. (Toshiba Group, 2010b) 

Toshiba har som tidigare nämnt anslutit sig till FN:s Global Compact och har därmed tagit avstånd till 

korruption. De menar på att det är viktigt och att det ligger i allas intressen att upphandlingar inte 

sker på ett felaktigt sätt. De ägda dotterbolagen lyder också under FN:s Global Compact, det vill säga 

att de måste applicera anti-korruption reglerna som är uppsatta för moderbolaget. Toshiba som 

moderbolag är sedan skyldiga att se till att dessa efterföljs eftersom de har det yttersta ansvaret för 

deras dotterbolag i andra länder. (Toshiba Group, 2010b) 

Toshibas årliga CSR-rapporter grundar sig i att med anslutningen till FN:s Global Compact är detta ett 

krav. Toshiba tar större ansvar än de som endast nämns i Global Compact bland annat med att ställa 

krav på rättvis marknadsföring till konsumenter. Toshiba skriver i CSR-rapport att de ställer krav på 

deras leverantörer ska arbeta med CSR för att minska deras påverkan på omgivningen. (Toshiba 

Group, 2010b) 

Toshiba är den största ägaren men inte den enda. De äger dock 67 % av företaget och kan påverka 

Westinghouse Nuclear i en stor utsträckning. För Toshiba är CSR mycket viktigt och Westinghouse 

Nuclear har därför fått ta in Toshibas egna CSR policy. Detta betyder att Westinghouse Nuclear har 

två olika policydokument att följa, deras eget samt ägarnas. Enligt Anders Jackson är dessa lika och 

innebär inte några problem för hur de skall användas. (Jackson, 2010) 

4.1.5 Anställda 

De anställda i Westinghouse Nuclear har stora möjligheter att kunna påverka företagets arbete med 

CSR frågor. Enskilda anställda kan gå den vanligaste vägen för att påverka, vilken är direkt kontakt 

med sin chef. (Jackson, 2010) De kan även vända sig med etiska frågor till en speciell funktion inom 

Human Resources (HR) avdelningen som heter Westinghouse Ethics Hotline. Anställda kan ringa, 

skicka ett elektroniskt brev eller ett vanligt brev, de kan välja att vara anonyma om de vill. 

Ringfunktionen fungerar dock bara i USA och Sverige för tillfället. (Westinghouse Nuclear, 2010e) 

Denna tjänst kan både ge råd vid etiska dilemman samt ta emot rapporter om hur anställda har 

hanterat etiska frågor. Både positiva och negativa omdömen kan rapporteras in, dock är majoriteten 

av rapporterna är negativa. (Jackson, 2010) 

Företagets anställda har även möjlighet att påverka genom fackföreningar. Westinghouse Nuclear 

har intressegrupper i samtliga länder där de har anställda. Alla fackgrupper är olika starka och aktiva, 

till exempel är de svenska fackgrupperna betydligt mera aktiv än många av de andra ländernas 

motsvarigheter. (Jackson, 2010) 

4.1.6 Företagets ledning 

Ledningen har en stor påverkan på hur företaget hanterar CSR relaterade frågor. Inom 

ledningsgruppen förs diskussioner om hantering av CSR problematik kontinuerligt. Även om styrelsen 

har det yttersta ansvaret för CSR policyn och det är inom ledningsgruppen som den utformas, 

närmare bestämt inom personalfunktionen. Inom ledningen beslutas även om vilka marknader som 

företaget skall göra affärer. (Jackson, 2010) 
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4.1.7 Media 

Media har ingen direkt påverkan hur Westinghouse Nuclear utformar sina CSR policys, ett företag vill 

aldrig bli uthängd i media. Media påverkar hur samhället ser på etik och moral och det påverkar hur 

samhället och medborgarna ser på korruptionshantering av företag. (Jackson, 2010) 

4.1.8 Kunder 

Westinghouse Nuclear kunder är ofta statligt ägda företag och regeringar då investeringar i 

infrastrukturer är stora beslut. Diskussioner förs dock ofta med regeringar då infrastrukturssatsningar 

är politiska beslut. Kunderna har varierande krav på företaget. Statligt ägda företag och regeringar 

kräver ofta att företag som Westinghouse Nuclear följer internationella konventioner och 

bestämmelser, samt att företaget efterföljer dem med interna regler, policys och utbildningar av de 

anställda. (Jackson, 2010) 

4.1.9 Leverantörer 

Enligt Anders Jackson har inte leverantörerna en stor påverkan på Westinghouse Nuclear, utan att 

det snarare är tvärtom att Westinghouse Nuclear ställer krav på sina leverantörer. Företaget har en 

stor mängd olika leverantörer och dessa måste hålla samma höga standard som Westinghouse 

Nuclear i hur de hanterar korruption. Westinghouse kräver att deras leverantörer är ISO certifierade. 

Det har dock hänt att minde leverantörer försöker skaffa sig fördelar genom erbjudanden varav vissa 

är kvalificerade att räknas som bestickningar. (Jackson, 2010) 

4.1.10 Samhället 

Innan Westinghouse Nuclear inleder försök att göra affärer på en marknad analyseras den utav 

marknadsgruppen. De kollar på en mängd olika parametrar för att avgöra om det kommer att vara 

lönsamt att försöka etablera sig, bland annat ser de på lagar och regler, ekonomiska förutsättningar, 

infrastruktur samt även korruptionsnivån som är en viktig faktor i deras analys. Efter analysen görs 

en bedömning om de skall försöka inleda förhandlingar eller om de ska undvika marknaden. Det har 

hänt att Westinghouse Nuclear har tackat nej till uppdrag för att korruptionsnivån i landet har varit 

hög. På grund av att de skulle behöva använda sig av korruption för att etablerar sig i landet. 

(Jackson, 2010) 

4.1.11 Långivare 

Westinghouse Nuclear är inte i en beroendeställning utav till exempel banker eller andra långivare. 

Deras kunder kan dock vara det. (Jackson, 2010) 

4.1.12 Aktieägare 

Westinghouse Nuclear är ägt av Toshiba och med en majoritet av aktierna kan deras övriga 

aktieägare inte påverka i någon större utsträckning om inte Toshiba håller med. Däremot kan, om än 

indirekt, Toshibas aktieägare påverka. Toshiba har ingen aktieägare med större andel än 7 % och det 

finns ingen majoritetsägare. Däremot är en stor del av aktierna fördelade på olika sektorer i Japan.  

Olika finansiella institutioner äger cirka 38 % av Toshiba, privatpersoner står för cirka 31 % och 

utländska investerare för ungefär 25 % av fördelningen av röster. Detta gör att Westinghouse lagar 

och regler för hur de hanterar CSR problematik har en rätt stor påverkan från Japan, både genom 

företag, individer och finansiella institutioner samt de olika värderingar och lagar som existerar i 

landet. (Toshiba Group, 2010c) 



21 
 

4.1.13 Konkurrenter 

De fyra största konkurrenterna till Westinghouse Nuclear är Mitsubishi Corporation, Areva, 

GE/Hitachi och Atomstroyexport. (Jackson, 2010)  

4.1.13.1 Mitsubishi Corporation 

Mitsubishi Corporation är ett japanskt företagskonglomerat. Ett företagskonglomerat är en grupp av 

olika företag som delar märke och är centrerade runt en bank, en företagsmodell som är vanlig i 

Japan. Eftersom Japan har skrivit under OECD:s och ADB:s konvention Anti-Corruption Action Plan for 

Asia and the Pacific påverkar Mitsubishi som är ett Japanskt bolag.  Mitsubishi är likt Toshiba 

medlemmar av Global Reporting Initiative. (Mitsubishi Corporation, 2010) Delar av Mitsubishi 

gruppen har varit medlemmar i Global Compact sedan år 2004 men under år 2010 anslöt sig hela 

Mitsubishi Corporation (United Nations Global Compact, 2010c). Mitsubishi Corporations 

huvudkontor är lokaliserat i Tokyo, men företaget har kontor i ett 70-tal länder världen över. 

(Mitsubishi Corporation, 2010) 

4.1.13.2 Areva 

Areva är en sammanslagning av företag inom energibranschen och har existerat i dess nuvarande 

form sedan år 2001. Företaget är i grunden franskt och har sitt huvudkontor i Frankrike. (Areva, 

2010) De har sedan år 2003 varit en medlem av Global Compact (United Nations Global Compact, 

2010d). Företaget har även sedan år 2002 rapporterat till Global Reporting Initiative (Areva, 2010) 

och de har en Science and Ethics Committee som delar ansvaret över hur företaget styrs tillsammans 

med Executive Board och Board Committees (Areva, 2010). Areva har försäljning i över 100 länder. 

Frankrike är ett av de länder som har skrivit under OECD:s korruptions konvention och därför 

påverkar den företagets arbete med korruptions hantering. (Areva, 2010) 

4.1.13.3 GE/Hitachi 

GE/Hitachi är en sammanslagning av japanska Hitachi och det amerikanska företaget General 

Electrics, sammanslagningen skedde år 2007.  GE-Hitachi Nuclear Energy som ägs till 60 % av GE och 

40 % av Hitachi kommer att sköta den globala marknaden, medans Hitachi-GE Nuclear Energy som 

ägs till 80 % av Hitachi och 20 % av GE kommer att agera på den japanska marknaden. (GE Energy, 

2007) 

Hitachi har varit en medlem av Global Compact sedan år 2009. GE är inte en officiell medlem, men 

företaget intygade för FN:s generalsekreterare under år 2008 att bolagen följer Global Compact 10 

principer. Både GE och Hitachi rapporterar enligt GRI. (Hitachi, 2010; GE Power, 2008) 

Då GE är ett amerikanskt bolag och Hitachi ett japanska påverkas dem under både OECD 

konventionen samt den asiatiska konvention ACN. (GE Energy, 2007) 

4.1.13.4 Atomstroyexport 

Atomstroyexport är ett dotterbolag till den statligt ägda Rosatom, som är den största 

energiproducenten i Ryssland med cirka 40 % av energitillverkningen i den europeiska delen av 

landet. Varken Atomstroyexport eller Rosatom är medlemmar av Global Compact och inget av 

företagen redovisar till Global Reporting Initiative. Ryssland är inte medlem och har inte heller 

undertecknat OECD:s konvention mot korruption men de har undertecknat ACN. (Atomstroyexport, 

2010) 
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4.1.14 Tredjeparter 

Enligt Anders Jackson är det svårt att hantera korruption vid anlitandet av tredjeparter. Om 

Westinghouse Nuclear vill etablera sig på en marknad, men inte har en säljorganisation på den 

marknaden eller inte har resurser att starta en, använder de ibland sig av en lokal aktör. Detta kräver 

mycket noggrann bakgrundskontroll då Westinghouse Nuclear måste vara säkra på att denna 

tredjepart inte kommer att använda sig utav otillåtna medel. Detta både för att det är praxis enligt 

interna dokument, samt även för att det krävs att företagen har kontroll och ansvar för anlitade 

tredjeparter enligt FCPA. Hur mycket Westinghouse Nuclear än undersöker bakgrunden samt kollar 

upp en potentiell tredjepart kan de aldrig vara riktigt säker på hur tredjeparten kommer att agera 

enligt Anders Jackson. (Jackson, 2010) 

Westinghouse Nuclear har tidigare hamnat i blåsväder vid användandet utav tredjeparter. Vid en 

förhandling om anläggning av kärnkraftsreaktorer på Filippinerna anlitade de en tredjepart med 

mycket nära personliga band till presidenten i landet. Alla utbetalningar har gått helt korrekt till 

enligt FCPA-lagen, men det har varit många etiska diskussioner och den efterträdande presidenten 

stoppade bygget då han ansåg att korruption varit inblandad i affären. Problemet har även varit uppe 

i domstol och en uppgörelse mellan den Filippinska staten och Westinghouse Nuclear arbetades 

fram. Uppgörelsen blev sedan uppriven av en ny sittande regering. Westinghouse Nuclear tog lärdom 

och affären blev dyr, men de lärde sig mycket om vad som kan hända vid affärer med tredjeparter, 

samt i hur det kan gå när företag gör affärer i korrupta länder. (Beaver, 1994) 

4.2 Westinghouse Nuclear styrdokument 
Westinghouse Nuclear har valt att vara med i International Chamber of Commerce (ICC) och är inte 

för tillfället medlemmar i UN Global Compact. Dock uppfyller Westinghouse Nuclear princip 10 som 

handlar om anti-korruption genom att vara medlemmar i ICC. (Westinghouse Nuclear, 2010e) 

Westinghouse Nuclear erbjuder alla deras säljansvariga, chefer och de inom ledningsgruppen en 

intern videoutbildning i hur de skall hantera korruption och vilka olika typer av korruption som de 

kan utsättas för. Det finns även interna strategier i hur de anställda skall bemöta korruption som alla 

förväntas att följa. (Jackson, 2010) 

4.2.1 Uppförandekod 

Westinghouse har likt många andra stora företag interna dokument med riktlinjer för hur deras 

anställda förväntas att agera i företagets namn. ”Westinghouse Electric Company Code of Business 

Ethics” är namnet på det interna dokument som gäller för Westinghouse Nuclear. Alla anställda 

uppmuntras och att läsa igenom dokumentet och att följa dess råd och riktlinjer i sitt dagliga arbete 

för företaget. Dokumentet har 14 olika stycken som behandlar problematik som kan uppstå samt hur 

de förväntas att agera som anställd. Fyra av dessa delar tar upp korruption och mutor och ger råd till 

hur anställda skall hantera dessa. De fyra styckena är Etisk följsamhet som är den mest allmänna och 

talar övergripande om att etiska riktlinjer bör följas och att det är en skyldighet att rapportera oetiskt 

agerande av andra anställda inom företaget. Stycket om Internationellt företagande tar upp hur de 

anställda skall agera i internationella affärsuppgörelser och vid kontakt med andra länders 

myndigheter. Den uppmanar att följa alla applicerbara lagar, både lokala och amerikanska, även om 

det kan leda till minskade konkurrensfördelar. (Westinghouse Nuclear, 2004) 

Stycke nummer 13 tar upp leverantörers relationer. Stycket varnar för att ta emot gåvor eller 

erbjudanden som kan upplevas som mutor. Att bjudas på middag eller resor kan vara accepterbart så 
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länge de har ett affärssyfte. Anställda uppmanas vara vaksamma, både på vad företagen bjuder 

andra på och vad de själva blir erbjudna. (Westinghouse Nuclear, 2004) 

Det sista stycket som handlar om hur de anställda skall agera mot officiella myndighetspersoner 

uppmanar anställda inom Westinghouse Nuclear som agerar mot myndigheter att alltid vara pålästa 

om hur de förväntas bete sig. Alla former av gåvor och erbjudanden till anställda inom myndigheter 

avråds. (Westinghouse Nuclear, 2004) 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys och kopplingar mellan teori och empiri, vilket i 

slutänden ska ge svar på frågeställningen. 

5.1 Intressentmodellen 
Vi kommer att börja med att utgå ifrån intressentmodellen i teorin och ta fram alla intressenter som 

finns i Westinghouse Nuclears fält.  

 

Figur 3 - Utvecklade intressentmodellen, egen bearbetning (Grafström, Göthberg, & Windel, 2008, s. 67) 

Som ni ser på figur 3, finns det många intressenter. De vi har lokaliserat i denna uppsats är: 

Internationella myndigheter, nationella myndigheter, lobbygrupper, ägare, kunder, anställda, 

företagets ledning, leverantörer, media, samhället, konkurrenter, långivare och aktieägare. 

Med hjälp av intressentmodellen som har beskrivits i teorin har vi kunnat ta fram alla intressenter 

som i någon form påverkar eller kan påverka Westinghouse Nuclear i korruptionsfrågor (se figur 3). 

Vi har inte tagit med varenda specifik intressent, eftersom gruppen räcker för att förstå, samt att 

modellen skulle bli otydlig. Figur 3, visar den utvecklade intressentmodellen, det som skiljer sig den 

gentemot den klassiska är att intressenterna kan påverka Westinghouse Nuclear indirekt också, med 

andra ord behöver de inte vara direkt kopplade till bolaget, som vi också tidigare har tagit upp i 
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teoriavsnittet. Det vi kan konstatera med denna modell är att dessa olika intressenter finns och kan 

påverka Westinghouse Nuclear. Hur stor makt och i vilken grad de olika intressenterna kan påverka 

företaget kan vi inte ta reda på med hjälp av denna modell. Det finns många olika intressenter som 

kan påverka bolaget och att studera alla intressenter både med och utan makt skulle inte vara 

intressant för att kunna besvara uppsatsens problemformulering. 

5.2 Nyckelintressentmodellen 
Vi kommer att använda oss utav nyckelintressentmodellen som vi tidigare har beskrivit i den 

teoretiska referensramen. Denna modell kommer hjälpa oss att analysera vilka intressenter som kan 

påverka Westinghouse Nuclear.  

Genom nyckelintressentmodellen har vi delat in intressenterna i olika grupper, tagna ifrån 

intressentmodellen: vilande intressenter, diskreta intressenter, krävande intressenter, dominerande 

intressenter, farliga intressenter, beroende intressenter och definitiva intressenter. Vi kommer att 

sätta in de olika intressenterna i de olika nyckelintressentmodellgrupperna genom att utgå från 

definitionen i den teoretiska referensramen. Se bilaga 2, för att se en förenklad tabell över hur varje 

intressent har blivit placerad. Här nedan följer en diskussionen av varför och vart intressenterna har 

blivit placerade.  

5.2.1 Internationella myndigheter 

Internationella myndigheter påverkar nationella myndigheter och företag genom att stifta lagar och 

påverka policyskapandet hos företag. Detta medför att internationella myndigheter har stor makt att 

påverka Westinghouse Nuclear både direkt och indirekt. Internationella myndigheter har även 

legitimitet eftersom de har en formell relation till företaget då de är medlemmar i dess 

organisationer samt att de lyder under lagar som är formade utav dem och därför hamnar 

internationella myndigheter som dominerande intressent. I denna grupp har vi flera olika intressenter 

som påverkar våra nationella myndigheter och företagen direkt. OECD som intressent sätter upp 

riktlinjer om hur länder ska agera och arbeta för att motverka korruption på nationell nivå. Detta gör 

att företag som Westinghouse Nuclear tenderar att göra affärer med länder som är medlemmar av 

OECD, eftersom de arbetar aktivt mot korruption och risken för att utsättas för korruption bör vara 

lägre. UNCAC ska påverka länderna på ett nationellt plan genom att främja det internationella 

samarbetet och på så sätt kunna motverka korruption. Många länder har skrivit under denna 

konvention. FN:s Global Compact är en viktig intressent som säkerställer att företag uppfyller krav för 

att motverka korruption, det har blivit en kvalitetsstämpel för företag och länder och en 

konkurrensfördel. Detta har medfört att fler och fler vill gå med, i och med detta blir det fler länder 

och företag som motarbetar korruption i alla dess former. ICC är en liknande grupp som FN:s Global 

Compact och arbetar på samma sätt och det har också blivit en konkurrensfördel. Internationella 

myndigheter anser vi är nyckelintressenter och är enligt vår analys en dominerande intressent som vi 

tidigare nämnt.  

5.2.2 Nationella myndigheter 

Nationella myndigheter kan stifta lagar och har därför makt över Westinghouse Nuclear och deras 

sätt att agera på den specifika marknaden. Nationella myndigheter är alltid legitima då lagar och 

regler måste efterföljas av aktörerna i ett land och därför påverkar Westinghouse Nuclear på ett 

direkt och formellt sätt. Därför placeras nationella myndigheter som en dominerande intressent. 

Westinghouse Nuclear är ett amerikanskt bolag och lyder därför under amerikanska lagar, med 
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amerikanska lagar menar vi FCPA. Därför följer amerikanska företag  OECD, då USA har undertecknat 

OECD, samtidigt som OECD samarbetet är baserat på FCPA-lagen. Det finns ett undantag som kallas i 

talspråk ”grease money” och detta är inget Westinghouse Nuclear använder sig av enligt intervjun 

med Anders Jackson. Han berättar att företaget har hårdare interna regler än FCPA, som även 

uppfyller svenska lagar. Detta underlättar också samarbetet med den svenska divisionen, eftersom 

de har samma förutsättning och också måste följa de svenska lagarna, att tillämpa olika lagar i olika 

delar inom en organisation kan vara problematiskt för verksamheten. Vi anser att de nationella 

myndigheterna är en utav de existerande nyckelintressenter kring Westinghouse. De är en 

dominerande intressent som med sin makt och legitimitet har stor påverkan över företagets 

utforming av korruptions policy. I Sverge är det förbjudet att ge någon form muta eller att ta emot 

en, det finns inget utrymme för såkallade ”grease money”.   

5.2.3 Lobbygrupper 

Lobbygrupper som har korruption på sin agenda har ingen direkt makt och ingen direkt legitimitet, 

men de finns där och kan bli farliga intressenter om de kopplas ihop med andra intressenter. Dock 

utan media skulle lobbygrupperna ha det svårt att få fram sina budskap, eftersom de oftast drivs 

ideellt eller med små ekonomiska medel. Lobbygrupper har en stor angelägenhet och kan med hjälp 

av olika händelser påverka Westinghouse Nuclear, men då bara förutsatt att företaget har utfört en 

handling som kan uppröra en lobbyistgrupp. Därför placerar sig Lobbygrupper som en krävande 

intressent. Transparency International har inte mycket makt direkt över Westinghouse Nuclear 

utforming utav korruptionspolicys, utan ser till att lagar och konventioner efterföljs. Därför blir inte 

Transparency International en nyckelintressent, men Westinghouse Nuclear bör ha intressenterna i 

beaktning. Förändringar i omgivningen kan ske snabbt och då Transparency bli en nyckelintressent.  

5.2.4 Ägare 

Ägaren som i detta fall är Toshiba har makt, legitimitet och angelägenhet eftersom de kan påverkar 

företaget på många olika plan, Toshiba är därför en definitiv intressent. Toshiba arbetar mycket med 

CSR och korruption är en viktig fråga för dem. Toshiba är medlem i Global Compact vilket inte 

Westinghouse Nuclear är. Detta påverkar ändå Westinghouse Nuclear då Toshiba vill att hela 

organisationen ska följa deras CSR policy där korruptionshanteringen ingår. Toshiba ger ut en CSR-

rapport varje år som även Westinghouse Nuclear ingår i, Toshiba som nyckelintressent är en tydlig 

och viktig intressent för bolaget. En stor anledning till varför de arbetar mycket med 

korruptionsfrågor och CSR-frågor är för att de är ett stort bolag som arbetar inom många 

verksamhetsområden. Om ett av Toshibas dotterbolag med Toshiba i namnet tar ett felaktigt beslut 

och agerar på ett etiskt dåligt sätt kommer hela varumärket att skadas, därför är det mer ekonomiskt 

att vara proaktiv än reaktiv som Friedman (1970) beskrivit. 

5.2.5 Anställda 

Anställda har legitimitet och angelägenhet, de har legitimitet därför att de har en nära och formell 

kontakt med bolaget och kan påverka Westinghouse Nuclear internt. Anställda har även 

angelägenhet och om företaget inte går med på deras villkor kan de strejka eller ta till liknande 

medel, som kan påverka företaget negativt. Därför är de anställda en intressent som företaget är 

beroende av, en beroende intressent. De anställda har en stor chans att påverka med deras tydliga 

och starka koppling till bolaget samt genom kontaktar med deras chef. De anställda kan också 

påverka företaget genom olika fackföreningar eftersom att de har stor handlingskraft och har stor 

legitimitet. Fackföreningar är inte en ensam intressent, utan anställda finns det inga fackföreningar 
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och alla är inte alltid med i fackföreningar. Detta skiljer sig från land till land, vissa föreningar har 

större makt, men de anställda är en av nyckelintressenterna till Westinghouse Nuclear. I Sverige 

påpekar Anders Jackson att fackföreningarna har större makt och arbetar aktivare än många andra 

länder, vilket ger de anställda en större makt i Sverige än i till exempel USA. 

5.2.6 Företagets ledning 

Företagets ledning kan agera som en anställd det vill säga ha legitimitet och angelägenhet, men har 

även officiellt makt att kunna styra företag och ändra inriktning. Till exempel att införa och 

upprätthålla en uppförandekod. Westinghouse uppförandekod är ett dokument med 14 olika stycken 

om hur de anställda förväntas att uppföra sig. Fyra av dessa stycken behandlar korruption specifikt 

och dessa komplimenteras av interna utbildningar i hur anställda skall agera i situationer där 

korruption är inblandad. Dokumentet och andra utbildningar utformas och implementeras utav 

ledningen som också är de som ser till att de efterföljs. Ledningens arbete mot korruption blir då en 

utav de viktigaste faktorerna och de är en av de allra mest inflytelserika intressenterna på företagets 

arbete med korruptionshantering. Därför är företagets ledning en definitiv intressent. Företagets 

ledning har makt, legitimitet och angelägenhet att påverka alla delar av Westinghouse och det är 

deras uppgift att driva och leda företaget (en uppgift som de har fått ifrån styrelsen). Med detta som 

bakgrund är Westinghouse Nuclears företagsledning en nyckelintressent. 

5.2.7 Media 

Media har stor makt i dagens samhälle då den når ut till majoriteten av människorna i vårt land och 

påverkar många individer dagligen. Deras uppgift är att sprida information om samhället. Media kan 

gräva fram information som missgynnar företaget, vilket gör att media är en intressent som klassas 

som en farlig intressent för Westinghouse Nuclear. Inget företag vill bli uthängt i media då det är en 

stor åsiktsbildare för många i samhället. Media kan också styra mycket själva om vad som skall 

skrivas och när. Media kommer vara en nyckelintressent som kan påverka bolaget mycket eller litet 

beroende på vad samhället anser vara intressant vid det givna tillfället. Det blir dock bara en farlig 

intressent när den på något sätt kan hota företagets anseende och detta är först efter att företaget 

själva har deltagit i tveksamma tillvägagångssätt i sitt arbete.  

5.2.8 Kunder 

Kunder har stor makt, legitimitet och angelägenhet, eftersom Westinghouse Nuclear är ett bolag som 

säljer kärnkraftverk samt tillbehör. Kunderna har makten att påverka bolaget genom att köpa eller 

inte köpa produkten, därför är kunderna en definitiv intressent. Utan kunder kommer inte 

Westinghouse Nuclear existera och därför kommer kunderna kunna påverka företaget på samtliga 

plan. De är en intressent som ett företag ej kan leva utan, det vill säga kunderna är en av de viktiga 

nyckelintressenterna. Kunderna ställer ofta krav på deras leverantörer att de skall följa etiska lagar 

och konventioner och på detta sätt påverkar kunderna Westinghouse arbete med CSR och 

korruption. En stark och tydlig handlingsplan mot korruption kan ge dem konkurrensfördelar mot 

konkurrenterna. 

5.2.9 Leverantörer 

Leverantörer har en formell koppling till företaget och därför är de legitima, men Westinghouse 

Nuclear kan byta leverantör om de inte uppfyller deras krav på hur bland annat etiska riktlinjer 

upprätthålls. Leverantörer är mer beroende av Westinghouse Nuclear som företag än tvärtom, då 

Westinghouse Nuclear kan gå till en annan leverantör. Detta gör att leverantörer är diskreta 

intressenter. Då Westinghouse Nuclear är ett stort företag, har de också stor handlingskraft. Mindre 
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leverantörer är ofta beroende av stora företag. Därför måste de uppfylla de krav som de större 

företagen ställer på sina leverantörer.  

5.2.10 Samhället 

Samhället har makt att påverka om än bara indirekt via nationella lagar eller media. De har stor makt, 

men kan inte påverka varken legitimt eller via angelägenhet, därför kommer de placeras som en 

vilande intressent. Samhället påverkar dock mycket om Westinghouse väljer att göra affärer där. 

Enligt intervjun med Anders Jackson försöker företaget att motverka korruption så mycket de kan. 

Westinghouse Nuclear gör det genom aktivt välja bort marknader de vet om är utsatta för 

korruption. Istället för att välja en marknad med stor potentiell tillväxt och vinst men med hög 

potentiell risk att utsättas för korruption väljer de länder med en lägre risk för korruption men med 

en lite lägre tillväxt. Ett lands kultur är svår att ändra och därför krävs det ett långsiktigt arbete för 

landet för att få bort korruptionsstämpeln, att ändra kulturens värden går inte över en natt. Därför 

kan det vara problem för företag att arbeta i Östeuropa och Asien. Till exempel nämner Anders 

Jackson i intervjun att de har haft problem i Ukraina när de gjorde en upphandling där. Westinghouse 

Nuclear har även valt att helt bortse från affärer med länder i Afrika och mellanöstern då bland annat 

risken för korruption har varit för stor. Samhället är ingen direkt nyckelintressent, men de kan 

kopplas till Hofstedes (1994) teorier om att olika kulturer har olika symboler, hjältar, ritualer och 

värden. Eftersom dessa skiljer sig stort mellan olika länder och olika världsdelar är också synen på 

vad korruption inte densamma i olika länderna. Den sociala omgivningen är ett inlärt beteende och 

det tar tid att ändra en kultur. En individ gör som den har blivit lärd att göra, när det gäller kulturer 

gäller det gamla ordspråket ”det är svårt att lära en gammal hund sitta”. Det går inte att över en natt 

ändra på ett lands kultur. 

5.2.11 Långivare 

Långivare har makt, men så länge det går bra för företaget och de inte utsätter långivaren för någon 

fara kommer de att vara en diskret intressent. Enligt intervjun påpekar Anders Jackson att de inte är 

beroende av någon bank. Vi tror dock att om inte Westinghouse hade ett gott rykte hade bankerna 

kunnat utföra större påtryckningar i form utav tydligare uppföljning av arbete med korruption och 

övriga CSR frågor. Vi kan dock inte se att det utgör något större hot eller påverkar Westinghouse 

Nuclear i någon större utsträckning för tillfället. Långivaren är i denna undersökning ingen 

nyckelintressent. 

5.2.12 Aktieägare 

Westinghouse Nuclears aktieägare kommer gå under ägare, eftersom Toshiba äger 67 % av företaget 

och de andra aktieägarna bara kan påverka om Toshiba som är storägaren tillåter det. Toshibas 

aktieägare är dock en intressent som kan påverka Westinghouse Nuclear. Toshibas aktieägare kan 

ställa krav på Toshiba som i sin tur ställer krav på Westinghouse Nuclear. Av Toshibas alla aktieägare 

är en stor majoritet ifrån Japan, endast cirka 25 % består utav utländska investerare. Detta betyder 

att Toshibas aktieägare påverkas utav Japanska värderingar och de som är delägare lyder under 

japanska nationella lagar och regler. Det blir dock en indirekt koppling, men den är ändå intressant 

för att påpeka vilka intressenter som kan ha en inverkan på Westinghouse Nuclears 

korruptionshantering. Även om företaget är amerikanskt påverkar de japanska företagen i hur CSR-

policys och korruptionshantering utformas. 
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5.2.13 Konkurrenter 

Konkurrenter har makt att påverka företaget genom olika medel. Det kan vara allt ifrån att införa 

uppförandekoder, ISO-standarder till att skapa en bättre produkt. Med detta som bakgrund är 

konkurrenterna en intressent som har både makt och angelägenhet, vilket gör dessa till en farlig 

intressent och en nyckelintressent till Westinghouse Nuclear. Vi kan se ganska tydligt på 

konkurrenterna som beskrivs i empiriavsnittet att alla arbetar med CSR för att motverka korruption, 

förutom Atomstroyexport som inte verkar ha en några tydliga riktlinjer med hur de ska hantera 

korruption eller annan etisk problematik . Detta kan ge de en unik konkurrensfördel som inte de 

andra bolagen har, de kan utnyttja korruption till sin fördel. De bolag som arbetar med CSR ser 

arbetet mot korruption som en konkurrensfördel, då många västerländska länder och kunder kräver 

detta. Som ett exempel är Atomstroyexport som inte aktivt utåtsätt motverkar korruption, detta för 

att kunna existera på den marknad där de kan behöva utnyttja korruption för att vinna 

upphandlingar. Vilket gör det svårt för företag som arbetar med CSR, att ta sig in på dessa marknader 

som kräver att företag håller på med korruption. Atomstroyexport kan även ha det svårt att 

konkurrera med de västerländska företagen på den västerländska marknaden, då de oftast krävs ett 

aktivt arbete med CSR och mot korruption för att få vara med och förhandla. Företag som arbetar 

mot korruption kan ha det svårt att slå sig in på en korrumperad marknad. Att verka på en 

korrumperad marknad kan leda till förtroendekriser inom företaget gentemot redan etablerade 

kunder. Detta kan ske pågrund av att olika kulturer definierar olika signaler och olika individer har 

inte samma värden som Hofstede (1994) beskriver i sina teorier om olika kulturer. 

5.2.14 Tredjeparter 

Tredjeparter har makt när de väl används eftersom Westinghouse Nuclear använder dessa bara när 

de inte känner till marknaden bra och därför är deras förtroende utelämnat till tredjeparten, vilket 

kan medföra stora problem för företaget. När de används kommer Westinghouse Nuclear också ha 

en formel koppling till tredjeparten vilket ger legitimitet och är därför en dominerande intressent. 

Anders Jackson nämner problematiken med att inblanda tredjeparter vid förhandlingar med 

utvecklingsländer och som tidigare beskrivits har problemet med tredjeparter kostat Westinghouse 

Nuclear stora resurser tidigare. Problematiken med tredjeparter är svår att hantera för företag. 

Westinghouse Nuclear kan aldrig vara säker på hur en annan människa agerar och det är svårt för 

företaget att veta hur och med vilka medel en tredjepart arbetar för att hjälpa Westinghouse Nuclear 

i förhandlingar på en ny marknad. För att minska riskerna med opålitliga tredjeparter krävs mycket 

informationssökande och bakgrundskoll på den tilltänkta, vilket ofta är svårt att ta fram information 

om samt tids- och kapitalkrävande. En anlitad tredjepart blir mycket nära involverad i företaget och 

förhandlingarna, då denne har en legitim och formell närhet till Westinghouse Nuclear som har 

anlitat honom eller henne som försäljningsrepresentant, samt att denne har en hög grad makt att 

styra över de inledande förhandlingarna för Westinghouse Nuclear. Vi gör antagandet att 

Westinghouse Nuclear efter katastrofen i Filippinerna har ändrat sina interna lagar om hur de 

hanterar utbetalningar och anlitandet av tredjeparter. Detta ger en tydlig indikation på hur tidigare 

erfarenheter används för att ändra på företagets interna CSR regler och mer specifikt 

korruptionsaspekten. 
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6. Avslutande diskussion 
Vi har med hjälp av intressentmodellen tagit fram alla intressenter till Westinghouse Nuclear. Vi har 

även använt oss av nyckelintressentmodellen för att ta fram intressenter som är viktigast för bolaget 

och kan påverka. 

Vi anser att ett företag som arbetar långsiktigt med att förebygga korruption inom dess egna led men 

även tar ett tydligt avstånd ifrån korruption och mutor vinner i det långa loppet. Kortsiktigt kan det 

säkert ibland vara frestande att göra den där lilla extra utbetalningen för att få det stora kontraktet, 

men om verkligheten hinner ikapp kan konsekvenserna bli bra mycket värre och framför allt dyrare i 

både ett monetärt och ur ett anseende perspektiv. Att bygga sitt varumärke på goda och sunda 

värderingar och göra sig kända för att inte spela fulspel vid förhandlingar ger enligt oss inte bara ett 

stärkt varumärke, utan även konkurrensfördelar. 

Ämnet har inte varit det enklaste att undersöka då det finns många olika definitioner av vad 

korruption är. Definitionerna skiljer sig ifrån olika kulturer, vilket gör det svårt att både mäta och 

jämföra olika företag i olika länder. Korruption är överhuvudtaget ett svårt ämne att skriva om därför 

det är mycket tabu kring det, och eftersom det är olagligt i de flesta västerländska länder blir det 

svårt att få information från bolag om ämnet. Om någon vill göra en undersökning i ämnet skulle det 

vara intressant om intervjuobjektet hölls anonymt, vilket skulle leda till att de troligtvis skulle berätta 

mer. Inget företag vill erkänna att de sysslar med korruption i någon form, eftersom de kan får 

rättsliga konsekvenser och samtidigt förlorar kunder som inte vill ha något att göra med ett företag 

som håller på med korruption, eftersom de skadar kundens förtroende också. Det finns en kultur i till 

exempel länder i Östeuropa att det måste ske någon form av muta för att få bedriva sin verksamhet 

inom landet, detta är inget ovanligt och något som är svårt att få bukt med.  

Vi har under uppsatsens gång funnit de vi tror är de nyckelintressenter som påverkar Westinghouse 

Nuclears arbete med korruptionshantering mest och är de mest inflytelserika vid formuleringar av 

interna CSR policys samt de som ser till att interna regler och lagar efterföljs. Nyckelintressenterna 

presenteras och förklaras kort här nedan. 

� Internationella myndigheter: Lokaliserade nyckelintressenter är Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), Förenade Nationernas konvention mot korruption 

(UNCAC), Förenade Nationernas Global Compact (FN Global Compact) och International 

Chamber of Commerce (ICC). Dessa påverkar lagar och förordningar som i sin tur påverkar 

Westinghouse Nuclear. Att följa dessa lagar kan betyda en konkurrensfördel för de 

internationella bolagen, då dessa regler är gemensamma för många marknader.  

� Nationella Myndigheter: Denna intressent påverkar Westinghouse främst genom att införa 

nationella regler. Westinghouse som har representation i ett flertal olika länder lyder även 

under flera lagar. Både Svea rikes lag samt den amerikanska Foreign Corrupt Policies Act 

måste de rätta sig efter. 

� Ägare: Westinghouse Nuclears ägare Toshiba är väldigt måna om sitt rykte och en välskött 

CSR policy är viktiga för dem. Därför har de fått Westinghouse att utöver sin egna CSR policy 

även implementera Toshibas egna CSR dokument.   

� Anställda: De anställda kan genom sin plats inom företaget påverka. De kan vända sig till 

antingen den etiska rådgivningen som är tillgänglig för alla eller påverka genom sin lokala 

fackförening eller gå direkt till sina överordnade.  
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� Företagets Ledning: Är de som arbetar fram både olika CSR policys samt de andra 

utbildningarna för korruptionshantering. Ledningen är förmodligen den mest inflytelserika 

intressenten då de själva utformar etiska dokument och utbildningar som skall gälla inom 

företaget. 

� Media: Media har inte en direkt påverkan på Westinghouse Nuclears policy arbete. Den är en 

indirekt intressent som företaget försöker att undvika och på det sättet påverkar den. Man 

vill inte hamna i tidningen i negativa sammanhang.  

� Kunder: Westinghouse kunder är i huvudsak statligt ägda energibolag. De kräver ofta av sina 

leverantörer att de uppfyller krav om olika standarder inom CSR. Westinghouse Nuclear 

måste därför leva upp till kundernas krav och se till att ha ett gott rykte samt följa dess 

korruptionshantering. 

� Aktieägare: Westinghouse aktieägare är i huvudsak Toshiba då de äger en majoritet (67%) av 

aktierna. Toshiba har inga majoritetsägare, de är dock till största del ägda av finansiella 

institut och privatpersoner i Japan. Detta medför att det företag som har störst makt över 

Westinghouse är japanskt ägt och aktieägarna finns i Japan och inte USA därifrån 

Westinghouse härstammar.  

� Konkurrenter: De konkurrenter som finns är GE/Hitachi, Areva, Mitsubishi och 

Atomstroyexport. Westinghouse konkurrerar med dessa både med sina produkter men också 

i anseende. För att skaffa sig konkurrensfördelar måste anseendet vara starkt och kunderna 

lita på att Westinghouse Nuclear menar allvar med sin CSR policy.  

� Tredjepart: En tredje part kan inte själv påverka policy arbetet. Westinghouse Nuclear har 

dock haft tidigare erfarenheter av tredje parts samarbeten som har lett till stora förluster i 

både pengar och anseende. Därför måste de ansvariga vara väldigt försiktiga vid anlitandet 

av tredje parter. Nya regler för transaktioner till tredje parter har även införts. 

Vi ansåg att lobbygrupper, leverantörer, samhället och långivare inte har den makt, legitimitet eller 

angelägenhet för att vara en nyckelintressent till Westinghouse Nuclear. Detta är resultatet av vad vi 

har kommit fram till genom analysen av Westinghouse Nuclears omgivning. Vi vill poängtera att detta 

kan ändras snabbt och att dessa intressenter kan snabbt bli nyckelintressenter och påverka 

Westinghouse Nuclear.  

Om det skulle vara billigare i längden med korruption skulle alla internationella företag försöka 

använda sig av det, men i dagens samhälle finns det mycket kontroller för att motverka detta. Vilket 

leder till att det är billigare och lättare för bolagen att vara proaktiva än reaktiva. Företagen finns inte 

för att idka välgörenhet utan för att skapa en vinst åt deras ägare som Freidman (1970) är inne på.  

6.1 Förslag till vidare studier 
Förslag till senare studier inom ämnet är att försöka ta fram en klar definition av vad korruption är 

och hur undersökarna ska använda sig av den, det kan vara nyttigt att till exempel jämföra två olika 

marknader och undersöka skillnader på lagar och andra aspekter. Dock är det mycket svårt att mäta 

korruption, då det sker i hemlighet och definieras olika av olika personer. Transparancy International 

har gjort undersökningar och försökt rangordna alla länder de kan få tillförlitlig information från, men 

det är svårt att säga om den är valid, då ingen annan organisation gör något liknande. Dock kan vi se 

att det finns en tydlig koppling mellan utvecklingsländer och korruption, vad är det som gör att ett 

land använder sig av korruption i större utsträckning i utvecklingsländer. Det skulle vara intressant 

med studier på hur ett varumärke klara sig i en förtroendekris där korruption har varit inblandat.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till Anders Jackson 
Vad är din position inom företaget? 

Vad är dina ansvarsområden? 

Vad har du för bakgrund? 

Hur hamnade du på din nuvarande position? 

Hur definierar du korruption? Vad är korruption för dig? 

Vad är dina åsikter om korruption? 

I vilka länder har du medverkat vid förhandlingar/försäljningar av kärnkraft relaterade produkter? 

I vilka länder har du upplevt korruption? 

Vad är Westinghouse förhållningssätt till korruption? 

I vilka länder har Westinghouse råkat utför korruption? Vilken typ av korruption har Westinghouse 

blivit exponerad för? Hur har företaget hanterat korruption? 

Hur diskuteras korruptionsproblematik inom företaget?  

Har Westinghouse utarbetade strategier för att hantera korruption? 

Utbildas Westinghouse anställda för att kunna hantera korruption? 

Tas korruptionsproblematik upp när man diskuterar försäljning eller avtal i utvecklingsländer? 

Undviker Westinghouse marknader som är kända för en hög grad av korruption? 

Följer man lokala seder eller går ni efter internationella bestämmelser vid affärsuppgörelser i länder 

med andra kulturella seder? (Sådana som kan uppfattas som korruption enligt västerländska mått 

mätt) 

Använder sig Westinghouse av så kallade ”facilitating payments” (godkända av t ex USA och OECD 

konventionen men förbjudet enligt Svensk lag för Svenska bolag) 

Påverkar Westinghouse ägare CSR policies, t ex corruptions policies? Ställer ägarna några krav på 

företaget? 
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Bilaga 2 – Den färdiganalyserade nyckelintressentmodellen 
För att få förståelse vilket namn varje grupp har, så kolla figur 2 i den teoretiska referensramen.  

Intressenter: Legitimitet: Makt: Angelägenhet: Placerad grupp: 

Internationella myndigheter x x - 4 

Nationella myndigheter x x - 4 

Lobbygrupper - - x 3 

Ägare x x x 7 

Anställda x - x 6 

Företagets ledning x x x 7 

Media - x x 5 

Kunder x x x 7 

Leverantörer x - - 2 

Samhället - x - 1 

Långivare - x - 1 

Aktieägare x x x 7 

Konkurrenter - x x 5 

Tredjepart x x - 4 

 

Tabell 1 - En egen bearbetning av Figur 2 (Carroll & Buchholtz, 2003, s. 75) 

 


