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Sammanfattning  

Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi III - 

Ekonomistyrning, (2FE40E), HT-2011 

 

Författare: Therése Andersson och Michelle Wong 

Handledare: Thomas Karlsson 

Titel: ”Coroporate Social Responsibility i Kina – Hur tre svenska företag arbetar med 

ansvarsfullt företagande i Kina” 

 

Bakgrund: Kina betraktas idag som en attraktiv marknad för utländska investerare. I takt 

med globaliseringen medförs ett större internationellt företagsansvar under allt hårdare press 

från externa intressenter, vilket har gett begreppet Social Corporate Responsibility (CSR) en 

betydande roll. För att bemöta samhällets förväntningar på samhällsansvar blir CSR ett viktigt 

verktyg i verksamhetsstyrningen. Lokala sociala, kulturella och religiösa traditioner påverkar 

organisationer och därmed också hur verksamheter styrs och de är därmed väsentliga aspekter 

som bör uppmärksammas. 

 

Syfte: Avsikten med uppsatsen är att fördjupa oss i hur tre svenska storföretag arbetar med 

CSR i Kina. Vårt ändamål med studien är att komma fram till en lösning på hur västerländska 

företag på bästa sätt kan hantera CRS-arbetet i Kina utifrån CSR:s grundläggande 

ansvarsområden; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar.  

 

Metod: Vi har utifrån en kvalitativ studie analyserat hur de tre studerade företagen hanterar 

CSR-arbetet i Kina. För studien har vi intervjuat representanter för tre ledande aktörer i sina 

respektive branscher som har en etablerad verksamhet i Kina, samt två experter inom CSR 

och företagande i Kina som utger ett annat perspektiv på vårt forskningsämne.  

 

Slutsatser: Vi har framställt en egen modell som lämpar sig vid CSR-arbete i Kina som 

bygger på tre ansvarsområden. Vi anser där att samtliga ansvarsområden bör överlappas och 

samspelas för att skapa ett övergripande värde inom CSR. Dock tror vi inte att det är möjligt 

att uppnå ett optimalt ansvar, men menar ändå att det är varje företags ansvar att sträva efter 

ett värdeskapande arbete som både främjar företaget och samhället mot en bättre utveckling.                              
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1 Inledning 
 

I detta kapitel introduceras problematiken kring tillämpningen av CSR när svenska företag 

inleder samarbeten i Kina. Grunden för studiens ändamål kommer att presenteras mer 

detaljerat i bakgrund, problemdiskussion, frågeställning och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Let China sleep, for when she wakes she will shake the world. 

(Napoleon Bonaparte, Tian 2007, s. 1) 

 

Tvåhundra år efter Napoleons uttalande har Kina vaknat till liv och är på väg att bli världens 

mest kraftfulla ekonomi. Landet har under de senaste decennierna genomgått stora politiska 

förändringar som har skapat en mer öppen handel till omvärlden (Tian 2007). Kina har med 

sin låginkomstmarknad och betydande befolkning lockat till sig allt fler svenska storföretag 

som begett sig till Kina för att öka försäljningsvolym och vinst (Jutterström & Norberg 2011). 

ABB, Atlas Copco, Trelleborg och Sandvik är några svenska multinationella bolag som har 

nått stora framgångar på den kinesiska marknaden (Sveriges Generalkonsulat 2009). 

 

Under 1980-talet skedde i samband med globaliseringen stora förändringar som påverkade de 

ekonomiska-, sociala-, och politiska förhållanden runt om i världen (Blowfield & Murray 

2008). I takt med förändringarna började europeiska och amerikanska företag utlokalisera sina 

verksamheter till utvecklingsländer i främst Asien (Egels-Zandén 2007). Som världens mest 

folkrika land i kombination med billig arbetskraft blev Kina en väldigt attraktiv marknad. 

Landet intresserade utländska företag och investerare från hela världen (Tian 2007). I 

samband med globaliseringen medfördes också ett större internationellt företagsansvar som 

krävde ord till handling (Blowfield & Murray 2008). Den utländska produktionen skedde 

oftast under usla förhållanden och ansågs undermålig utifrån ett västerländskt perspektiv. De 

omoraliska arbetssituationerna skapade stor uppmärksamhet i media som ledde till skandaler 

och påverkade förtroendet för näringslivets aktörer. Svenska företag var inget undantagsfall 

och multinationella bolag som Hennes & Mauritz och IKEA blev associerade med diverse 
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skandaler (Egels-Zandén 2011). Till följd av allt hårdare press på ansvarsfullt företagande 

från media, ideella organisationer och fackförbund fick begreppet Corporate Social 

Responsibility (CSR) en mer betydande roll (Löhman & Steinholtz 2004). EU formulerade en 

allmängiltig definition av CSR:  

 

Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver 

vad lagen kräver. 

 (Löhman & Steinholtz 2004, s. 13) 

 

Fler företag inser vikten och värdet att presentera sin värdegrund i dokumenterad form, så 

kallad Code of Conduct (uppförandekod) (Larsson et al. 2008). Uppförandekoder fungerar 

som moraliska förpliktelser som beskriver företagens egna normer inom ekonomiska, 

miljömässiga och sociala frågor (Farrar 2008; Unionen 2011). Enligt Larsson (2008) är det 

viktigt att ”leva som man lär” för att inte tappa förtroendet hos intressenterna. Trots att det 

inte finns någon legal skyldighet att upprätta och leva upp till koder, kan överträdelse ge 

negativa påföljder som uppståndelse i media och dåligt rykte (Unionen 2011).  Att 

uppförandekoderna har fått en central roll hos företagen syns tydligt då nästan alla svenska 

industriföretag med verksamhet i länder utanför Sverige har en uppförandekod. Genomslaget 

kan även ses på en internationell nivå där en uppskattning visar att över häften av världens 

multinationella företag har en dokumenterad uppförandekod. Det handlar numera inte enbart 

om att maximera vinsten i företaget utan det är även verksamhetsstyrarens uppgift att öka 

värdet för intressenterna (Unionen 2011). En viktig intressegrupp för företagen är dagens 

konsumenter som är alltmer insatta i hållbarhetsfrågor. De ställer högre krav på 

verksamhetsstyrningen och har en stor inverkan på företagens agerande (Löhman & 

Steinholtz 2004). 

 

Globala bolag är idag medvetna om behovet att integrera aktiviteter inom företagsansvar för 

att bemöta intressenternas krav. CSR blir då ett viktigt redskap inom verksamhetsstyrning för 

att bygga upp omvärldens förtroende genom effektivitet och legitimitet (Jutterström & 

Norberg 2011). Därav finns en eftersträvan hos företagsledningen att i sin strategi 

sammankoppla ansvarstagande företagsbeteende med framgångsrikt företagande (Pohl & 

Tolhurst 2010).  
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1.2 Problemdiskussion 

I takt med globaliseringen har avregleringar skapat mer öppna marknader och större frihet för 

företag. I samband med att friheten ökar tillkommer ett större ansvar, vilket företag måste 

beakta för att undvika onödiga risker (Löhman & Steinholtz 2004). Trots att företag idag är 

medvetna om betydelsen av det sociala ansvaret kvarstår vissa problem i utvecklingsländer 

som olika syn på mänskliga rättigheter (Chinabusinessreview.com).  

 

Enligt Jutterström och Norberg (2011) är lokala traditioner och kultur knutna till 

organisationer och företags verksamhetsstyrning. Den kultur som skapas genom ett lands 

sociala och religiösa traditioner har en betydande påverkan på näringslivet och anses vara den 

största svårigheten vid en etablering på internationell marknad. Ytterligare problem uppstår 

när västerländska bolag tenderar att se den nya marknaden utifrån sin egen kultur vilket ofta 

skapar stora svårigheter (Cavusgil et al. 2002).  

 

I Kina är konfucianismen den mest inflytelserika kulturella traditionen och genomsyrar varje 

led i det kinesiska samhället. Konfucianismen grundar sig i fem kärnvärden varav en viktig 

del är harmoni som syftar till att undvika konflikter i det sociala livet. För att lyckas bör 

människor därför undvika konflikter, avstå från gräl, inte tappa humöret och inte kritisera 

varandra på ett provokativt sätt. Ytterligare en stark filosofi som avspeglar sig i det kinesiska 

samhället är taoismen som bland annat följer den kända yin-yang-figurens principer. Yin-

yang syftar till att beskriva världen som genom två sidor, dels den svarta, kvinnliga sidan med 

attribut som svaghet, mjukhet och passivitet och dels den vita, manliga vars egenskaper är 

ljus, styrka, hårdhet och aktivitet. Som symbolen indikerar är de två sidorna inte helt tudelade 

av en rak gräns utan sidorna flyter in i varandra och skapar en slags beroenderelation, där den 

vita sidan kan övervinna den svarta i vissa situationer och vice versa (Tian 2007). I Sverige är 

det feminina värderingar som skapar människors beteende vars utmärkande drag är 

blygsamhet, omsorg, inriktning på att lösa skiljaktigheter genom samtal och kompromisser 

snarare än strejk eller tillgripande av vapen (Jutterström & Norberg 2011).  Wang och Juslin 

(2009) betonar att svårigheter kan uppstå i samband med internationalisering på grund av 

nationernas olika kulturella skillnader. Även CSR kan innebära en sådan svårighet eftersom 

konceptet är framställt utifrån ett västerländskt perspektiv och inte har tagit den kinesiska 

kulturen i beaktning. Vissa bolag har i samband med etablering i Kina därför försökt att 
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hantera och lösa problemet med exempelvis rättighetsfrågor genom att anpassa sig efter 

kinesisk arbetsrätt och uppförandekoder (Chinabusinessreview.com). 

 

Vi har uppfattat att det finns ett stort intresse bland företag att etablera sig på den kinesiska 

marknaden och samtidigt utföra ett gott CSR-arbete. Dock anser vi att det finns stora 

utmaningar för svenska företag att anpassa sig efter kinesiska kulturella värderingar eftersom 

de kan hamna i konflikt med de svenska. Med bakgrund i denna problematik tycker vi att det 

är särskilt viktigt att belysa frågan om hur svenska företag kan hantera situationen med att 

både upprätthålla ett bra CRS-arbete och samtidigt göra goda affärer i Kina.  

1.3 Frågeställning 

Med hjälp av forskningsfrågorna ska vi fördjupa oss inom ämnet CSR i Kina för att vidare 

besvara huvudfrågan. 

 

Huvudfråga: 

• Hur hanterar de tre studerade företagen CSR-arbetet i Kina utifrån Carrolls CSR-

pyramid? 

 

Forskningsfrågor: 

• Vilka strategiska synsätt och angreppssätt kan förknippas med de tre studerade 

företagens motiv för ansvarsfullt företagande? 

• Hur kommunicerar de tre studerade företagen CSR till interna respektive externa 

intressenter? 

1.4 Syfte 

Avsikten med uppsatsen är att fördjupa oss i hur ASSA ABLOY, Atlas Copco och Electrolux 

arbetar med CSR i Kina. Vi stävar efter att undersöka vad motivet och synsättet bakom 

arbetet med ansvarsfullt företagande är samt på vilket sätt CSR och dess ansvarsområden 

kommuniceras internt respektive externt. Vårt syfte är att komma fram till en lösning på hur 

västerländska företag på bästa sätt kan hantera ett CRS-arbete i Kina.  
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till tre ledande svenska storföretag, ASSA ABLOY, Atlas Copco 

och Electrolux som samtliga är framgångsrika i Kina och har ett starkt CSR-engagemang. 

Företagen är speciellt intressanta för studien eftersom de har stor erfarenhet inom CSR och 

höga krav från samhället att agera ansvarsfullt.  

 

Med bakgrund i vår frågeställning har vi utifrån den insamlade teorin inom CSR-området 

funnit Carrolls CSR-pyramid som mest lämpad att utgå från. Modellen är vedertagen inom 

CSR-forskningen och en intressant utgångspunkt för vår studie eftersom den berör fyra 

ansvarsområden som vi tycker är viktiga att forska kring. Vi kommer därför att basera vår 

huvudfråga utifrån Carrolls fyra ansvarsområden; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt ansvar. De fyra områdena är grundläggande inom CSR utifrån ett västerländskt 

perspektiv och vi tycker därför att det är extra intressant att undersöka om modellen även går 

att applicera på ett kinesiskt perspektiv. För att få en djupare förståelse om varför och hur 

företag arbetar med CSR undersöks utöver huvudfrågan även företags motiv och angreppssätt 

för ansvarfullt företagande samt intern och extern kommunikation.      
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1.6 Disposition 

Inledning  

I inledningskapitlet presenteras problematiken kring 

genomförandet av CSR i Kina. En introduktion av 

studiens mål behandlas mer detaljerat i uppsatsens 

bakgrund, problemdiskussion, frågeställning och syfte.  

Metod 

Metodkapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt för att 

uppnå uppsatsens syfte. Valda angreppssätt motiveras. 

Teoretisk referensram 

I avsnittet för den teoretiska referensramen kommer 

urvalet av teorin utgöras av tre indelningar. Den kommer 

tillsammans med empirin att ligga till grund för att besvara 

studiens frågeställning.    

Empiri 

Empirikapitlet kommer att behandla tre djupintervjuer som 

följer den teoretiska referensramens struktur. 

Tolkning 

Tolkningskapitlet behandlar kopplingen mellan den 

teoretiska referensramen och empirin. I detta avsnitt 

kommer vi diskutera empirin utifrån referensramen samt 

egna tolkningar. 

Slutsats 

Slutsatsen ämnar besvara uppsatsens problemformulering 

och syfte utifrån den teoretiska referensramen, empirin 

och våra tolkningar. Utifrån det presenteras vår lösning. 

Rekommendationer 

Det sista kapitlet avser våra råd för fortsatta studier.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras olika val av metoder samt tillvägagångssätt för tillämpning av 

teori och empiri. Syftet med kapitlet är att skapa en förståelse för hur anknytningen mellan 

uppsatsämne och vetenskap skett. 

 

2.1 Forskningsansats 

Patel och Davidsson (2003) beskriver deduktion, induktion och abduktion som tre begrepp för 

att kombinera teori och empiri. Deduktion innebär en bevisande väg med utgångspunkt i 

befintlig teori där slutsatser dras om enskilda fenomen. Bryman och Bell (2005) förtydligar 

detta genom att förklara att forskaren deducerar hypoteser som ska underkastas en empirisk 

granskning. Enligt Patel och Davidsson (2003) kallas detta arbetssätt för hypotetisk-

deduktiva. Induktion som forskningsansats innebär att generella slutsatser görs på grundval av 

observationer varpå teorin sedan formuleras (Bryman & Bell 2005). Dock menar Patel och 

Davidsson (2003) att ett induktivt tillvägagångssätt inte nödvändigtvis medför att arbetet sker 

helt förutsättningslöst, eftersom forskarens subjektiva föreställningar påverkar de teorier som 

framställs. Samtidigt påpekar Jacobsen (2002) att denna ansats har en öppen utgångspunkt 

med intention att motverka en möjlig begränsning av informationsinsamling (Jacobsen 2002). 

Bryman och Bell (2005) hävdar vidare att det inom både induktion och deduktion finns drag 

som påminner om varandra och benämner denna generella strategi som iterativ. Således 

menar Patel och Davidsson (2003) att ingen forskningsansats startar förutsättningslöst.  

 

Abduktion syftar till en kombination av induktion och deduktion där de båda arbetssätten 

tillämpas för att utveckla den ursprungliga hypotesen eller teorin. Det innebär att forskaren 

först genom en induktiv metod utarbetar en teori eller hypotes som kan fungera som en 

förklaring till det specifika fallet som undersöks. Därefter prövas denna teori på ett deduktivt 

sätt, det vill säga att den framtagna hypotesen testas på nya fall och därigenom kan teorin 

utvecklas och bli mer generell. En fördel med en abduktiv forskningsansats är att det ger 

forskaren mer frihet än vid strikt tillämpning av ett deduktivt eller induktivt angreppssätt. 
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Dock finns en risk vid tillämpning av abduktion att forskaren påverkas av egna erfarenheter 

samt tidigare forskning och därmed väljer undersökningsfall utifrån dessa. (ibid) 

2.1.1 Val av forskningsansats 

Vi har i vår studie valt att tillämpa ett abduktivt angreppssätt där vi i ett tidigt skede samlade 

in empiri och bearbetade denna. Den första informationsinsamlingen utfördes i form av en 

personlig intervju med en konsult och professionell rådgivare inom företagande i Kina som 

gav oss en bekräftelse på att det finns en problematik kring vårt forskningsämne. Utifrån det 

började vi läsa in oss på CSR-området och i samband med det gjorde vi även vårt urval som 

lade grunden för vår teoretiska referensram. I ett tidigt stadium kom vi även fram till att vi 

ville inrikta oss på svenska storföretag eftersom de ofta har ett omfattande och väl utvecklat 

CSR-arbete. Vi tog därför kontakt med ett flertal företag och genomförde intervjuer som kom 

att ligga till grund för vår studie och kunde på så sätt komplettera vår teoretiska referensram 

med empiri. Utifrån informationen kunde vi sedan dra slutsatser med utgångspunkt i vår 

frågeställning.     

2.2 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2005) beskriver forskningsstrategi som en generell inriktning för utförandet 

av forskning inom företagsekonomi och en distinktion görs ofta mellan kvalitativ och 

kvantitativ metodansats.  Enligt Widerberg (2002) avser kvalitativ ansats fastläggningen av 

egenskaper och karaktärer hos ett fenomen, medan den kvantitativa strategin behandlar 

mängden av dessa egenskaper och karaktärer. Jacobsen (2002) förtydligar detta genom att 

hävda att resultat från kvantitativ forskning vanligtvis återges i tal medan kvalitativ forskning 

återger människors upplevelser och tolkningar i ord. 

 

Kvalitativ data är rik på detaljer och behöver således analyseras genom sortering och 

kategorisering (Höst et al. 2006). På grund av sin detaljrika natur kräver kvalitativ data ofta 

stort utrymme (Ejvegård 2003). Vid analysering av kvantitativ data sker den istället i form av 

statistisk analys (Höst et al. 2006). En fördel med att använda kvantitativ data är följaktligen 

att en stor mängd information kan presenteras med hjälp av informationsrika tabeller och 

diagram (Ejvegård 2003). Höst et al. (2006) poängterar att en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ data kan vara att föredra när undersökningssituation är komplex.  
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Patel och Davidsson (2003) beskriver en distinktion mellan den kvantitativa och den 

kvalitativa forskningen där arbetssätten skiljer sig från varandra. Vid den kvantitativa 

metoden sker bearbetningen först när all information är insamlat, medan en löpande 

analysering sker vid det kvalitativa arbetssättet.  

2.2.1 Val av forskningsstrategi 

Utifrån vår huvudfrågeställning Hur hanterar de studerade företagen CSR-arbetet i Kina 

utifrån Carrolls CSR-pyramid valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning för att få en 

djupare förståelse och mer detaljerad studie kring forskningsämnet. Den kvalitativa 

metodansatsen valdes vid vår empiriska insamling för att få ut så detaljerad information som 

möjligt. Det resulterade i att vi gjorde personliga djupintervjuer och telefonintervjuer av 

kvalitativ art. För att respondenterna skulle känna sig trygga vid intervjutillfällena valde vi att 

låta dem välja plats för intervjuerna och vi reste sedan till dem. Vi tror att detta bidrog till att 

respondenterna kunde känna sig trygga och ha tid att besvara våra frågor på ett detaljrikt och 

ärligt sätt. Vår ambition var att vid varje intervjutillfälle fånga respondentens personliga 

uppfattning och föreställning om studieämnet för att utifrån denna empiri kunna skriva en 

bättre och mer intressant uppsats. För att undersökningen skulle göra verkligheten och 

respondenten rättvis valde vi att spela in alla intervjuer för att inte låta våra egna subjektiva 

värderingar väga in och skapa oklarhet i vad som sagts under intervjuerna. Med hjälp av det 

insamlade materialet kunde vi sedan analysera svaren. För att förtydliga och försäkra oss 

ytterligare om vad som sagts valde vi att även transkribera samtliga intervjuer. Med hjälp av 

denna dokumentation kunde vi med fördel analysera och plocka ut väsentliga delar till vår 

empiri. Nackdelen med transkriberingen var att det krävde mycket tid och stort utrymme, men 

fördelarna med att inte analysera utifrån våra egna tolkningar övervägde i detta fall. I enlighet 

med den kvalitativa metodansatsen valde vi att ha en löpande analysering med relativt öppna 

frågor med utrymme för diskussion och följdfrågor. Således blev kvantitativa insamlingar 

som enkätundersökningar inte aktuellt. Den kvantitativa metodansatsen blev därav ett bortfall 

som vi valde att inte använda oss av. 

  



15 
 

2.3 Insamlingsmetod 

2.3.1.1 Primär	  data	  och	  sekundär	  data	  
Data som en forskare själv har tagit fram benämns primär data. Syftet med insamlingen av 

dessa data är att tillgodose ett speciellt problemområde, vilket gör insamlingen skräddarsydd 

för ett specifikt problem (Jacobsen 2002). Enkäter, strukturerade intervjuer och observationer 

beskrivs som alternativa tekniker för att framställa primär data (Bryman & Bell 2005).  

Bryman och Bell (2005) beskriver sekundär data som redan insamlat material, vilket är 

vanligt inom företagsekonomisk forskning. Sekundär data som samlats in av andra forskare 

särskiljs från sekundär data som samlats in av institutioner och organisationer.   

2.3.1.2 Urval	  
Vid informationsinsamling finns ofta stora mängder data för forskaren att förfoga. Dock 

begränsas analysen i de allra flesta fall av tid, vilket gör det svårt att inkludera all information 

i undersökningen och således skapas ett behov av urval (Bell 2007). Urval är ett slags 

stickprov som kartlägger en större population vars svarsresultat summeras och används för att 

dra slutsatser om hela gruppen (Höst et al. 2006).  Urvalets form och representation beror 

enligt Bryman och Bell (2005) på graden av generalisering vilken styrs av forskaren. Jacobsen 

(2002) beskriver en problematik inom urvalshantering som risken för bortfall av enheter och 

påpekar att detta måste beaktas av forskaren.  

2.3.2 Val av metod för informationsinsamling  

Den insamlade informationen för empiri och teori består av både primär och sekundär 

data.  Vid sammanställningen av den teoretiska referensramen använde vi oss av sekundära 

källor som böcker inom CSR, vetenskapliga artiklar och forskarrapporter. Empirin 

framställdes med hjälp av intervjuer med representanter från företag samt experter inom vårt 

forskningsområde och representerar således både primära och sekundära informationskällor. 

Anledningen till att urvalet av informationsinsamling både består av företag och forskare är 

för att få en djupare förståelse för forskningsområdet samt göra studien mer objektiv. 

 

Vi valde att forska kring storföretag eftersom de har en betydande ställning med stort 

inflytande inom svenskt näringsliv. Vi har noggrant valt ut våra intervjuföretag utifrån 

kriterier baserade på erfarenhet på den kinesiska marknaden samt engagemang för CSR-frågor 

som en del av företagsstrategin. Vi har genom e-post och telefonsamtal kontaktat ett 20-tal 
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företag men på grund av olika omständigheter valde flertalet av dem att inte delta i denna 

studie. Därav utgör vårt urval av svenska storföretag; Atlas Copco, ASSA ABLOY och 

Electrolux som alla är världsledande inom sitt arbetsområde. Empirin baseras därför utifrån 

dessa tre företags synvinklar och erfarenheter. Den relativt smala representationen av svenska 

storföretag kan utgöra en risk för bortfall vilket vi har varit medvetna om under hela 

forskningsprocessen. De personer som vi valde att intervjua inom organisationerna var Karin 

Holmquist (Holmquist), Vice President Corporate Responsibility, Corporate Communications 

på Atlas Copco, Henrik Dahlström Wilson (Dahlström) Director Responsible Sourcing på 

Electrolux och Krister Eriksson (Eriksson) personaldirektör på ASSA ABLOY. Samtliga 

intervjupersoner är aktiva i arbetet inom respektive företags sociala, etiska och miljömässiga 

frågor. 

 

Utöver företagen intervjuades även två personer som vi anser har spetskompetens inom 

studieområdet. Emma Sjöström (Sjöström) är konsult och före detta forskare som för 

närvarande bedriver företaget Nuwa som är verksamt inom omvärldsbevakning på CSR-

området. Sjöströms kompetens är värdefull för studien som en kompletterande källa till våra 

kunskaper om CSR i Asien. Vi har även valt att intervjua Karen Wang (Wang) som är född 

och uppväxt i Kina och numera bedriver ett konsultföretag, Wang Consulting, i Sverige. 

Wang Consulting arbetar med rådgivning och professionellt stöd till svenska företagare som 

vill inleda samarbete i Kina och Wang har delat med sig av betydande information om 

verksamhetsstyrning i Kina. Dessa fakta har varit särskilt viktig för forskningen eftersom den 

specifika inriktningen är svårtillgänglig i litteraturen.  

 

Innan intervjuerna ägde rum var vi noggranna med att göra ett genomförligt förarbete genom 

att läsa in oss på vårt forskningsområde och på företagen. Detta gjordes delvis för att vi skulle 

uppfattas som professionella och skapa mer kvalitativa intervjuer. En bredare förståelse och 

djupare inblick möjliggjorde dessutom ett mer kritiskt förhållningssätt. Samtliga studerade 

företag hade sina huvudkontor i Stockholm och eftersom vi ville genomföra kvalitativa 

djupintervjuer valde vi att hålla intervjuerna på respektive företag. Ögonkontakt och 

kroppsspråk är något vi anser viktigt för att skapa en bra kommunikation. Vi valde därför att 

träffa våra respondenter personligen för att få kvalitativa svar och minska risken för 

missuppfattningar. På grund av att intervjuerna gjordes på arbetstid valde vi att besöka 

kontoren för att utgöra så lite besvär som möjligt, samtidigt som vi kunde skapa oss en 

uppfattning om företagskulturen. Vi anser att en trygg miljö som kontoret kan resultera i att 
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respondenten kan prata mer bekvämt och ostört. I fallet med Electrolux utfördes intervjun 

med Dahlström via telefon på grund av att vi inte hade möjlighet att träffa honom i 

Stockholm.   

 

Upplägget av hur ansvarsfördelningen under intervjun skulle se ut planerades i förväg för att 

skapa struktur i arbetet. Anteckningar gjordes mest som stödord och båda var delaktiga i 

samtalet. En ljudinspelning gjordes vid varje intervjutillfälle med hjälp av ett 

inspelningsverktyg. Detta gjordes för att vi skulle kunna koncentrera oss på vad som sades 

och för att i efterhand kunna analysera och säkerställa vad som sagts. Vi valde att hålla öppen 

riktad intervju utifrån frågor som i förväg skickades ut som riktlinjer för att intervjupersonen 

skulle kunna förbereda sig och skapa sig en uppfattning om intervjuns inriktning. Nackdelen 

med öppna frågor är att det kan vara svårt för respondenten att hålla sig till ämnet, vilket vi 

beaktade och i vissa fall fick styra med hjälp av följdfrågor. Efter varje intervju lyssnade vi 

igenom inspelningen och skrev rent våra anteckningar när vi fortfarande hade det färskt i 

minnet.  

2.4 Forskningskvalitet 

Enligt Bryman och Bell (2005) är reliabilitet och validitet två av företagsekonomins viktigaste 

kriterier inom forskning. Reliabilitet avser tillförlitlighet och trovärdighet medan validitet 

innebär giltighet och relevans (Jacobsen 2002). Om dessa mätkriterier inte uppfylls har 

resultaten som forskningen ger inget vetenskapligt värde (Ejvegård 2003). Reliabilitet och 

validitet har en stark sammankoppling till varandra då de två inte helt går att särskilja (Patel & 

Davidsson 2003). Det vill säga att om reliabiliteten är låg, är ofta validiteten detsamma. Dock 

innebär en hög reliabilitet inte nödvändigtvis en hög validitet (Bell 2007). 

2.4.1.1 Reliabilitet	  och	  validitet	  	  
Bell (2007) antyder att oavsett vilken insamlingsmetod som används ska forskaren alltid vara 

kritiskt inställd och granska den insamlade informationen. Detta påverkar i sin tur 

tillförlitligheten och giltigheten i det data som framställs. Enligt Bryman och Bell (2005)  är 

en undersökning tillförlitlig om den ger samma resultat vid olika tillfällen men under samma 

villkor. Det finns även andra sätt att pröva reliabiliteten som bland annat återtestning och 

kontrollfrågor (Ejvegård 2003).  
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Validiteten avgörs enligt Bryman och Bell (2005) av bedömningen om undersökningens 

dragna slutsatser hänger ihop med verkligheten eller inte. Merriam (1994) förtydligar denna 

svårighet genom att påpeka att det inte finns något generellt sätt att garantera validitet 

eftersom forskarens egna värderingar och erfarenheter alltid inverkar. Att forskaren inom 

kvantitativa studier undersöker rätt fenomen anses indikera validitet. Genom att använda sig 

av gott teoretiskt underlag, bra instrument och utföra en noggrann mätning skapas en högre 

grad av validitet. Inom den kvalitativa forskningen ger istället upptäckten av fenomenet en 

förstärkt validitet som genomsyrar hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2003). 

2.4.2 Vår forskningskvalitet  

För att ge vår forskning vetenskapligt värde var vår ambition att uppnå hög tillförlitlighet, 

trovärdighet och relevans. Vi var därför noga med att läsa in oss på företagen och 

forskningsämnet innan vi genomförde intervjuerna. Genom att vara förberedda och insatta i 

diskussionen kunde vi med fördel ställa följdfrågor och vara kritiskt granskande till den 

information som gavs. Därav tillämpades både validitet och reliabilitet vilket gjorde att vi 

med hjälp av en god teoretisk grund skapade en större förståelse av det som sades vid 

intervjutillfällena. Vi valde att kontakta olika aktörer med olika intressen inom studieämnet 

för att undvika partisk information som kan leda till en subjektiv uppsats. Att empirin kom 

från olika håll förtydligade även helhetsbilden av forskningsområdet vilket har bidragit till att 

vi kunnat skriva en mer nyanserad och ärlig uppsats. Vi strävande även efter att våra egna 

subjektiva värderingar och antaganden skulle spela en så liten roll som möjligt i arbetet för att 

öka validiteten. Därav använde vi oss av inspelningsverktyg, transkribering och kontrollfrågor 

för att kunna analysera och granska den insamlade informationen. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras vårt urval av teori som består av tre indelningar; motiv och 

angreppssätt för ansvarsfullt företagande, intern och extern kommunikation samt CSR-

pyramiden. Dessa tillsammans med empirin kommer att ligga till grund för besvarandet av 

studiens frågeställning. 

 

3.1 Motiv och angreppssätt för ansvarsfullt företagande 

Sedan början av 2000-talet har olika internationella uppslag som FN:s Global Compact och 

EU:s ökade intresse för CSR medfört ett utvidgande inom företagens ansvarsfrågor 

(Grankvist 2009). Det finns idag uppfattningar hos stora delar av allmänheten att storföretag 

bär ett särskilt ansvar för påverkan på miljö och samhälle som orsakas av produktion och 

produkter (Larsson et al. 2008). I samband med att företags samhällsansvar utökas kan det 

enligt Larsson et al. (2008) behandlas på en rad olika sätt. Att engagera och bidra till hållbar 

utveckling anses vara ett tillvägagångssätt för företag att handla ansvarsfullt. Det vill säga att 

understödja utvecklingen av sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, vilket görs genom 

att integrera visionen om hållbar utveckling i affärsstrategin (Grankvist 2009).  

Larsson et al. (2008) beskriver två kritiska synsätt till CSR som både kan försvåra samt 

förhindra arbetet av CSR-frågor. Eftersom tillämpning av CSR i stort sätt är frivilligt 

försvåras avgörandet angående hur långt företags ansvar sträcker sig. Larsson et al. (2008) 

menar således att det är upp till ägarna att avgöra hur långt de är villiga att sträcka sig inom 

samhällsansvar. En annan problematik med implementering av CSR är att det ofta uppfattas 

som kostsamt. Dyra och osäkra investeringar kan komma på tal liksom att ett första positivt 

resultat på investeringen i vissa fall inte ses förrän långt fram i tiden (ibid.). Swedish 

Standards Institute (SIS) menar däremot att ett systematiskt arbete med CSR kan tillföra ett 

antal fördelar som förser ett värdeskapande i organisationen. Det kan bland annat handla om 

att minimera risker, generera innovationer eller att utveckla och forma samhället där företaget 

är verksamt. De fördelar som uppstår beror till stor del på vilket angreppssätt företaget väljer. 

Angreppssättet beslutas utifrån företagets fördefinierade motiv för ansvarsfullt företagande. 
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De olika motiven är problemlösning, riskminimering, innovation och samhällsansvar vilka 

presenteras mer ingående i följande tabell (SIS 2005). 

Tabell 1. Motiv för ansvarsfullt företagande  

 

Kategori Motiv Konsekvens 

Passiv Problemlösning Företaget har en passiv inställning och agerar inte förrän 

myndigheter och andra intressenter utövar påtryckning på 

företaget. 

Reaktiv Riskminimering Företaget agerar förebyggande mot potentiella sociala och 

miljömässiga risker som kan påverka företagets värde eller 

varumärke. 

Aktiv Innovation Företaget anser att socialt ansvarstagande kan erbjuda nya 

strategiska marknadsmöjligheter genom till exempel nya 

produkter, tjänster eller teknologiska utvecklingar. Ledarskap 

och organisation utvecklas på ett innovativt sätt.  

Förebyggande Samhällsansvar Företaget tar inte bara hänsyn till befintliga behov, utan även till 

framtida och söker hållbara lösningar och affärer tillsammans 

med intressenter, vilket leder till nära relationer.  
 

   Källa: SIS (2005, s. 11) 

Enligt SIS (2005) anses motivet för problemlösning vara ett passivt angreppssätt till CSR. Ett 

företag med passivt beteende handlar utifrån påtryckningar av myndigheter och andra 

intressenter. Larsson et al. (2008) beskriver att bolag med accepterande inställning till det 

utökade ansvaret anser att vissa förändringar i verksamheten kan vara betydliga för att bevara 

sin konkurrenskraft. En sådan uppfattning förknippas oftast med attityden ”vi gör det vi måste 

på smartaste sätt” och innebär en strävan att optimera investeringar i form av exempelvis nya 

tillverknings- och affärsprocesser.     

 

Det strategiska synsättet med reaktivt angreppssätt kan enligt Larsson et al. (2008) betraktas 

som defensivt med ett kännetecknande förhållningssätt att vara laglydig. Utifrån det motivet 

uppfattas CSR-frågor vara potentiella risker som måste behandlas med drivkraften att 
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minimera kostnaderna. Ett företag som däremot jobbar aktivt anser att externa påtryckningar 

bidrar med uppmuntran och möjligheter att skapa innovation (SIS 2005). Utifrån ett sådant 

offensivt förhållningssätt kan företag generera konkurrensfördelar genom att exempelvis 

utveckla nya produkter eller tjänster samt skapa nytänkande i organisation och ledarskap. En 

annan fördel med denna inställning till CSR-frågor är att det kan resultera i mervärden för 

företag och dess intressenter (Larsson et al. 2008).       

3.2 Intern och extern kommunikation 

I takt med att samhällen ställer allt högre krav på företag är det många som har svårt att nå 

upp till marknadens ökade krav på CSR-kommunikation. Enligt en undersökning hamnade 

svenska företag på en femte placering, där ett genomsnittligt företag informerar om ungefär 

hälften av vad som efterfrågas (Thunborg 2009). Inom CSR finns ett ansvar inbakat som 

innebär att företag måste identifiera vilken påverkan det har på omvärlden. Ett sådant ansvar 

kan leda till konsekvenser för flera delar av företaget beroende på hur företaget kommunicerar 

samt vad det kommunicerar (Löhman & Steinholtz 2004). Grankvist (2009) poängterar också 

att det är viktigt att intressenterna förstår budskapet som företaget vill förmedla. 

Uppförandekoder är ett vanligt förekommande strategiskt verktyg inom verksamhetsstyrning 

som sammanfattar på företagets egna ansvarsprinciper. De dokumenterade koderna är särskilt 

vanliga i stora företag där de används för att implementera och kommunicera företagets CSR-

åtaganden internt och externt (Crane et al. 2008). Uppförandekoder fungerar som riktlinjer för 

att vägleda anställda och har införts på olika sätt på olika företag, beroende på hur CSR-

frågan har hanterats och integrerats i verksamheten (Larsson et al. 2008).  

 

Inom begreppet företagsansvar menar Jutterström och Norberg (2011) att det finns en 

distinktion mellan ansvarstalande och ansvarstagande. Ansvarstalande beskriver hur företag 

presenterar sin verksamhet i fråga om samhällsansvar medan ansvarstagande avser företagets 

arbete för samhällsansvar i den operativa verksamheten, genom att CSR-anpassa sin 

affärsverksamhet i praktiken. Det räcker således inte med att utveckla och stödja kunders 

arbete med hållbara processer och system utan dessa måste även kommuniceras till 

omvärlden, vilket utgör en stor del av CSR-arbetets tjänsteportfölj. Enligt SIS bör företag 

utveckla och etablera kommunikationsstrategier för att sprida information om företagets 

policy, prestanda och övrig information som kan vara av vikt för företaget eller dess 

intressenter (SIS 2005). För att belysa vissa former av CSR som viktigare än andra kan man 
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kategorisera CSR utifrån etiska relationer mellan företag och de intressenter som företaget har 

ett ansvar gentemot (Jutterström & Norberg 2011). Intressentteori är en kärnfråga inom CSR 

eftersom företag påverkar individer eller grupper för att nå sina mål och dessa grupper har 

således ett legitimt intresse i företaget. Beroende på hur företaget påverkar intressenterna och 

dess relativa makt och influens utgör intressenterna en större eller mindre del i företaget, 

vilket gör att företaget måste beakta dess intressen (Crane et al. 2008).  

 

Ansvaret inom CSR kan vidare kategoriseras som direkt och indirekt. Direkt ansvar är riktad 

till företagets interna intressenter som anställda, vilka befinner sig inom företagets 

verksamhetsområde. Det indirekta ansvaret är riktat på företagets externa intressenter som 

befinner sig utanför verksamhetsområdet och som företaget inte har någon direkt kontroll 

över (Jutterström & Norberg 2011). Det finns således olika sätt för företag att formulera och 

förhålla sig till sitt samhällsansvar. Ett sätt är att som ovan nämnt upprätta en uppförandekod 

som beskriver organisationens egna uppsatta krav på företagets uppträdande. Ett annat sätt är 

att beskriva vilka värderingar som företaget arbetar efter och förhåller sig till för omvärlden. 

Vidare kan beskrivningar göras av företagens vision eller mission som ger en större och mer 

övergripande bild av hur verksamheten förhåller sig till sin omvärld. Oberoende av hur 

företagen väljer att kommunicera innebär det fundamentet för företagets värdegrund vilken 

stadgas av policys, revisoner och kontroller (Löhman & Steinholtz 2004). 

 

Genom att utarbeta en god kommunikationsstrategi kan företaget visa externa och interna 

intressenter att företaget arbetar med socialt ansvarstagande. Kommunikation ökar 

medvetenheten av företags policy för socialt ansvarstagande och främjar dialogen om 

företagets arbete, vilket är viktigt ur ett intressentperspektiv. Det finns några aspekter inom 

kommunikation som är speciellt viktiga att beakta (SIS 2005, s. 37): 

 

● informationen ska vara lättbegriplig och förklarande 

● källorna ska kunna spåras 

● företaget ska ge en korrekt bild av resultat och prestanda 

● informationen ska helst presenteras i överrensstämmelse med nationella, regionala eller 

internationella indikationer för att bidra med jämförbarhet över tid och mellan andra 

företag 
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Många av dagens företag agerar inom ett globalt sammanhang och måste därför kunna 

kommunicera över kulturella, geografiska och sociala gränser. I denna hyperberoende värld 

blir ständig kontakt med den externa omgivningen oerhört viktig för företag för att kunna vara 

lyhörd gentemot kunders och samhällens behov (Pohl & Tolhurst 2010). Den interna 

kommunikationen är viktigt för att ledningssystemet för socialt ansvarstagande ska kunna 

fungera. Kommunikation bidrar internt med att gynna problemlösning, samordning, 

uppföljning och vidareutveckling av CSR-systemet. Genom att informera anställda kan deras 

motivation till att ta sitt egna sociala ansvar öka, liksom förståelsen och acceptansen för 

företagets uppsatta mål. Ett exempel på företagskommunikation som föll ut med gott resultat 

var Electrolux satsning i Brasilien att sprida affärskoden internt med hjälp av teater. Över 

5000 anställda fick se professionella skådespelare spela upp olika scenarion som de anställda 

sedan skulle diskutera kring. Övningen blev mycket uppskattad och 98 % av deltagarna tyckte 

att det var ett utmärkt sätt att levandegöra företagets värderingar och uppförandekod 

(Grankvist 2009). 

 

Det är även viktigt att informera andra nyckelintressenter som leverantörer och 

underleverantörer som representerar företaget. Således bör uppföljningar, revisioner och 

utvärderingar göras kontinuerligt (SIS 2005). Den externa kommunikationen, 

intressentdialogen, är ett viktigt verktyg för att sprida företagets sociala ansvar för att se till att 

intressenternas och företagets intressen möts (ibid.). Liksom i varje fall av mänsklig relation 

ger involvering av intressentdialog upphov till både möjligheter och hot för båda parter. 

Potentiella möjligheter kan för företag innebära att företagets vilja att involvera sig i CSR 

signaleras och att företagets image stärks. Företag kan likaså förbättra sin interna skötsel och 

bidra till samhällsutveckling med hjälp av god extern kommunikation. I vissa fall kan 

intressentdialoger även medföra potentiella risker för företag såsom farlig exponering, 

informationsläckage och slöseri med tid och pengar om partnerskapet inte lyckas (Pohl & 

Tolhurst 2010). För att förebygga och följa upp olika arbetssätt bör företag kontrollera och 

korrigera sina metoder för ansvarsåtgärder och förändringar bör kommuniceras till alla 

berörda parter (SIS 2005).  
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3.3 CSR-pyramid – fyra ansvarsområden  

Den troligen mest vedertagna och accepterade modellen inom CSR är Carrolls CSR-pyramid. 

Pyramiden är indelad i fyra kategorier; ekonomiskt-, juridiskt-, etiskt- och filantropiskt ansvar 

(Qu 2007). Enligt Carroll (1979) är de fyra ansvarsområdena de grundläggande 

förväntningarna som återspeglar ansvarsfullt företagande. Carroll (1979) hävdar även att ett 

företag åstadkommer totalt ansvar genom att samtliga samhällsförpliktelser i pyramiden 

successivt uppnås. Det innebär att ju längre ner i pyramiden desto viktigare anses 

ansvarsområdet vara. I figur 1 illustreras pyramiden.   

 

 

 

 

 

  

Filantropiskt 
ansvar 

Etiskt ansvar 

Juridiskt ansvar 

Ekonomiskt ansvar 

Figur 1. CSR-pyramid 

Källa: Carrolls (1979) CSR-pyramid egen översättning 
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3.3.1 Ekonomiskt ansvar 

Ekonomiska beståndsdelar av CSR (ansvar): 

1.   Det är viktigt att ta ansvar i enlighet med att maximera vinsten per aktie 

2.   Det är viktigt att företaget är så lönsamt som möjligt 

3.   Det är viktigt att bibehålla en stark konkurrensposition  

4.   Det är viktigt att upprätthålla en hög effektivitet 

5.   Det är viktigt att ett framgångsrikt företag definieras som konsekvent lönsamt   

Källa: Carrolls (1991) tabell egen översättning 

Historiskt sett har företag varit den grundläggande ekonomiska enheten i vårt samhälle där 

dess huvudsakliga roll är att tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter till konsumenterna 

och således generera vinst till ägarna (Carroll 1991). Det ekonomiska ansvaret utgör en 

utmaning mellan bland annat tillförandet av rimlig avkastning på ägarnas investeringar, säkra 

arbeten för anställda med rättvis betalning och leverans av bra produkter till konsumenterna 

till ett rimligt pris, utan att äventyra företagets existens (Larsson et al. 2008). Wang & Juslin 

(2009) beskriver att Kina har nått enorm ekonomisk framgång och tillväxt sedan införandet av 

marknadsekonomi för nästan 30 år sedan. Under denna utvecklingsperiod var 

vinstmaximering det enda motivet för kinesiska företag vilket ledde till att verksamheterna 

inte alltid styrdes på ett ansvarsfullt sätt. Resultatet av beteendet har inneburit allvarliga 

konsekvenser i form av miljöförstörelse och bristfälliga åtaganden av mänskliga rättigheter i 

dagens Kina. 

 

Enligt Grankvist (2009) innefattar också det ekonomiska ansvaret att företag handlar och 

verkar i sammanhållning med den fria marknaden, där konkurrensmiljön ska uppfattas som 

lämplig för utveckling och tillväxt snarare än som hot. SIS (2005) betonar att korruption och 

mutor är ett agerande som strider mot ekonomisk utveckling eftersom konkurrensen förvrids. 

Förutom allvarliga påföljder för ekonomin har korruption och mutor även en stark inverkan 

på politisk stabilitet och demokratiska institutioner. Tian (2007) beskriver att Kinas 

förhållande till korrupta system är en känd problematik och korruption i Kina är allmänt 

uppfattat. Mutor och förskingring har på senare år blivit ett allt vanligare sätt att göra affärer 

på, inte bara för företag utan även för regeringen (Tian 2007). Enligt SIS (2005) har 
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myndigheter tillsammans med näringsliv och medborgare en viktig och avgörande roll i 

motarbetningen av korruption och mutor. Företagsledningen bör därför aktivt ta ställning mot 

korruption samt utveckla och införa bindande etiska instruktioner för sina anställda. En 

additionell åtgärd är att bokföring och redovisning av räkenskaper sker transparent och öppet. 

3.3.2 Juridiskt ansvar 

Juridiska beståndsdelar av CSR (ansvar): 

1.    Det är viktigt att företags ansvar överensstämmer med förväntningar från regering 

och rättsliga system 

2.    Det är viktigt att följa olika federala, statliga och lokala föreskrifter 

3.    Det är viktigt att vara en laglydig samhällsmedborgare 

4.   Det är viktigt att ett framgångsrikt företag uppfyller de rättsliga skyldigheterna 

5.   Det är viktigt att tillhandahålla varor och tjänster som åtminstone uppfyller de 

minimala juridiska kraven 

Källa: Carrolls (1991) tabell egen översättning 

Företagets juridiska ansvar utgör nästa nivå i CSR-pyramiden. Det juridiska ansvaret innebär 

att företag måste uppnå sina ekonomiska mål inom ramen för vad som är legalt acceptabelt i 

det samhälle där företaget är verksamt (Qu 2007). Alla samhällen har lagar som styr det 

förväntade beteendet hos sina medborgare och det legala ansvaret innebär såvida att följa 

statens angivna kod för ett lagenligt företagande (Svensson & Wood 2008; Carroll 1991). Qu 

(2007) menar att regeringen utövar den viktigaste och mest inflytelserika rollen för 

ansvarsfullt företagande eftersom den sätter “spelreglerna” för näringslivet. Att företag i sin 

tur förhåller sig till lagar och regler kan medföra undkommande av hårda sanktioner (Carroll 

1991). Det finns en tydlig skillnad mellan utvecklade länder och Kina i fråga om 

företagsansvar (Wang & Juslin 2009). Enligt Sjöström1 (2011) finns en problematik kring 

uppföljningen av företagens CSR-åtaganden i Kina. Trots att det finns en övergripande idé om 

att respektera exempelvis mänskliga rättigheter är stabiliteten i landet högsta prioritet. Det 

innebär att rättigheter respekteras, men inte på bekostnad av den politiska stabiliteten. I Kina 

har informationsspridning om allvarlig negativ miljöpåverkan länge varit otillåtet. 

                                                
1 Emma Sjöström. Konsult, Nuwa. Personlig intervju. 2011-11-23. 
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Företagsrapportering är fortfarande i sin linda och är främst inriktat på ekonomiskt resultat 

snarare än sociala och miljömässiga påverkan (Wang & Juslin 2009). Trots att det finns väl 

utformade lagar om miljömässiga aspekter berättar Wang2 att det inte är någon garanti för att 

de följs. Denna problematik påverkar även de övriga delarna i systemet eftersom det juridiska 

ansvaret genomsyrar alla ansvarsområden (SIS 2005). Kina följer ett affärssystem där 

medlemmar av den politiska eliten på nationell, regional och lokal nivå i vissa fall upplever 

att de står över lagen och det är svårt att urskilja maktbalansen i systemet (Choi et al. 2009). 

Organisationer såsom International Labour Organization (ILO), Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), EU och FN har därför tagit fram rekommendationer 

för att beskriva de miniminormer som kan förväntas från multinationella företags beteende 

(Svensson & Wood 2008). Enligt Larsson et al. (2008) värdesätts dock företag som på eget 

initiativ går längre än så och arbetar utöver lagstadgade krav och regler. 

3.3.3 Etiskt ansvar 

Etiska beståndsdelar av CSR (ansvar): 

1.    Det är viktigt att företagsansvaret överensstämmer med samhällets förväntningar, 

sedvänjor och etiska normer 

2.    Det är viktigt att erkänna och respektera nya eller växande etiska och moraliska 

normer som antagits av samhället 

3.    Det är viktigt att förhindra att etiska normer äventyrar arbetet med att uppnå 

företagets mål 

4.    Det är viktigt att ett ansvarsfullt företag arbetar utifrån förväntat agerande inom 

moral och etik 

5.    Det är viktigt att företags integritet och etiska uppförande går utöver lagar och 

förordningar 

Källa: Carrolls (1991) tabell egen översättning 

Ett etiskt ansvarstagande beskrivs enligt Grankvist (2009:150) som ”att leva upp till och 

överträffa de moraliska förväntningar kunder eller det offentliga kan ha på bolaget”. Carroll 

(1991) nämner att det ekonomiska respektive juridiska ansvaret innefattas i de etiska 

                                                
2 Karen Wang. Konsult och rådgivare, Wang Consulting. Personlig intervju. 2011-10-27. 
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normerna om rätt och rättvisa. Det etiska ansvaret avser de aktiviteter och rutiner som 

förväntas eller förbjuds av samhälleliga medlemmar även om de inte är kodifierade till lag. 

Det innebär att oavsett om företag inte är juridiskt tvungna att agera etiskt är de ändå 

moraliskt förpliktigade att förhålla sig till förväntade standarder, normer och värderingar som 

samhället har. Larsson et al. (2008) påpekar dessutom att ett beteende inom samhällsansvar 

hos företag värdesätts av intressenterna. Carroll (1991) menar att en positiv effekt av att ta 

samhälleligt ansvar är att det skildrar förändringar inom området, exempelvis genom 

införandet av nya och omformandet av gamla lagar. Om företag däremot avböjer att följa den 

etiska koden riskerar de att drabbas av hårda bojkotter från konsumenter.   

 

Choi et al. (2009) beskriver att företagets etik oftast anses vara motsatsen till dess ekonomi. 

Det ekonomiska ansvaret bygger på kontroller och mätningar i fysiska termer till skillnad från 

affärsetiken som är grundad i filosofi. Svensson och Wood (2007) betonar att företag inte 

enbart bör vara av ekonomiskt slag, utan även agera som representanter för miljömässig- och 

social förbättring. Samhället förväntar sig således att företag ska se bortom sitt eget 

ekonomiska välbefinnande och utöva sin roll som förändringsagenter. 

 

Not everything that matters can be measured 

and not everything that can be measured matters. 

(Albert Einstein, Grankvist 2009, s. 149) 

 

Affärsetiken i Kina bygger än idag på värderingar ifrån konfucianismen där tillit har en 

moralisk hänsyn till uppförandet av lönsamma företag. Anseendet till vinst anses vara ett 

resultat av harmoniskt verksamhetsstyrning (Wang & Juslin 2009). Wang3 förklarar dock att 

ett oönskat och ouppskattat affärsbeteende har skapats till följd av att många kinesiska 

företagare har bedrivit verksamheter på ett oansvarigt sätt.     

 

Det finns en tendens att arbetstagare inte betraktas som en mänsklig resurs utan 

endast som input i produktionen. Ett sådant synsätt på människor som maskiner 

skapar en situation där människor är utbytbara. (Sjöström4) 

 

                                                
3 Karen Wang. Konsult och rådgivare, Wang Consulting. Personlig intervju. 2011-10-27. 
4 Emma Sjöström. Konsult, Nuwa. Personlig intervju. 2011-11-23. 
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Sjöström5 menar att det i Kina sker en enorm migration av människor från landet in till 

städerna för att arbeta. Migranterna får ofta anställning i industrier där inga förkunskaper 

krävs, vilket har utvecklat ett syn hos arbetsgivaren att anställda är utbytbara. Enligt 

International Trade Union Confederations (ITCU) får migrantarbetare i Kina orättvist lägre 

lön samtidigt som deras arbetstider oftast är längre än de lokala medarbetarnas. ITCU nämner 

även att fackliga aktivister trakasseras regelbundet i landet eftersom föreningsfrihet är 

förbjudet. Det finns endast en facklig organisation som erkänts och det är det 

statskontrollerade fackförbundet All China Federations of Trade Union 

(ACFTU) (survey.ituc-csi.org). Wang och Juslin (2009) beskriver att medborgarna i Kina är 

medvetna om bristerna i samhället och strävar efter att utveckla och förbättra den rådande 

situationen. Frågor inom arbetsrätt och mänskliga rättigheter har därmed blivit ett allt mer 

uppmärksammat och omdiskuterat ämne i den kinesiska vardagen. 

3.3.4 Filantropiskt ansvar 

Filantropiska beståndsdelar av CSR (ansvar): 

1. Det är viktigt att företagsansvaret överensstämmer med filantropiska och 

välgörande förväntningar  

2. Det är viktigt att bidra till konst och teater   

3. Det är viktigt att chefer och anställda frivilligt deltar i allmännyttiga aktiviteter 

inom sina lokala samhällen  

4. Det är viktigt att ge stöd till privata och offentliga läroanstalter  

5. Det är viktigt att frivilligt stödja projekt som förbättrar samhällets ”livskvalitet” 

 

Källa: Carrolls (1991) tabell egen översättning 

Den högsta och sista nivån i CSR-pyramiden speglar samhällets önskan om företag som 

bidragande aktörer till samhällsutvecklingen (Qu 2007). Det filantropiska ansvaret innebär att 

företag ska verka som en god samhällsmedlem genom att aktivt initiera och delta i arbete som 

förbättrar samhället (Carroll 1991). Företag kan bidra till välstånd genom välgörenhet och 

konkreta bidrag (Jutterström & Norberg 2011). Genom affärsmässiga bidrag eller ekonomiska 

resurser till exempelvis konst, sport och utbildning kan företag gynna livskvaliteten i det 

                                                
5 Emma Sjöström. Konsult, Nuwa. Personlig intervju. 2011-11-23. 
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samhälle där företaget verkar (Carroll 1991). För att skapa lokal förankring och identitet bör 

företag involvera sina anställda i volontäruppdrag eftersom ett nära samarbete mellan företag 

och frivilligorganisationer gynnar samhällsutvecklingen (SIS 2005). Skillnaden mellan etiskt 

och filantropiskt ansvar är att det senare går utöver samhällets förväntningar på företaget. 

Således är det filantropiska ansvaret frivilligt axlat av företaget (Carroll 1991). Jutterstörm & 

Norberg (2011) hävdar dock att det är en fin gräns mellan välgörenhet och företags olika 

affärsprojekt som ligger i linje med dess kärnverksamhet. 

 

Totalt företagsansvar är uppfyllt först när ett företag har uppnått sina ekonomiska-, juridiska-, 

etiska- och filantropiska ansvar. Det innebär att ett företags strävan för att uppnå CSR bör 

vara att bli lönsamt, följa lagen, agera etiskt korrekt och samtidigt vara en god 

samhällsmedborgare (Carroll 1991). I Kina finns dock vissa hinder som försvårar CSR-arbetet 

eftersom kinesiska företag skiljer sig från västerländska i fråga om drivkraft (Wang & Juslin 

2009). I utvecklingsländer saknas normalt lagstiftning för att kontrollera företagsansvar eller 

så är det helt enkelt brist på resurser vilket gör att reglerna inte upprätthålls (Qu 2007). Enligt 

Sjöström6 är korruption ett utbrett problem i Kina vilket i värsta fall kan leda incitament att 

exempelvis förgifta miljön. I samband med att de olika ansvarsområdena påverkar varandra 

innebär ett problem i den juridiska nivån konsekvenser även på de andra ansvarsnivåerna (SIS 

2005). CSR-konceptet är utvecklat utifrån ett västerländskt perspektiv och har inte tagit den 

kinesiska kulturen i beaktning. Därav finns fortfarande en skillnad mellan Kinas och 

utvecklade länders ansvar vilket har gjort att det fortfarande finns många kinesiska företag 

som har valt att endast passivt acceptera regler och uppförandekoder angående arbetsrätt, 

hälsa, säkerhet och lönevillkor som en reaktion på inköparnas krav. Fortfarande är Kinas 

företagsverksamhet främst inriktat på vinstmaximering snarare än hållbarhet vilket fördröjer 

Kinas CSR-utveckling (Wang & Juslin 2009). Sjöström7 menar att det är omöjligt att uppnå 

ett fulländat CSR-arbete i Kina men att alla företag har ett ansvar att arbeta för det. 

  

                                                
6 Emma Sjöström. Konsult, Nuwa. Personlig intervju. 2011-11-23. 
7 Ibid. 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin som utgörs av tre djupintervjuer med ASSA 

ABLOY, Atlas Copco och Electrolux. Strukturen i detta avsnitt kommer att följa samma 

struktur som i den teoretiska referensramen men utifrån företagens perspektiv. 

 
 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 ASSA ABLOY 

ASSA ABLOY-koncernen beskriver den egna verksamheten som världsledande inom lås- och 

dörrlösningar som förser sina kunder med trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Eriksson 

berättar att ASSA ABLOY:s etablering på den kinesiska marknaden till en början främst 

innebar billig produktion för export. Idag ser företaget marknadspotential i landet på grund av 

förbättrad levnadsstandard i landet. År 2001 intog ASSA ABLOY-koncernen den kinesiska 

marknaden i samband med ett företagsförvärv och idag arbetar omkring 15 500 av företagets 

37 000 anställda i Kina.  

4.1.2 Atlas Copco 

Atlas Copco är en framstående aktör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. 

Produkter och tjänster som företaget tillhandahåller är exempelvis generatorer, 

monteringssystem och gruvutrustning. Kina har varit en fokusmarknad för Atlas Copco i flera 

år och utgör idag koncernens största marknad. Holmquist berättar att av bolagets anställda 

finns den största personalkraften i Kina och tillväxten i landet betraktas fortfarande vara hög. 

Atlas Copco har cirka 33 000 anställda varav drygt 5 300 i Kina. Anställda utbildas och 

utvecklas i enlighet med företagets kultur och förväntas agera på ett svenskt ansvarsfullt sätt 

oavsett var i världen de är verksamma.   
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4.1.3 Electrolux  

Electrolux är ett framstående företag inom hushållsapparater och apparater för professionellt 

bruk. Produktkatalogen omfattar kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och 

spisar som säljs till kunder i 150 länder. Dahlström berättar att Kina utgör en viktig marknad 

för Electrolux eftersom företaget ser hela landets population på 1,3 miljarder människor som 

potentiella kunder för koncernen. Electrolux har en fabrik och flera underleverantörer i Kina. 

Många av Electrolux inköp av komponenter och råvaror sker i Kina på grund av de 

konkurrenskraftiga priserna. Koncernen har idag drygt 51 500 anställda varav cirka 700 

arbetar i Kina. 

4.2 Motiv och angreppssätt för ansvarsfullt företagande 

4.2.1 ASSA ABLOY 

Enligt ASSA ABLOY arbetar koncernen för ett socialt och etiskt ansvarsfullt företagande. 

Eriksson menar att koncernen har ett stort företagsansvar på grund av ASSA ABLOY:s 

storlek och globala etablering. Med bakgrund i sitt företagsansvar upprättade företaget en 

uppförandekod som publicerades år 2004 som en respons från samhällets och investerares 

förväntningar. Uppförandekoden beskriver var ASSA ABLOY står i de sociala och etiska 

frågorna och kan betraktas som ett ramverk för företagets medarbetare.  

 

Arbetet med uppförandekoden och CSR-relaterade frågor är en integrerad del av ASSA 

ABLOY:s huvudverksamheter; försäljning, tillverkning, logistik och produktutveckling. 

Eriksson förklarar att denna integration ger en slags garanti om ansvarsfullt företagande och 

betonar vikten av att arbeta inom ramarna för vad företagets affärsetik statuerar. Eriksson 

beskriver koncernens CSR-arbete som:  

 

Vi tror att det ger något tillbaka på sikt, på kort sikt är det mest någonting som 

leder till ökade kostnader. 

(Eriksson, Personaldirektör, ASSA ABLOY) 

 

En drivkraft bakom ASSA ABLOY:s samhälleliga ansvarsarbete är de anställdas engagemang 

och välbefinnande. Frågor om mänskliga rättigheter, säkerhet och hälsa samt trygghet är 



33 
 

därför särskilt viktiga för ASSA ABLOY. Vid produktutveckling fokuserar ASSA ABLOY 

på energisnåla produkter, användning av återvinningsbara material och tillverkning av 

återvinningsbara produkter. Under år 2008 implementerade företaget en ny inriktning för 

miljöarbete som bygger på hållbar produktinnovation. Projektet handlar om att tillhandahålla 

innovativa lösningar som tillför mervärde för kunderna genom att vara mer effektiva på ett 

hållbart sätt. ASSA ABLOY var exempelvis först ut på den kinesiska marknaden med att 

tillverka kontrollsystem för dörrar och fönster som uppfyller de kinesiska myndigheternas 

olika säkerhetskrav.  

Företagets strategi innebär att på ett strategiskt och effektivt sätt möta kundens behov och 

samtidigt aktivt minska den negativa miljöpåverkan samt negativa sociala effekter. Enligt 

ASSA ABLOY är det en taktik för att kunna fortsätta vara en affärspartner även i framtiden.  

4.2.2 Atlas Copco 

Holmqvist berättar att Atlas Copco sedan starten år 1873 har haft en företagskultur som 

förespråkar ett ansvarsfullt företagande. Atlas Copco starka företagskultur är grundad i goda 

relationer mellan människor. Företaget agerar på en global basis och det är blandningen av 

kulturer och bakgrunder som skapar dynamiken i organisationen. Företaget har utvecklat en 

familjekultur som bland annat bygger på att hjälpa, lita på och motivera varandra samt se 

möjligheter, arbeta under självständighet, vara pålitlig och övertygad om att det alltid finns en 

bättre lösning.  I takt med 2000-talets ökade tryck på hållbarhetsfrågor och ett mer strukturerat 

sätt att arbeta med miljö- och socialt ansvar föreslog bolagets dåvarande VD Gunnar Brock att 

kulturen borde skrivas ned. Resultatet blev Atlas Copcos affärskod som baseras på 

internationella etiska riktlinjer från bland annat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 

Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s grundläggande 

principer om rättigheter på arbetsplatsen. 

 
Våra grundläggande värderingar; samverkan, engagemang och förnyelse byggde 

vår historia, skapar vår nutid och styr vår framtid. 

(Atlas Copcos Affärskod) 

 

Atlas Copco dokumenterade sitt ansvar utifrån intressenternas behov och därmed var 

framställningen av affärskoden en reaktion från både interna och externa förväntningar. Atlas 

Copco har enbart en affärskod och den är densamma över hela världen. Trots att det tog ett 
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och ett halvt år att få affärskoden förankrad internt ser Atlas Copco endast möjligheter med att 

ha ett globalt dokument. 

 
Koncernens vision är att bli och fortsätta vara First in Mind-First in Choice® vilket innebär 

att vara den aktör som kunder, potentiella kunder och andra viktiga intressenter tänker på först 

och sedan väljer. En drivkraft är att inkludera hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan från 

leverantör till kund och även hjälpa företagets intressenter att bli bättre i sitt arbete för 

hållbarhet. För Atlas Copco innebär företagets ansvar för hållbar produktivitet bland annat att 

minska produkters negativa inverkan på miljön, att arbeta för ett bättre samhälle och att stödja 

underleverantörernas arbete i införandet av goda rutiner. Koncernen betonar vikten av att 

informera sina kunder om produkternas och tjänsternas effekter på miljön, samt ge rådgivning 

för säker användning, transportering och skrotning. Likaså bedöms affärspartners utifrån 

hälsa, säkerhet och miljö liksom kvalitet, pris och leveransförmåga. Affärspartnerna förväntas 

följa samma standarder och processer som koncernen. 

 

Det viktiga är att Atlas Copco står fast vid sina övertygelser om vad som är rätt, 

för det tror vi kommer att generera en långsiktig lönsamhet. 

(Holmquist, Vice President Corporate Responsibility, Corporate Communications, Atlas Copco) 

 
En annan drivkraft för Atlas Copco är övertygelsen om att uppförandekoden kommer att 

generera lönsamhet på lång sikt. Svårigheter som korrumperade marknader kan göra det svårt 

att följa uppförandekoden. I dessa fall förespråkar Atlas Copco att man då ska avstå från 

affären vilket bolaget kommer att tjäna på lång sikt. Det finns en noll-tolerans för mutor och 

korruption i företaget vilket kommuniceras ut globalt i bolaget. Målet med Atlas Copcos 

företagsansvar är att vara en god samhällsmedborgare på varje marknad genom en positiv 

inverkan på ekonomi, miljö och sociala aspekter samt genom medarbetarnas stolthet över 

koncernens värderingar. 

4.2.3 Electrolux 

Electrolux har gått från att vara ett produktionsinriktat industriföretag till ett 

innovativt konsumentinriktat företag, som bygger sin verksamhet utifrån 

konsumenternas olika behov. 

(Electrolux årsredovisning 2010) 
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Electrolux företagskultur har alltid varit ingenjörsinriktad och understödjer teknisk 

innovation. Det är denna kultur som enligt Dahlström än idag speglar företaget. Ansvarsfullt 

företagande är ett område som Electrolux har nått stora framgångar inom och företaget har 

under de senaste tio åren fått erkännande för sitt arbete av exempelvis Dow Jones 

Sustainability Index. Att arbeta med CSR har alltid varit en naturlig del i Electrolux arbete för 

ansvarsfullt företagande menar Dahlström. Påtryckningar från allmänheten har även bidragit 

till företagets insatser, exempelvis när Greenpeace protesterade mot Electrolux användning av 

freoner i sina kylskåp under tidigt 1990-tal. Electrolux anser därför att intressenternas 

uppfattning av Electrolux har en direkt inverkan på företagets agerande. 

  

Koncernens uppfattning om ansvarsfullt företagande är upprättat i normer och regler och är en 

integrerad del i Electrolux operativa verksamhet. Företagets förhållningssätt till dessa regler 

genomsyrar hela leverantörskedjan och berör samtliga involverade intressenter. Dahlström 

beskriver att Electrolux strävar efter att vara transparent inför kunder, anställda, aktieägare 

och andra intressenter som berör verksamheten. För att möjliggöra ett gott förtroende för 

Electrolux krävs det att företaget lyssnar på sina intressenter för att kunna föra en kontinuerlig 

dialog med företagets intressenter. Genom att utbyta erfarenheter med sina intressenter och ta 

itu med gemensamma problem ämnar Electrolux på ett bättre sätt kunna möta kunders 

efterfrågan inom viktiga affärsområden som produktutveckling och design. Företagets 

ambition är att med en öppen dialog skapa trovärdighet och mervärde för varumärket genom 

att bli identifierat som ett ansvarsfullt företag. Genom denna strategi hoppas företaget minska 

finansiella risker, lära känna sin marknad bättre och upptäcka nya trender i samhället. 
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4.2.4 Summering 

Utifrån intervjuerna med respektive företag har vi sammanställt en summering av avsnittet. 
 

  ASSA ABLOY Atlas Copco Electrolux 

Marknad Framstående inom lås- 
och dörrlösning 

Framstående av 
produktivitetshöjande 
lösningar för industrin 

Framstående inom 
hushållsapparater och 

apparater för 
professionellt bruk 

Anställda 37 000 
varav 15 500 i Kina 

33 000 
varav 5 300 i Kina 

51 500 
varav 700 i Kina 

Uppförandekoden 
introduceras 

År 2004 År 2003 Slutet av 1990-talet 

Motiv för 
upprättandet av 

affärskoden 

Kände ett större ansvar 
till anställda 

  
Förväntades ifrån 
allmänheten och 

investerare 

Ville skriva ner sin 
företagskultur i text 

 
En reaktion på interna 

och externa förväntningar 

En naturlig del i 
utvecklingen 

 
Värdesätter de interna 

och externa 
intressenternas 

uppfattning 

Synen på 
affärskoden och 

CSR 

Riktlinjer 
 

Kostnadsfråga 

Riktlinjer 
 

Investering som skapar 
möjligheter 

Riktlinjer 
  

Skapar möjligheter och 
minimera risker 

 
Angreppssättet 

  
Integrerad del i den 

operativa verksamheten 
 

Innovativa lösningar 
 

Laglydnad 
  

  
Integrerad del i den 

operativa verksamheten 
 

Innovativa lösningar 

  
Integrerad del i den 

operativa verksamheten 
 

Innovativa lösningar 
 

Kontinuerliga dialoger 
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4.3 Intern och extern kommunikation 

4.3.1 ASSA ABLOY 

Eriksson beskriver att ASSA ABLOY kommunicerar sitt samhällsansvar till externa 

intressenter hjälp av företagets hemsida, den upprättade uppförandekoden samt 

hållbarhetsrapporter. ASSA ABLOY har en öppen och kontinuerlig dialog med externa 

intressenter vilket enligt företaget innebär en effektiv strategi för framtida framgång. 

Koncernens distribution av företagsansvar sker genom hela värdekedjan från inköp till 

återvinning. ASSA ABLOY:s initiativ för hållbar utveckling är baserat på kontinuerliga 

riskanalyser och uppförandekoder som involverar och engagerar både interna och externa 

intressenter. 

  

Enligt Eriksson kommuniceras uppförandekoden på ett decentraliserat sätt inom koncernen. 

De olika divisionerna kommer överens om innehållet och informationen vidarebefordras 

sedan till lokala enheter. När kommunikationsstrategin tillämpas är ASSA ABLOY noga med 

att ta hänsyn till den aktuella omgivningen. Det sociala och etiska uppförandet spelar en viktig 

roll i koncernens strävan för ansvarsfullt företagande och det är därför viktigt att 

kommunikationen av företagsansvaret hanteras på ett tillbörligt sätt i relation till den lokala 

miljön. Internt sprids informationen om företagets etik bland annat genom att alla anställda får 

genomgå ett obligatoriskt introduktionsprogram. Programmet finns på flera språk, bland annat 

översatt till kinesiska för företagets kinesiska medarbetare. Eriksson förklarar att ASSA 

ABLOY i Kina skiljer sig från många andra utländska företag på grund av att bolaget i Kina 

är nästintill helt lokalt styrt och i bolagets största fabriker finns enbart lokala kinesiska 

medarbetare. Koncernen har ett par hundra enheter i Kina dit budskapet om företagets etik 

och ansvar ska kommuniceras och Eriksson menar att ASSA ABLOY:s ambition är att se 

resultat på djupare nivå än endast övergripande. 
  
Våra chefer känner att de har en skyldighet att se till att de jobbar för att inte se 

dåliga ut i de här uppföljningarna. 

(Eriksson, Personaldirektör, ASSA ABLOY) 

  
Kontroller och uppföljningar på att alla anställda har tagit del av uppförandekoden genomförs 

framförallt som regelbundna medarbetarundersökningar. ASSA ABLOY:s senaste 

undersökning gjordes år 2010 och visade ett positivt resultat där cirka 90 procent av de 
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tillfrågade anställda svarade ”ja” på frågan om de hade tagit del av företagets affärskod. Om 

överträdelse av affärskoden däremot skulle ske inom företaget proklamerar ASSA ABLOY att 

rapportering bör ske till närmaste chef eller representant från den lokala ledningen. Eventuella 

rapporter behandlas med sekretess och den anställde som rapporterade hyser ingen risk för 

negativa påföljder.  

 

För externa intressenter innebär ett samarbete med ASSA ABLOY ett krav att förhålla sig till 

koncernens etiska förpliktelser. Leverantörer förhåller sig exempelvis till ASSA ABLOY:s 

normer och principer genom att konfirmera att de tagit del av ASSA ABLOY:s affärskod. 

Genom att skriva under ett kontrakt beskriver Eriksson att leverantörerna förpliktigar sig 

legalt att förbinda sig till ASSA ABLOY:s uppförandekod. För att kontrollera att 

leverantörerna också fullföljer avtalet görs uppföljningar främst av bolagets egna revisorer. 

Denna process begränsas enligt Eriksson i vissa fall då det är svårt att revidera samtliga 

leverantörer som uppgår till flera tusen i antal. ASSA ABLOY gör även så kallade oberoende 

sociala och etiska revisioner där en konsultfirma går in som tredje part och granskar att 

arbetsförhållanden, hälsa- och säkerhets aspekter, etiskt beteende och andra viktiga delar 

uppfylls. Dessa revisioner kan exempelvis handla om att undersöka om anställningsavtal 

finns, att medarbetarna får en skälig lön, kontrollera övertid eller se till att arbetsmiljön ligger 

på en godtagbar nivå. Eriksson beskriver revisionerna som betydande för ASSA ABLOY 

eftersom det indikerar hur fabrikerna sköter sig samt vad som krävs i form av utveckling- och 

förbättringsarbete. Fabriker som får anmärkningar i kontrollerna får en viss tid på sig att 

korrigera sina brister i enlighet med ASSA ABLOY:s principer för ansvarsfullt företagande. 

Eriksson menar att kontroll- och uppföljningsprocesser är kostsamma men genererar 

förhoppningsvis lönsamhet på lång sikt. Ett exempel på lyckade revisioner i Kina är två av 

koncernens fabriker som efter revisionerna rankades i toppklassen bland övriga fabriker i 

Kina. 

4.3.2 Atlas Copco 

Atlas Copco har etablerat höga standarder för rapportering av företagets ansvar där företagets 

alla anställda involveras. Finansiella resultat presenteras i års- och kvartalsrapporter och 

bolaget rapporterar även resultat för hållbarhet inom de tre ansvarsdimensionerna 

ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvar som redovisas i en årlig hållbarhetsrapport. 
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I all vår kommunikation, talad som skriven, är vi hängivna att vara öppna, 

sanningsenliga och noggranna inom ramen för kommersiell sekretess. 

(atlascopco.se) 

  
Inom den interna kommunikationen sker spridningen av information genom en intern databas 

som alla anställda har tillgång till. I databasen ”The Way We Do Things” har företagets olika 

principer och handböcker samlats. En handbok är affärskoden som har översatts till 15-20 

språk för att nå ut till företagets alla anställda. I databasen kommuniceras förutom innehållet i 

affärskoden även utbildningar och ”Control Self Assessment” som är en årlig process för alla 

bolagschefer. Varje anställd har ett ansvar att känna till och följa innehållet i affärskoden och 

företagets viktigaste intressenter informeras även om principerna. 

  

Det är väldigt viktigt för våra anställda att länka upp med koncernens värderingar, 

annars kan det bli jobbigt att arbeta här. 

(Holmquist, Vice President Corporate Responsibility, Corporate Communications, Atlas Copco) 

  

Utifrån affärskoden formas den operativa verksamheten och anställda globalt förväntas att 

arbeta utifrån den. Utöver affärskoden finns introduktionsprogram där företagets värderingar 

presenteras och förklaras för alla nyanställda. Atlas Copco anställer många nya medarbetare 

varje år som i Kina där det nu finns 5 300 anställda varav 1 000 av dem anställts under det 

gånga året. En utmaning är därför att säkerställa att företagets ansvar kommuniceras och når 

ut till alla anställda och andra intressenter. 

  

I Atlas Copcos affärskod står det nedskrivet att även leverantörer ska efterleva bolagets krav 

på hållbarhet. Den externa kommunikationen kan se olika ut på olika avdelningar men en 

minimumnivå är att de åtminstone uppfyller FN:s 10 Global Compacts principer. Vissa 

avdelningar väljer att lägga in det i leverantörskontraktet tillsammans med affärskoden, vilket 

gör att det blir ett legalt dokument. För att följa upp görs internrevisioner på de egna bolagen 

med regelbundenhet. Antingen när det tillkommer en ny VD eller vart fjärde år eller av andra 

skäl då alla processer genomgår granskning angående bland annat miljöfrågor där det 

preventiva miljöarbetet är väldigt viktigt. Om det saknas någonting ska en handlingsplan 

läggas fram för hur och när bolaget förväntas ha det tillsatt. Är det en fabrik det handlar om 

beskriver Holmquist att ISO 14001 ska införas, vilket är en internationell standard för 
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miljöledningssystem, som brukar ta ett till två år att genomföra. Det krävs en investering men 

Atlas Copco anser att det genererar viktig effektivitet och struktur.  

 

Om en leverantör inte lever upp till Atlas Copcos krav brukar de få en rapport med en 

utvärdering och en viss tid på sig att förbättra det som inte var bra. Om det inte sker någon 

förändring eller om leverantören inte vill leva upp till kraven innebär det att relationen måste 

avslutas. Kundledet innebär den svåraste uppföljningen. Det sker inga kontroller av kunderna 

men koncernen förväntas ha kännedom om hur kunderna beter sig inom miljömässiga, sociala 

och etiska frågor. Atlas Copco har tagit fram en enkel modell för att öka kännedomen om sina 

kunder. Det är ett nytt projekt men tester har visat sig falla väl ut som en bra modell genom att 

dela in kunderna i olika segment angående land, bransch, ledningssystem och antikorruption 

policys med mera. En av Atlas Copcos viktigaste egenskaper är att kunna lyssna på och förstå 

sina olika intressenters skiftande behov. Utifrån kommunikationen med intressenter samt 

företagets kapacitet kan nya och bättre lösningar skapas. 

4.3.3 Electrolux 

Electrolux har en lång tradition av säkra och hälsosamma arbetsförhållanden samt redovisning 

av företagets miljöpåverkan. Hållbarhet har alltid varit en viktig del i verksamheten men 

hållbarhetsagendan har utvecklats efter hand och fått nytt innehåll. En viktig ögonöppnare för 

Electrolux var under 1980-talet då det diskuterades mycket om freoner i kylskåp som 

påverkade miljön och urholkade ozonlagret. Det var en viktig fråga för företagets kunder och 

Electrolux insåg sitt ansvar i frågan och upprättade i slutet av 1990-talet Electrolux 

uppförandekod. 

  

Hållbarhetsagendan har ändrats men frågorna har alltid funnits där. 

(Dahlström, Director Responsible Sourcing, Electrolux) 

  

Koden antogs år 2002 och anger lägsta godtagbara arbetsvillkor för alla som är inblandade i 

produktionen och försäljningen av Electrolux produkter. Koden gäller globalt över alla 

branscher och yrken och är uppställd efter internationella erkända föredrag som ILO:s 

konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Uppförandekoden är oerhört 

viktig för verksamheten, inte minst för att skapa trovärdighet hos Electrolux intressenter. 

Många kunder kräver att företaget har en uppförandekod som implementeras och följs upp 



41 
 

och Dahlström menar att uppförandekoden är absolut avgörande för att få vara kvar och göra 

affärer. 

  

Electrolux arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor och intressenternas åsikter väger tungt 

för företaget, vilket är en drivkraft till att definiera företagets hållbarhetsagenda. Electrolux 

strävar därför efter en företagskultur med hög företagsetik och transparens för att främja 

varaktiga relationer med intressenterna genom att vara öppet och ta ansvar för företagets 

handlingar. Dahlström berättar att detta tar sig i uttryck genom att bland annat ha en öppen 

och kontinuerlig dialog med omgivningen.   

  

Vi är mycket transparenta i vår redovisning och berättar hur arbetet går och hur 

det utvecklas och vi drar oss inte för att berätta om där vi inte är så bra, eller får 

hemläxa. 

(Dahlström, Director Responsible Sourcing, Electrolux) 

  

Electrolux är tydligt med att berätta om exempelvis hur många fall av barnarbete som har 

påträffats och hur företaget har valt att hantera problemet. Företagets drivkraft är övertygelsen 

om att det är viktigt att bygga förtroende genom att vara transparent i arbetet och i de områden 

där det finns mer att göra. Internt sker kommunikationen av uppförandekoden på olika sätt. 

Dels får nyanställda uppförandekoden tillsammans med en mängd andra policys och de får ta 

del av utbildningar och informationsgrupper. Det finns även ett intranät och anslag som 

presenteras och introduceras för att finnas lättillgängligt för alla anställda. 

  

Det är avgörande att ledande företrädare lever som de lär. 

(Dahlström, Director Responsible Sourcing, Electrolux) 

 

En annan viktig del är att det finns uppbackning bakom de anställda genom att även chefer 

och befattningsmän lever efter uppförandekoden. Om anställda upplever avvikelser kan de 

rapportera om det, anonymt om de vill och rapporterna utreds alltid. Utöver rapporterna sker 

revisioner, undersökningar och årliga datarapporteringar. Uppförande koden gäller för alla 

Electrolux arbetsplatser och efterlevnad av koden krävs även från leverantörerna. En viktig 

del av den externa kommunikationen innebär således att kommunicera företagets 

uppförandekod till leverantörerna. Ett tillvägagångssätt som Electrolux använder sig av för att 

förmedla uppförandekoden är att inkluderade den i en paragraf i alla kontrakt som Electrolux 
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har med sina leverantörer. För att underlätta och stödja kommunikationen och övervakningen 

av att informationen tas emot av leverantörerna har koncernen utvecklat det elektroniska 

kommunikationsverktyget ALFA. 

  

Uppföljningen som görs av leverantörernas efterlevnad av affärskoden sker genom olika 

aktiviteter. Electrolux har införlivat verktyg för bedömning och övervakning av tredje part för 

att kunna mäta företagets resultat av arbete i termer av miljöpolicys och uppförandekoden. I 

Kina finns kontrollanter och uppföljare som gör revisioner och besök hos 

underleverantörerna. Punkt för punkt går de igenom hur uppföljningen ser ut och lämnar 

förslag på förbättringsåtgärder som sedan följs upp. I vissa fall hjälper Electrolux sina 

underleverantörer med implementeringar, kunskapsförfrågningar och utbildningar för att 

förbättra verksamheten. Som en viktig del i relationsbygget med leverantörerna införde 

Electrolux kvalitetskontroller och program för ansvarsfulla inköp. Satsningen innebär att 

Electrolux uppmärksammar hur leverantörerna följer affärskoden samt erbjuder dem stöd att 

utvecklas. Om en leverantör trots allt inte skulle leva upp till Electrolux krav skulle, om 

resonemang och diskussion inte hjälper, en sista utväg vara att avsluta relationen. Trots att det 

finns svårigheter i Kina med bland annat korruption som kan försvåra relationer ser Electrolux 

generellt positivt på att finnas i Kina. Enligt Dahlström innebär närvaron i landet att företaget 

kan vara med och påverkan den aktuella situationen. 
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4.3.4 Summering 

Utifrån intervjuerna med respektive företag har vi sammanställt en summering av avsnittet. 

  ASSA ABLOY Atlas Copco Electrolux 

Extern 
kommunikation 

-Hemsida 
-Uppförandekod 

-Hållbarhetsrapport 
-Öppen och 

kontinuerlig dialog 

-Hemsida 
-Uppförandekod 

-Hållbarhetsrapport 
  

-Hemsida 
-Uppförandekod 

-Hållbarhetsrapport 
-Öppen och 

kontinuerlig dialog 
-ALFA 

Intern 
kommunikation 

  
 
  
  

 -Decentralisering  
-Integrera hela 
värdekedjan 

  

  -Decentalisering 
-Integrera hela 

värdekedjan 
-“The Way We Do 

Things” 
-Introduktionsprogram 

/Cirkelutbildningar 
-Forma den operativa 
verksamheten utifrån 

affärskoden 

 -Decentralisering 
-Integrera hela 

värdekedjan 
-Intranät 

-Introduktionsprogram 
/informationsgrupper 

 
 
 

   
 Anställda 

  
  

Uppföljning 
  
  
  
  
  

Egna fabriker 
 

Uppföljning 

 
-Introduktionsprogram 

  
 

- ”Whistle blowers” 
- Regelbunden 

medarbetarundersökning 
  
  
  
 
 

-Oberoende social och 
etisk revision av  

tredje part 

 
-Introduktionsprogram 

 
 

-Control Set of Setment 
görs årligen av 
bolagscheferna 

-Medarbetarundersökning 
vartannat år 

 
 
 

- Internrevision 
- Utvärdering och åtgärd 
utförs, vid ISO av tredje 

part  
 

 
-Introduktionsprogram 

 
 

- ”Whistle blowers” 
- Internrevision 

 
 
  
  
 
 

-Utredning av tredje 
part 

Leverantörer 
  
  
  

Uppföljning 

-Konfirmerar genom 
legalt avtal 

  
  

-Utvärdering av 
leverantörer 

-Konfirmerar genom 
leverantörsavtal eller 

brev 
 

-Utvärdering av 
leverantörer 

-Konfirmerar genom 
legalt avtal 

 
 

-Kvalitetskontroller av 
leverantörer 
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4.4 CSR-pyramiden – fyra ansvarsområden 

4.4.1 Ekonomiskt ansvar 

4.4.1.1 ASSA	  ABLOY	  
Enligt ASSA ABLOY:s årsredovisning för 2010 visade koncernen trots lågkonjunktur 

positiva resultat och en omsättning med 5 procents ökning. ASSA ABLOY beskriver att den 

asiatiska divisionen under år 2010 utvecklats kraftigt, mycket till följd av en stark 

urbanisering i Kina. VD och koncernchefen Johan Molin förklarar även att det goda resultatet 

främst beror på företagets fortsatta effektiviseringsarbete vilket har genererat ökad vinst per 

aktie. 

  
ASSA ABLOY strävar efter att förändra och utveckla branschen genom att 

kontinuerligt öka slutanvändarens tillfredsställelse inom trygghet, säkerhet, 

bekvämlighet och design. 

(ASSA ABLOY:s vision) 

  
ASSA ABLOY är framstående inom dörrlösningar och för att företaget ska kunna 

tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter ämnar bolaget att kontinuerligt införa nya 

lösningar och koncept som är anpassade för lokala behov. Eriksson menar att ASSA ABLOY 

har en position som gör det möjligt för företaget att kunna investera i betydande teknologiska 

utvecklingar på marknaden för att möta slutkundens och distributörers efterfrågan. 

  

ASSA ABLOY är förpliktigat till en sund konkurrens som bygger på produkternas 

och tjänsternas mervärde. 

(ASSA ABLOY:s uppförandekod) 

 

Den sunda konkurrens som ASSA ABLOY eftersträvar innebär att koncernen inte ägnar sig åt 

orättvisa, vilseledande eller felaktiga jämförelser, anti-konkurrensmässiga avtal eller 

uppgörelser. Eriksson beskriver att det finns andra påtryckningsmetoder som exempelvis 

mutor, bedrägerier eller gåvor som kan påverka beslut eller leda till utpressning. Han betonar 

att det är ett beteende som ASSA ABLOY inte accepterar och att samtliga inköp och 

försäljningar ska skötas med största möjliga integritet. Dock understryker Eriksson att det 
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finns gråzoner i allt och att exempelvis mindre gåvor ibland kan accepteras som en del av 

affärskulturen. 

4.4.1.2 Atlas	  Copco	  
Atlas Copco bedriver verksamhet genom helt eller delvis ägda marknadsbolag och 

självständiga distributörer som tillsammans täcker fler än 170 länder. Företaget är noterat på 

Stockholmsbörsen och år 2010 omsatte koncernen 70 miljarder kronor. När Atlas Copco 

redovisade sitt resultat för årets tredje kvartal visade företaget intäkter och rörelsemarginal på 

rekordhöga nivåer och efterfrågan låg kvar på en hög nivå med stark tillväxt på 

eftermarknaden. 

  

Vi gjorde ett mycket starkt resultat för det tredje kvartalet och uppnådde bra 

tillväxtsiffror särskilt i USA och Kina. 

Ronnie Leten, VD och koncernchef, Atlas Copco (altascopco.se) 

  

Atlas Copco bedömer sin ekonomiska hållbarhet utifrån det ekonomiska värde som genereras 

av den egna verksamheten genom att sälja produkter och tjänster. Att uppnå företagets mål 

skulle enligt Atlas Copco innebära en tydlig tillväxt för både lokala och globala ekonomier. 

Koncernen bidrar till ekonomisk utveckling inom de regioner där koncernen verkar genom 

bland annat bidrag till pensionsfonder, social trygghet, betalning av skatter och sociala 

avgifter. 

  

”Atlas Copcos mål är att leverera värde till sina intressenter och att uppnå en 

hållbar och lönsam utveckling” 

(atlascopco.se) 

  

Koncernens varumärkeslöfte är hållbar produktivitet vilket innebär att skapa säkra, varaktiga 

resultat med en ansvarsfull användning av mänskliga, naturliga och ekonomiska tillgångar. 

Löftet utarbetas i verksamheten genom koncernens ledord; samverkan, förnyelse och 

engagemang. Att arbeta hållbart innebär att göra rätt från början vilket genererar långsiktig 

lönsamhet. 

 

 

 

 



46 
 

4.4.1.3 Electrolux	  
 

Jag ser goda möjligheter till att vi ska kunna fortsätta generera en hög avkastning 

till våra aktieägare genom lönsam tillväxt. 

(Keith McLoughlin, VD och koncernchef, Electrolux) 

  

I ett uttalande på företagets hemsida är Keith McLoughlin, VD och koncernchef på 

Electrolux, stolt över bokslutsresultatet för år 2010, där nettoomsättningen i jämförbara 

valutor hade ökat med 1,5 % vilket resulterade i ökat aktievärde. Han konstaterar att det goda 

resultatet är ett intyg på att rätt tillämpad strategi av innovativa produkter, satsningar på 

varumärket och kostnadseffektiviseringar har gett resultat. Kostnadseffektiviseringen i 

Electrolux har genomförts bland annat genom att ungefär 55 procent av koncernens vitvaror 

tillverkas i lågkostnadsregioner. Samtidigt har bolagets försäljning på marknaden i 

Sydostasien och Kina växt starkt vilket har ökat omsättningen med cirka 35 procent under år 

2010 och koncernen fortsätter att ta marknadsandelar. 
  
Electrolux finansiella mål är att stärka koncernens globalt ledande position i branschen och 

tillföra sina aktieägare god totalavkastning. Att utnyttja koncernens globala styrka och 

utbredning är enligt Electrolux en förutsättning för att skapa innovativa produkter under ett 

starkt varumärke i ett premium-segment, för att nå fortsatt lönsam tillväxt. Enligt Dahlström 

är Electrolux rykte baserat på hur företagets produkter fungerar och på hur företaget agerar 

och det är viktigt för företaget att förknippas med en god samhällsmedborgare som går att lita 

på. Koncernen arbetar med sunda affärer som innebär starka styrningssystem i kombination 

med god riskhantering och identifiering av möjligheter. Electrolux anser att tillämpning av 

strikta normer och effektiva processer möjliggör en säkerställning av företagets position samt 

långsiktigt värde för aktieägarna och andra intressenter. Koncernen tar helt och hållet avstånd 

korruption och mutor som kan förhindra goda affärer.  Dock menar Dahlström att det finns 

gråzoner som gör att gränsdragningen kan vara svår att göra eftersom situationen inte alltid är 

uppenbar. Problemet är något som Electrolux ständigt arbetar med utifrån utgångspunkten att 

framstå som ett gott exempel genom att ha kontinuerlig dialog med medarbetare om vad som 

är tillåtet och inte. 
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4.4.2 Juridiskt ansvar 

4.4.2.1 ASSA	  ABLOY	  
Vi följer alla spelregler som finns. 

(Eriksson, Personaldirektör, ASSA ABLOY) 

  

Eriksson beskriver att ASSA ABLOY känner ett större krav och ansvar inför samhället och 

miljön än en del lokala företag i Kina som exempelvis inte betalar skatt eller inte förhåller sig 

till arbetsmiljön på det sätt som företagen ger uttryck för att göra. Dock förklarar Eriksson att 

krav på hållbart företagande inte enbart kommer från Sverige utan även från kinesiska 

myndigheter. Anspråken kan bland annat avse krav på miljöaspekter som både företag och 

dess leverantörer måste ta hänsyn till. Eriksson betonar att Kina har kommit långt i arbetet för 

miljön och att de kinesiska myndigheterna är väldigt uppmärksamma och alerta på att hantera 

dessa frågor på ett bra sätt. 

  

ASSA ABLOY respekterar lagar och avtal beträffande affärsetik i de länder där 

företaget är verksamt. 

(ASSA ABLOY:s uppförandekod) 

  

ASSA ABLOY:s normer och policys bygger på internationella riktlinjer som FN:s konvention 

om mänskliga rättigheter, Global Compact, ILO, OECD samt ISO 14001. ASSA ABLOY 

kräver att företagets leverantörer och samarbetspartners följer företagets normer och principer 

och leverantörerna förbinder sig legalt till dessa via ett kontrakt. Trots att företagets 

uppförandekod innefattar riktlinjer som avser företagets alla medarbetare och affärspartners, 

ersätter uppförandekoden inte den lokala lagstiftningen. Om någon del av uppförandekodens 

innehåll skulle stå i konflikt med den lokala lagstiftningen är det lagstiftningen som gäller. 

Eriksson beskriver att bolaget tillåter medarbetarna att bilda föreningar och fackföreningar 

men att ASSA ABLOY inte involverar sig i den processen. Företaget arbetar i enlighet med 

lokala lagar och för att leva upp till regelverk som gäller i exempelvis Kina. Om det inte finns 

några lokala riktlinjer ska medarbetarna och dess affärspartners agera i enlighet med 

uppförandekoden. 
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4.4.2.2 Atlas	  Copco	  
Enligt Atlas Copcos CSR-ansvarige, Holmquist, saknas det i många länder antingen lagar 

eller krav. Lagar och regler skiljer sig från land till land och i flera länder saknas 

efterlevnadsuppföljningar från myndigheter för att se till att lagar följs. Vid sådana tillfällen 

ska Atlas Copcos affärskod gälla. 

 

Vi observerar den lokala andan liksom lagarna i de länder där vi är verksamma. 

(atlascopco.se) 

  
I flera länder finns det enligt Holmquist bra lagar och regler men ingen som följer upp att de 

följs. I dessa fall ska företagets anställda vara strikta med att kommunicera företagets ansvar 

för miljön och följa affärskoden. Ansvaret sträcker sig även till leverantörerna som 

uppmuntras att bry sig om miljön. Ett problem som Atlas Copco har uppmärksammat är 

avsaknaden av föreningsfrihet i Kina. Företaget har valt att hantera problemet genom att bland 

annat delta i projekt med SIF och IF Metall för att stärka facket i Kina. Om marknaden är 

korrupt eller om man av andra anledningar har svårt att följa affärskoden proklamerar Atlas 

Copco att man bör avstå från affären. 

  
Vi har nolltolerans mot mutor och korruption, men vi vill fortfarande ha ordern. 

Ronnie Leten, VD, Atlas Copco (Holmquist) 

  
Atlas Copcos ledning går ut hårt och globalt med företagets antikorruptionspolicy och 

koncernen arbetar med problematiken och försöker hitta andra lösningar. Om det tar stopp på 

ett ställe uppmuntras anställda att hitta andra ingångar till affären och på korrupta marknader 

finns det ofta inslag av affärer som inte är korrupta. Det finns en vedertagen kännedom inom 

koncernen att korrupta system förstör mycket, både för människor, för affärer och för 

samhället. Atlas Copco stöder och respekterar de grundläggande rättigheterna från FN, ILO 

och OECD som dirigerar koncernens verksamheter runtom i världen 

 

 

 

 

 

 



49 
 

4.4.2.3 Electrolux	  

Alla anställda, chefer och styrelseledamöter i Electroluxkoncernen ska i sina 

arbeten ta hänsyn till alla gällande lagar, föreskrifter och regler. 

(Electrolux etikkod) 
  
Electrolux är ett multinationellt företag som finns i fler än 50 olika länder världen över och 

företaget engagerar sig i arbete för att driva affärsverksamhet och företagets intressen på ett 

lagenligt sätt. Electrolux respekterar många olika rättsliga krav eftersom företaget anser att ett 

olagligt beteende eller agerande hotar att urholka koncernens goda rykte av heder och 

integritet. Att som företag framstå som en ansvarsfull samhällsmedborgare är särskilt viktigt 

för koncernen eftersom ett gott rykte enligt Electrolux bidrar till framgångsrika affärer. 

Electrolux principer för ansvarsfullt företagande gäller inte enbart koncernens medarbetare 

utan även andra affärspartners som exempelvis leverantörer. Leverantörer förbinder sig legalt 

att förhålla sig till Electrolux uppförandekoder genom avtal som bygger på internationella 

riktlinjer från FN, ILO och OECD som bland annat kan avse förbud mot vissa kemikalier. 

  

Inom det kinesiska rättsväsendet beskriver Dahlström vissa brister där exempelvis uppföljning 

och kontroll inte alltid sköts på ett riktigt sätt. Han menar att det kan vara möjligt att ”köpa sig 

förbi” rättsliga påföljder och tillstånd i Kina på grund av en utbredd korruption i landet. Kina 

har likt Sverige väl utvecklade och informationsrika lagar inom miljömässiga frågor och 

Dahlström tror att stora förändringar kommer att ske i landet inom en snar framtid i takt med 

att miljöfrågor får större uppmärksamhet. Electrolux egna principer och uppförandekoder 

ersätter inte lokala eller nationella lagar och om de två strider mot varandra är det lagen som 

ska följas. Ett exempel är Electrolux syn på föreningsfrihet som kan hamna i konflikt med vad 

exempelvis den kinesiska lagen förespråkar. Dahlström menar att Electrolux inte kan sätta sig 

emot lokala lagar, men påpekar att det ändå är viktigt att vara på plats i landet för att kunna 

vara med och förbättra situationen. Om lagarna däremot inte ger tillräcklig vägledning 

tillämpar koncernen sina egna principer och rutiner. 
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4.4.3 Etiskt ansvar 

4.4.3.1 ASSA	  ABLOY	  
ASSA ABLOY utvecklas med långsiktig hållbarhet som ambition. De ansvarsområden som 

ligger i företagets fokus är värderingar om miljö, etik och relationen till företagets anställda. 

Koncernens uppförandekod är baserat på internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter 

och enligt ASSA ABLOY:s uppförandekod är företagets utgångspunkt för samhällsansvar: 

  

De människor, vars arbete bidrar till företagets framgång, ska inte berövas sina 

grundläggande mänskliga rättigheter eller tvingas lida fysiskt eller psykiskt av sitt 

arbete. 

(ASSA ABLOY:s uppförandekod) 

  
Företaget förpliktigar sig i sin affärskod att handla inom ramarna för arbetstagares rättigheter, 

mänskliga rättigheter, konsumentintressen och samhällsengagemang. Några av de frågor som 

berörs är barnarbete, tvångsarbete, slavarbete, mångfald, jämställdhet, diskriminering, 

trakasserier, skydd mot medarbetarnas personliga integritet samt alkohol- och drogmissbruk. 
 

Vi behandlar alla med samma förutsättning och situation lika. 

(Eriksson, Personaldirektör, ASSA ABLOY) 

  
Eriksson redogör för jämställdhet mellan kvinnor och män på ASSA ABLOY:s där samtliga i 

alla bolag ska bemötas lika. Kontroller och uppföljningar inom etiska och sociala frågor görs 

genom företagets egna regelbundna medarbetarundersökningar, där bland annat löner 

granskas. Enligt Eriksson är det ingen större skillnad mellan Kina och Sverige inom 

jämställdhetsfrågan och det finns i Kina liksom i Sverige fler män än kvinnor på högre 

befattningar i företaget, vilka således också har högre inkomst. I ASSA ABLOY:s 

uppförandekod står det skrivet att företaget värdesätter och främjar mångfald. För företaget 

innebär det att könsfördelningen på chefsbefattningar balanseras genom att prioritera det 

underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter. 

  

ASSA ABLOY:s anställda förväntas stödja och ta ansvar för koncernens miljöarbete. 

Koncernen kräver framförallt att alla produktionsenheter med omfattande miljöpåverkan 

tillämpar certifierade miljöledningssystem. 
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Det finns säkerligen många fall där leverantörer har tvingats ändra sina rutiner 

och förhållanden för att leva upp till ASSA ABLOY:s affärskod gällande 

arbetsmiljö. 

(Eriksson, Personaldirektör, ASSA ABLOY) 

  

Eriksson anser att ASSA ABLOY:s dokumenterade affärskod har en slagkraft som bidragit 

med en positiv effekt för företaget och att affärskoden har en speciellt stor inverkan på 

tillväxtmarknader. 

 

4.4.3.2 Atlas	  Copco	  
Atlas Copcos CSR-arbete innefattar miljö, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter samt 

etiska relationer med företagets intressenter. Koncernen har endast en affärskod som gäller 

globalt. Affärskoden är skriven med företagets intressentperspektiv som innefattar samhälle, 

miljö, medarbete, kunder, affärspartners och aktieägare. 

  
Vi inser att vi i vårt engagemang för ekonomisk framgång även måste ta hänsyn till 

de bredare ekonomiska, miljörelaterade och sociala effekterna av vår verksamhet. 

(Atlas Copcos affärskod) 

  
Atlas Copco följer frivilliga internationella etiska riktlinjer och standarder för att uppnå 

hållbar lönsamhet. För att åstadkomma en hållbar och lönsam utveckling har koncernen 

definierat sina grundläggande värderingar; samverkan, engagemang och förnyelse. Atlas 

Copco lyfter fram dessa värderingar som konkurrensfördelar som hjälper koncernen att 

behålla sin ledarposition. Koncernen har tilldelats diverse hållbarhetsutmärkelser och Atlas 

Copco står bland annat med på Dow Jones Sustainability Index som Holmquist kommenterar 

nedan. 

  

Vi tycker att vi hör hemma där och vi är väldigt glada och stolta över att ingå. 

(Holmquist, Vice President Corporate Responsibility, Corporate Communications, Atlas Copco) 

  

Atlas Copco har en ambition bli och att fortsätta vara First in Mind–First in Choice® för sina 

intressenter. Det vilket innebär att vara den som kunder liksom potentiella kunder först tänker 

på och sedan väljer, vilket för Atlas Copco innebär att vara ledande. 
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Koncernens grundläggande värderingar ingår i företagets filosofi som går ut på att det alltid 

finns ett bättre sätt att göra saker på. För att bevara miljön för framtida generationer strävar 

Atlas Copco att bli branschledande inom minimering av produkters- och tjänsters 

miljöpåverkan. Utifrån affärskoden formas det operativa arbetet genom strategier och planer 

för genomförande och följs upp genom regelbundna interna revisioner. 

 

4.4.3.3 Electrolux	  
Electrolux styr sin verksamhet efter principerna etik, integritet, respekt, mångfald, säkerhet 

samt hållbarhet och förhållningssättet förväntas efterlevas av hela koncernen på global basis. 

Affärskoden är oerhört viktig för företaget, inte minst för att skapa trovärdighet hos företagets 

viktiga intressenter. Affärskoden omfattar säkerhet, hälsa och miljö samt arbetstagarnas 

rättigheter liksom barnarbete och tvångsarbete. Genom omfattande personalutbildningar 

garanterar företaget att dess etiska normer upprätthålls globalt. 

  

Electrolux ambition är att vara ett företag att lita på genom att utveckla en kultur av hög 

affärsetik genom öppenhet och ansvarstagande. Genom sin syn på etiskt ansvar kan Electrolux 

förstå utmaningar och se möjligheter för verksamheten som tillför värde till samhället. 

  
”Vi vill uppfattas som en god granne” 

(electrolux.com) 

  
Koncernens sociala ansvarsarbete utgår från ett robust och transparent system för 

bolagsstyrning genom kontinuerlig dialog med företagets intressenter. Electrolux arbetar för 

att kommunicera sin roll som globalt ansvarstagande företag och prioriterar att vara öppen 

angående effekter som verksamheten har på samhället. Som en bekräftelse på sitt arbete är 

Electrolux är listad på Dow Jones Sustainability Index vilket enligt Dahlström betyder mycket 

för företaget. 
  

Utmärkelsen tillmäter en stor betydelse och vi uppfattar att den uppskattas av våra 

kunder, investerare och intressenter. 

(Dahlström, Director Responsible Sourcing, Electrolux) 

  
Electrolux etiska krav sträcker sig även till leverantörerna. Oavsett vart i världen de agerar 

förväntas de leva upp till koncernens uppförandekod och miljöpolicy vilket inte är 
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förhandlingsbart. Koncernens ansvar ligger i att övervaka leverantörskedjan för att säkerställa 

att kraven följs samt för att möta kundernas förväntningar. De anställdas rättigheter finns 

inbakade i företagets etiska kod som beskriver att all verksamhet ska bedrivas i enlighet med 

mänskliga rättigheter samt med respekt för anställdas hälsa och säkerhet. I Kina finns dock 

omständigheter inom arbetsrätt som inte går hand i hand med Electrolux affärskod. Dahlström 

menar därför att det är viktigt vara närvarande för att kunna vara med att påverka situationen 

och föregå som ett gott exempel. 

  

4.4.4 Filantropiskt ansvar 

4.4.4.1 ASSA	  ABLOY	  

”ASSA ABLOY agerar som en god samhällsmedborgare på alla platser där 

företaget är verksamt och stödjer lokala, regionala och globala institutioner på 

lämpligt sätt” 

(ASSA ABLOY:s uppförandekod) 

  

Ett av koncernens varumärken, Lockwood, är verksamt på den australienska låsmarknaden 

och har samarbetat med polismyndigheten i Australien under programmet ”Grannsamverkan 

mot brott”. Syftet var att förebygga brottslighet i Australien. I projektet bidrog ASSA 

ABLOY med finansiella medel och företagets roll var också att informera och utbilda 

allmänheten för att på så vis hjälpa människor att fatta förnuftiga beslut genom att köpa rätt 

produkter. Lockwood beskrev att ändamålet med samarbetet var dels att de ville lära 

användarna mer om brottsförebyggande insatser, trygghet och säkerhet samt stödja 

samhällsorganisationer inom områden som brottsbekämpning. 

 

4.4.4.2 Atlas	  Copco	  
Atlas Copco har utöver sin ekonomiska framgång en lång historia av lokalt engagemang i de 

samhällen där de verkar. Koncernens övergripande mål innebär att vara en god 

samhällsmedborgare på varje marknad genom positiv inverkan av ekonomi, miljö och sociala 

aspekter. Koncernens initiativ och aktiviteter sker genom bland annat samhällsengagemang 

och välgörenhetsprojekt för företagets ansvar för hållbar utveckling, mål och resultat. 
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Som en global medborgare är Atlas Copco medveten om sitt samhällsansvar. 

(atlascopco.se) 

  

Koncernen är medlem i ett antal branschorganisationer vars samhällsengagemang och 

välgörenhetspolitik uppmuntrar även andra företag att bidra med stöd vid exempelvis humana 

katastrofer eller naturkatastrofer. Atlas Copcos lokala välgörenhetsinitiativ har valts ut av 

lokala företag med ett generellt största fokus på att tillhandahålla utbildning, skapa en 

tryggare uppväxt för barn samt bekämpa sjukdomar. Atlas Copcos stödjer skolor och 

universitet med ambition att höja utbildningsnivån och ge barn en tryggare uppväxt. I Kina 

stödjer koncernen The Sunshine School som är en skola för fattiga barn i Sichuan. Koncernen 

arbetar även med samhällsengagemangen Vatten åt Alla och hiv/aids-program. 
  

4.4.4.3 Electrolux	  
Enligt Electrolux handlar samhällsengagemang om att vara en god granne genom att lyssna, 

lära och bidra på relevanta sätt. 
  

Koncernens policy är att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare. 

(Electrolux Code of Conduct) 
  
Electrolux strävar efter att genom både små och stora initiativ visa sitt stöd och engagemang 

på lokal nivå. Det sker dels genom ekonomiska bidrag till ideella organisationer som främst 

samordnas på lokal nivå för att uppfylla diverse behov. Andra sätt är att bistå med produkter 

till välgörande ändamål som nödhjälp eller ekonomiskt bidrag från anställda vid humanitära 

katastrofer. 

  
Kundernas åsikter är viktiga för Electrolux och därför har koncernen valt att prioritera sådant 

som kunderna värdesätter. Det kan exempelvis innebära att donera intäkterna från försäljning 

av Electrolux produkter till välgörande ändamål som cancerforskningen i USA och 

Sydamerika. 
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4.4.5 Summering 

Utifrån intervjuerna med respektive företag har vi sammanställt en summering av avsnittet. 
 

  ASSA ABLOY Atlas Copco Electrolux 

Ekonomiskt ansvar 
Omsättning 

(år 2009 – 2010) 
  
  
  

 Bevarandet av sin 
marknadsposition 

  
Ökad omsättning pga. 
effektiviseringsarbete 

  
  
  

 Tillföra innovativa 
produkter 

  
Ökad omsättning 

pga. hög efterfrågan 
och hög tillväxt på 

eftermarknaden  
  

 Fist in Mind-First in 
Choice®/Hållbar 

produktivitet 

  
Ökad omsättning pga. 
innovativa produkter, 

starkt varumärke, 
kostnadseffektivisering 

  
Starkt varumärke 

Innovativa produkter 
Kostnads- 

effektivisering 

Juridiskt ansvar 
 

Följer: 
lokala lagar och regler 

FN:s Global 
Compact 

ILO 
OECD 

Följer: 
lokala lagar och regler 

FN:s Global 
Compact 

ILO 
OECD 

Följer: 
lokala lagar och regler 

FN:s Global 
Compact 

ILO 
OECD 

Etiskt ansvar 
  

Uppförandekoden 
  

Internationella etiska 
riktlinjer 

Affärskoden 
 

Internationella etiska 
riktlinjer 

  
Antikorruptionspolicy 

 
  

Etikkoden 
  

Internationella etiska 
riktlinjer 

  
Uppförandekod för 

arbetsplats 
 

Policy mot mutor och 
korruption 

 
Miljöpolicy 

Filantropiskt ansvar 
Samhällsengagemang 

  
  

  

Samhällsengagemang 
dokumenterat i 

affärskoden 
  

Stödjer samhälls-
organisationer 

  
Donationer 

Water for All 
 

Aids/hiv program 
 

Lokal välgörenhet 
 

Satsar på utbildning 

”God Granne” 
  

Cancerfonden 
  

Lokal välgörenhet 
  

Donationer 
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5 Tolkning 
 

I följande kapitel kommer vi att diskutera och analysera informationen från den teoretiska 

referensramen och det empiriska materialet samt redogöra för våra tolkningar och 

reflektioner. 

 

5.1 Motiv och angreppssätt för ansvarsfullt företagande 

Att förstå företagens val av strategi vid arbetet med ansvarsfullt företagande anser vi i grund 

och botten har en bakomliggande orsak i företagens syn och motiv till CSR. Därav valde vi att 

diskutera detta med intervjupersonerna utifrån bolagets motiv och synsätt för de olika 

frågorna som berör CSR-arbetet. 

 

Larsson et al. (2008) beskriver att allmänheten har en förväntning på storföretag att agera på 

ett visst sätt eftersom storföretag har ett särskilt ansvar för påverkan på miljö och samhälle 

som på grund av dess produktion och produkter. Det är en förväntning som samtliga av de tre 

studerade företagen har en inställning till och har valt att kontinuerligt att arbeta med. Enligt 

Larsson et al. (2008) finns det olika sätt att behandla företagsansvar och ett sätt Grankvist 

(2009) nämner är att engagera och bidra till hållbar utveckling inom sociala, ekonomiska och 

miljömässiga områden. Grankvist påpekar även att visionen om ansvarsfullt agerande bör 

integreras i företagens affärsstrategi. I fallet med de tre studerade koncernerna var samtliga 

intervjupersoner eniga om att strategin för CSR måste tillämpas som en integrerad del i 

verksamheten för att kunna genomsyra hela värdekedjan. Vi anser också att integrationen 

mellan CSR och den operativa verksamheten är nödvändig och förmodligen det bäst lämpade 

sättet att tillämpa ansvarsfullt företagande. Eftersom CSR-arbetet avser omfattande områden 

som täcker ekonomiska-, sociala- och miljömässiga frågor måste arbetet genomföras i alla led 

inom företaget, samt spridas till verksamhetens affärspartners och kunder för att koncernen på 

bästa möjliga sätt ska uppfattas som ansvarstagande.  

Larsson et al. (2008) beskriver två negativa inställningar till CSR som kan komplicera och 

hindra företag ifrån att arbeta med CSR. Han menar att eftersom CSR är frivilligt, finns det 

inga klara avgränsningar för hur långt företagets ansvar sträcker sig, utan det är snarare upp 
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till ägarna själva att avgöra hur långt de är villiga att moraliskt förpliktiga sig. Vi håller med 

om problematiken att kategorisera företag som ansvarsfulla och icke ansvarsfulla eftersom det 

inte finns några konkreta kriterier för hur mycket engagemang eller vad som faktiskt bör göras 

för att betraktas som ett ansvarsfullt företag. Det lämpligaste alternativet tycker vi är att 

främst fokusera arbetet på de områden som företagen har störst kompetens inom och därmed 

har möjlighet att påverka, eftersom bolag förmodligen inte kan engagera sig lika starkt i 

samtliga frågor. Vi anser att storföretag har ett stort ansvar gentemot samhället på grund av att 

storföretag ofta har en stor allmän påverkan på ett samhälle vilket även innefattar negativ 

påverkan.  

Vi har under studien insett att företag måste ta hänsyn till andra faktorer än de ovan nämnda 

inom CSR, inte minst för att förhindra att företagets existens utsätts för fara. Dock tror vi inte 

ett gott CSR-arbetet nödvändigtvis behöver innebära en stor kostnad, utan att det även är en 

viktig del eftersom företagets engagemang gentemot den omgivning i vilken det verkar syns. 

Att företaget bryr sig om vissa frågor som berör allmänheten och inte bara företagets egna 

välstånd tror vi kan vara gynnsamt och bidra till förbättring och utveckling i det land där 

företaget är verksamt, samt stärka företagets image.   

Efter att ha granskat ASSA ABLOY:s, Atlas Copcos och Electrolux uppförandekoder och 

policys fick vi en uppfattning om att bolagen använder liknande gränser för lika frågor såsom 

barnarbete, korruption och mutor. Trots det kunde vi hitta några olikheter bland annat 

gällande föreningsfrihet vilket uppfattas som problematisk i Kina. Av de tre företagen har 

ASSA ABLOY och Electrolux tydliga formuleringar i sina uppförandekoder om att de 

förhåller sig till föreningsfrihet genom att medarbetarna är fria att ansluta sig till eller starta en 

förening. Dock är detta inte möjligt i Kina vilket våra intervjupersoner var väl medvetna om. 

Enligt ASSA ABLOY följer koncernen riktlinjer om föreningsfrihet, men involveras inte i 

själva processen, utan menar att företaget måste ställa sig inom ramarna för vad lagar och 

regler förespråkar i Kina. Ett förhållningssätt att vara laglydig kan enligt Larsson et al. (2008) 

betraktas med det strategiska synsättet, reaktivt. Vi anser att Atlas Copco och Electrolux kan 

förknippas med detta angreppssätt vars motiv enligt SIS (2005) avser att minimera risker 

genom förebyggande arbete. Enligt Electrolux är ett av företagets främsta syfte med 

införandet av CSR att stärka koncernens varumärke genom att bli förknippad med en 

ansvarsfull samhällsmedborgare. Därav tolererar inte Electrolux uppträdande eller agerande 

som kan hota eller underminera koncernens goda rykte av hederlighet och integritet. Atlas 

Copco menar å andra sidan att arbetet med CSR bidrar med möjligheter till effektivisering 
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och struktur i verksamheten som i sin tur kan skapa konkurrensfördelar och generera 

lönsamhet på långsikt.  

 

Gällande det rådande föreningsförbudet i Kina uttrycker Electrolux intervjuperson att det inte 

går i linje med deras affärskod. Han tror att det på sikt kommer att ske en förändring i den 

kinesiska lagstiftningen angående föreningsförbudet och att Electrolux är villigt att delta i 

utvecklingen för att bidra med bättre arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i landet. 

Electrolux betonar även att det är viktigt för företaget att föra kontinuerliga dialoger med 

samtliga intressenter för att utbyta erfarenheter och ta itu med gemensamma problem. Det är 

ett angreppssätt som även Atlas Copco har valt vid hanteringen av denna problematik och 

företaget har bland annat varit delaktiga i projekt tillsammans med SIF och IF Metall för att 

stärka facket i Kina. Att söka hållbara lösningar och affärer tillsammans med intressenter, 

leder till nära relationer till kunder, leverantörer och andra intressenter vilket enligt SIS 

(2005) kan förknippas med angreppssättet samhällsansvar.  

 

Utifrån de olika motiven och angreppssätten anser vi att tre av de fyra inslagen stämmer 

överens med de tre studerade företagen. Det teoretiska motivet som vi inte tycker passar in 

hos koncernerna idag är det passiva angreppssättet, som enligt SIS (2005) innebär ett 

agerande som inte sker förrän utövade påtryckningar från myndigheter och andra intressenter 

inträffar. Eftersom ASSA ABLOY, Atlas Copco och Electrolux är multinationella storföretag 

som ständigt står i rampljuset och uppmärksammas av allmänheten tror vi inte att samhället 

och intressenter skulle tillåta koncernerna att agera på ett passivt sätt, utan vi tror därför att 

företagen ständigt måste möta globala förväntningar för att nå framgång.  

Vi har under vår studie uppmärksammat det ökade tryck på CSR-arbete som uppkommit de 

senaste decennierna i takt med diverse skandaler hos storföretag som Hennes & Mauritz, 

vilket även påverkat ASSA ABLOY, Atlas Copco och Electrolux att agera lite extra i fråga 

om företagsansvar. Ett uppmärksammat exempel från Electrolux är då 

miljöskyddsorganisationen Greenpeace protesterade mot företagets freonanvändande vid 

tillverkningen av kylskåp. Vi tror att hårda lärdomar av detta slag har pressat Electrolux till att 

bli en av de främsta och mest framgångsrika företagen inom hållbarhet idag.  

Electrolux beskriver att deras kultur till en stor del speglar hur företaget strategiskt agerar. 

Koncernen signalerar en hög konsumentinstinkt, passion för innovation och strävan efter 

resultat. Kundens efterfrågan är en stor drivkraft bakom Electrolux arbete med CSR och 
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innovativa lösningar inom hållbarhet. Enligt SIS (2005) förknippas det aktiva angreppssättet 

med att skapa innovation. Företag som förhåller sig till detta angreppssätt anser att externa 

påtryckningarna leder till uppmuntran och möjligheter att skapa innovation. Förutom 

Electrolux, arbetar även ASSA ABLOY och Atlas Copco aktivt med att skapa innovativa 

lösningar, där Atlas Copco framför allt fokuserar på effektiv produktivitet inom hållbarhet 

och ASSA ABLOY hållbar produktinnovation. Larsson et al. (2009) beskriver att 

utvecklandet av nya produkter eller tjänster respektive nytänkande inom en organisation och 

dess ledarskap genererar konkurrensfördelar.  

Den andra nackdelen som förknippas med CSR är att det är kostsamt eftersom det ofta krävs 

dyra och osäkra investeringar. Detta är en nackdel som ASSA ABLOY instämmer på och 

företagets intervjuperson förklarar att CSR ofta innebär dyra och osäkra investeringar. Han 

förklarar att det på kort sikt mest innebär något som leder till ökade kostnader, men att det 

förhoppningsvis ger något tillbaka på längre sikt. Electrolux anser som nämnt ovan att arbetet 

med CSR sätter värde på koncernens varumärke och Atlas Copco anser att CSR-arbetet 

skapar möjligheter till effektiv produktivitet och konkurrensfördelar. SIS (2005) beskriver i 

enlighet med resonemanget ovan att ett systematiskt arbete med CSR kan tillföra ett antal 

fördelar som förser ett värdeskapande i organisationen. De fördelar som uppstår beror till stor 

del på vilket angreppssätt företaget väljer. Vi instämmer i påståendet att företagets motiv och 

synsätt till ansvarsfullt företagande har ett direkt inflytande på företagens ageranden vilket 

speglas i hur samhället uppfattar företaget. Vi menar att trots svårigheter med de två nämnda 

nackdelarna med CSR, tror vi att företag kan vända CSR-arbetet till något betydande och 

värdefullt om företaget väljer att ha en positiv inställning till CSR.  
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5.2 Intern och extern kommunikation  

Hur företag kommunicerar sitt samhällsansvar är en viktig fråga inom den studerade CSR-

litteraturen. Frågan har diskuterats med intervjupersonerna utifrån uppsatsens tre 

huvudföretag och har således varit en fundamental hörnsten under hela forskningsperioden. 

 

Löhman och Steinholtz (2004) menar att alla företag har ett ansvar att identifiera sin påverkan 

på omvärlden. Påståendet bekräftas av de tre företagen som alla har omfattande frivilliga 

ansvarsområden väl definierade i respektive verksamhet. Jutterström och Norberg (2011) 

trycker även på vikten att vara både ansvarstalande och ansvarstagande. För de studerade 

företagen verkar det ansvarstalande konceptet inte innebära några svårigheter då vi uppfattar 

att alla har väl definierade interna uppförandekoder med syfte att tillämpas inom 

organisationen, men även överföras på bolagens externa intressenter. Företagens affärskoder 

är noggrant utformade och det finns utvecklade distributionsvägar för dem att nå ut till interna 

och externa intressenter. 

 

Efter att ha fördjupat oss i CSR-ämnet och de olika företagen har vi uppfattat att samtliga 

företag har valt att kommunicera sitt ansvar övergripande på intern samt extern nivå. Vi tolkar 

den studerade teorin som förespråkare för kommunikationsstrategier som trycker på vikten av 

att sprida företagens budskap. SIS (2005) understryker exempelvis vikten av att sprida 

information om företagets prestanda, policy och annan information som berör företaget eller 

dess intressenter. ASSA ABLOY har valt att kommunicera sin affärsetik till de anställda dels 

genom ett introduktionsprogram för alla nyanställda, extern kommunikation genom 

koncernens hemsida samt genom att involvera leverantörer och hela värdekedjan. Denna 

strategi går helt i linje med de övriga företagen som har valt att axla uppgiften på liknande sätt. 

Vi anser att alla tre företag har en god ambition och implementeringsprocess att sprida ut sitt 

budskap angående respektive företags värderingar. 

 

På grund av företagens omfattande informationsspridning tycker vi att det är extra intressant 

att titta på varför företagen väljer att vara ansvarstalande samt hur företagen väljer att vara 

ansvarstagande. Grankvist (2009) betonar vikten av att intressenterna också förstår budskapet 

som företag vill förmedla. ASSA ABLOY arbetar med detta genom att ha en öppen dialog 

med sina intressenter, Electrolux har valt att prova olika alternativ för att skapa förståelse 
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genom bland annat teater och Atlas Copco har som ledord att lyssna och förstå sina 

intressenters skiftande behov och utifrån den kommunikationen skapa bättre lösningar.  

 

Larsson et al. (2008) beskriver att det idag finns en press från samhället för multinationella 

företag att förhålla sig till vissa etiska principer. De studerade företagen bekräftar att 

uppförandet av respektive affärskod till viss del var en reaktion på externa förväntningar, men 

att det även berodde på andra interna aspekter. Samtliga tre företag betonar även vikten av att 

ha en väl utformad affärskod och CSR-arbete. Utifrån den kunskap vi erhållit från de två 

intervjuade experterna inom CSR-området samt forskning på området har vi skapat oss en 

uppfattning som går hand i hand med företagens. Vi tror att det är svårt att som internationellt 

storföretag agera på den globala marknaden utan etiska principer, framför allt på grund av 

externa påtryckningar. 

 

Utifrån den information som vi har tagit del av har vårt intryck varit att alla de tre företagen 

följer likartade mönster gällande sin ansvarstalan. Företagen är noga med att följa 

internationella riktlinjer såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s 

konventioner samt OECD:s riktlinjer. Hur företagen sedan väljer att anamma sitt 

ansvarstalande i den operativa verksamheten har vi uppfattat skilja sig mellan de tre företagen. 

Atlas Copco har dragit åtagandet såpass långt att de menar att koden är så starkt förankrad i 

verksamheten att det kan bli svårt för allställda att arbeta i företaget om man inte delar 

företagets värderingar. För Atlas Copco innebär ansvarstagande att stå fast vid sina principer 

om vad som är rätt och fel. Electrolux menar å andra sidan att det är avgörande för att få vara 

kvar och göra affärer eftersom det betyder så pass mycket för kunderna. Det som enligt 

Electrolux är det absolut avgörande är att de ledande företrädarna föregår med gott exempel 

vid implementeringen av ansvarstagandet. För ASSA ABLOY innebär ansvarstagande en 

öppen och kontinuerlig dialog med viktiga intressenter. Att ta hänsyn till den lokala miljön 

anser ASSA ABLOY vara nyckeln till ansvarsfullt agerande. Samtliga företag visar även stolt 

upp sitt ansvarstagande i form av utmärkelser som exempelvis Dow Jones Sustainability 

Index på sina hemsidor och kommunicerar således sitt ansvarstagande genom ansvarstalan. 

Efter att ha studerat fenomenet kommunikation inom de tre företagens samhällsansvar har vi 

kommit att ifrågasätta om detta ansvar verkligen är helt frivilligt från företagens sida sett. 

Även om de tre företagen ser mycket värde i att generellt förbättra samhällsnyttan tror vi oss 

se en tendens till konkurrens även inom kommunikationen av företagens ansvar där externa 
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förväntningar väger tungt för företagen. Således tror vi att frivilligheten inte är alldeles 

frivillig om företagen vill vara med att konkurrera på den globala marknaden. 

 

5.3 CSR-pyramiden – fyra ansvarsområden 

5.3.1 Ekonomiskt ansvar 

Vi anser att företags ekonomiska ansvar är det mest grundläggande ansvarsområdet för 

företag att ta hänsyn till eftersom det är avgörande för att ett bolag ska kunna vara verksamt. 

Enligt Carroll (1991) innebär ansvaret att skapa bästa möjliga lönsamhet genom att maximera 

värdet per aktie och samtidigt hålla en stark konkurrensposition och hög effektivitet. De tre 

studerande företagen visade i bokslutet för år 2010 positiva siffror, både gällande ökad 

omsättning och aktievärde. En av de främsta anledningarna till det goda resultatet är enligt 

ASSA ABLOY och Electrolux att företagen lyckades genomföra sina strategier för 

kostnadseffektivisering.    

 

ASSA ABLOY, Atlas Copco och Electrolux är tre multinationella företag som alla har nått 

stora framgångar i Kina. I företagens årsredovisningar för år 2010 bekräftar samtliga att de 

har nått stor tillväxt på den kinesiska marknaden, vilket enligt ASSA ABLOY:s 

intervjuperson är ett resultat av den starka urbaniseringen i landet. Dock beskriver Tian 

(2007) att korruption och mutor är ett omtalat problem i Kina där både företag och regering är 

involverade. SIS (2005) menar att ett handlande i som tillåter korruption och mutor strider 

mot ekonomisk utveckling eftersom konkurrensen förvrids. Grankvist (2009) förtydligar detta 

som ett tillvägagångssätt som går utanför ramarna för vad det ekonomiska ansvaret innebär, 

eftersom företags agerande ska utföras i enlighet med den fria marknaden. Problematiken är 

väl känd inom de tre studerade företagen och är enligt intervjupersonerna något som företagen 

arbetar kontinuerligt med och Electrolux beskriver att ett agerande med korruption och mutor 

förhindrar goda affärer. Alla de tre koncernerna är eniga om att korruption och mutor är ett 

handlande som företagen inte vill bli förknippade med. Samtliga bolag har en upprättad 

princip i företagens uppförandekoder som uppvisar strikta restriktioner oavsett förhållanden 

och signalerar att inga former av korruption eller mutor tolereras. Dock understryker alla tre 

företag att det finns gråzoner gällande problematiken om var gränsen för muta och gåva går 

och förklarar att det är en komplicerad fråga som kräver regelbundet arbete. SIS (2005) menar 

att företag har en avgörande roll i motarbetningen av korruption och mutor och bör aktivt ta 
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ställning mot korruption, samt utveckla och införa bindande etiska instruktioner för sina 

anställda. Vi instämmer med företagens intervjupersoner i fråga om att förhållningssättet till 

korruption och mutor i Kina inte ska främjas och att multinationella storföretag som ASSA 

ABLOY, Atlas Copco och Electrolux bör framstå som förebilder för samhället. Dock är det 

inte enbart företags ansvar utan vi anser att medborgare och regeringar har lika stort ansvar i 

motarbetet av korruption och mutor.   

5.3.2 Juridiskt ansvar 

Det juridiska ansvaret handlar enligt Qu (2007) om att företagen ska följa statens angivna kod 

för lagenligt företagande och samtidigt uppnå sina ekonomiska mål. Vi anser att detta ansvar 

är minst lika viktigt för företag som att vara ekonomiskt lönsamt, det vill säga förhålla sig till 

det ekonomiska ansvaret. Varje samhälle har sina egna lagar för vad som betraktas som lagligt 

och icke lagligt och vi anser att det är nödvändigt för varje multinationellt bolag att följa 

lokala lagar, inte minst eftersom påföljder för överträdelse kan utsätta verksamheters existens 

för fara.  

 

Enlig Svensson och Wood (2007) styr samhällets lagar det beteende som förväntas av 

samhällets samtliga medborgare. Carrol (1991) förklarar att ett agerande i enlighet med lokala 

lagar medför att företag kan undvika hårda sanktioner. Det är ett tankesätt som de tre 

studerade företagen står bakom. Electrolux intervjuperson uttrycker att ett överskridande av 

lagen är ett agerande som hotar att urholka koncernens goda rykte av heder och integritet. 

Samtliga tre företag beskriver i sin affärskod att om respektive företags normer och principer 

strider mot de lokala lagarna är det de lokala lagarna som ska följas. ASSA ABLOY förklarar 

att det är viktigt att respektera lagar och avtal beträffande affärsetik i de länder som företaget 

är verksamt. Om företagen däremot anser att de lokala lagarna inte ger tillräcklig vägledning 

tillämpas företagens egna policys och rutiner.  

 

Även då vi anser att lagar och regler måste följas, inte minst för att undgå hårda påföljder som 

kan äventyra företagets existens, är synen på företagsansvar inte lika självklar i Kina. Wang 

och Juslin (2009) beskriver att det finns en tydlig skillnad mellan utvecklade länder och Kina 

i fråga om företagsansvar. De menar att i Kina prioriteras framförallt det ekonomiska 

resultatet snarare än social och miljömässig påverkan. Wang8 berättar att trots att det finns 

                                                
8 Karen Wang. Konsult och rådgivare. Personlig intervju. 2011-10-27. 
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välutformade lagar om att ta hänsyn till miljön är det ingen garanti att de följs. Electrolux 

intervjuperson tillägger också att det är möjligt att ”köpa sig förbi” rättsliga påföljder och 

olika tillstånd på grund av det korrupta systemet i Kina. Även Sjöblom9 beskriver situationen 

kring denna fråga som problematisk, särskilt vid uppföljning av företagens CSR-åtaganden i 

Kina. Samtliga tre företag arbetar med problemet i fråga och betonar att det är viktigt att göra 

kontinuerliga kontroller och uppföljningar hos bland annat fabrikerna, för att undersöka om 

de följer företagens förhållningssätt och uppförandekod. ASSA ABLOY, Atlas Copco och 

Electrolux skriver dessutom ett legalt avtal med sina affärspartners där de förpliktar sig till att 

följa företagets riktlinjer om ansvarsfullt företagande. Electrolux intervjuperson förklarar att 

dessa avtal bland annat kan gälla användandet av olika kemikalier som företaget förbjudit. 

Samtidigt tror Electrolux även på att stora förändringar kommer att ske i Kina eftersom 

miljöfrågor börjar få större uppmärksamhet. I takt med att även CSR får allt större betydelse 

har organisationer såsom ILO, OECD, EU och FN tagit fram rekommendationer för de 

mininormer som de förväntar sig av multinationella företags agerande. Utifrån de ovan 

nämnda internationella riktlinjerna har de samtliga tre koncernerna upprättat uppförandekoder 

som hänvisar det agerande företaget valt att förhålla sig till. Enligt Larsson et al. (2008) 

värdesätts ett företag av allmänheten om det på eget initiativ arbetar utöver vad lagstadgade 

krav och regelverk förespråkar. I samband med det anser vi att ansvarstagande för det 

ekonomiska och juridiska motiven kan liknas med vad samhället förväntar sig. Att vidare ta 

ansvar utöver dessa områden anser vi vara det första steget mot samhälleligt ansvarstagande.  

5.3.3 Etiskt ansvar 

Det etiska ansvaret är enligt den studerade teorin synonymt med att leva upp till och 

överträffa samhällets förväntningar inom etik och moral. För företag är det således viktigt att 

inse att företagets ansvar sträcker sig längre än till att endast följa befintliga lagar och 

förordningar. De tre studerade företagen har alla valt att dokumentera sitt etiska ansvar i 

diverse former såsom uppförandekoder, hållbarhetsrapporter och genom att uppmuntra hela 

sin värdekedja till implementering av CSR. Carroll (1991) påpekar att även om företag inte är 

tvingade enligt lag att förhålla att agera på ett etiskt sätt är de ändå moraliskt förpliktigade. Vi 

står bakom detta påstående och tycker oss se en tydlig trend hos företagen att ha väl 

utvecklade CSR-strategier i sina respektive verksamheter. 

 

                                                
9 Emma Sjöblom. Konsult, Nuwa. Personlig intervju. 2011-11-23. 
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Larsson et al. (2008) hävdar att ett etiskt förhållningssätt även värdesätts av kunderna och 

samhället i stort. Det yttrandet går helt i linje med hur vi har uppfattat företagens CSR-arbete 

där allmängiltiga normer om rätt och rättvisa spelar en viktig roll. Exempel på sådana 

grundläggande företagsvärderingar kan vara att följa FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, som samtliga av de undersökta företagen följer. Vi uppfattar det etiska ansvaret 

som väldigt viktigt ur ett intresseperspektiv inte minst eftersom vi i enlighet med den 

studerade litteraturen tror att ett bortfall av etiska värderingar i företagen hade lett till hårda 

bojkotter av konsumenterna. 

 

För att garantera att de etiska riktlinjerna följs och att företagens intressenter agerar i enlighet 

med företagets värderingar sker regelbundna kontroller, uppföljningar och 

medarbetarundersökningar på samtliga bolag. Alla tre bolag har en global affärskod som är 

till för att garantera lika villkor för hela koncernen och dess intressenter oberoende vart i 

världen de är verksamma. Uppföljningarna på de tre studerade företagens etiska CSR-arbete 

har belönats med diverse priser vilket signalerar en slags garanti för att företagen sköter sig, 

även då vi anser att angenäma utmärkelser som Dow Jones Sustainibility Index inte är allt. 

 

Utifrån vår granskning anser vi att etik i näringslivet är gynnsamt för affärer och rättvis 

konkurrens och något som alla företag bör ägna mer eller mindre resurser åt. Eftersom vi har 

undersökt ASSA ABLOY, Electrolux och Atlas Copco som alla är storföretag på den globala 

marknaden kan vi även se vissa logiska följder i samband med dessa företags stora 

engagemang och framgång inom etik och CSR. Vi har genom den teoretiska referensramen 

och den empiri som vi har arbetat fram förstått att storföretag måste ta ett stort företagsansvar 

för att skapa en bra värdegrund att bedriva sin verksamhet utifrån. 

5.3.4 Filantropiskt ansvar 

Enligt den studerade litteraturen är totalt företagsansvar uppfyllt när ett företag, steg för steg, 

har uppnått sina ekonomiska-, juridiska-, etiska- och filantropiska ansvar. Det filantropiska 

ansvarsstadiet är den högsta nivån i pyramiden och innebär således den högsta graden av 

CSR-ansvar som ett företag kan uppnå. 

 

Jutterström och Norberg (2011) menar att företag kan bidra till välstånd genom välgörenhet 

och konkreta bidrag. Samtliga av de tre studerade storföretagen har visat på gott engagemang 
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i de lokala samhällen där de verkar och vi tolkar således koncernernas bidrag som ett 

filantropiskt ansvar. Carroll (1991) menar att det filantropiska ansvaret skiljer sig från etiska 

genom att det filantropiska ansvaret är frivilligt axlat av företagen och något som sträcker sig 

utöver samhällets förväntningar. ASSA ABLOY har exempelvis valt att bidra till 

motverkningen av inbrott i Australien, Atlas Copco stöder bland annat en skola i Kina och 

Electrolux bidrar till cancerforskning i USA. Utifrån vår tolkning av den teoretiska 

referensramen har alla de tre företagen kvalificerat sig för att tillmäta sig den högsta graden av 

ansvarstagande inom CSR. 

 

Eftersom alla de tre företagen verkar vara högst ansvarstagande och då samtliga företag är 

ledande inom sin bransch är det intressant att fundera på om det filantropiska ansvaret 

verkligen är ett frivilligt åtagande samt om det verkligen syftar till det mest åtråvärda stadiet 

för CSR. Våra tankar följer inte helt den studerade litteraturen i den bemärkelsen att företagen 

självmant skänker en del av sin inkomst till förmån för lokal konst eller idrott endast för det 

goda syftets skull. Vi tror att alla företag har ett vinstsyfte som största drivkraft och att de tre 

studerade företagen inte är något undantag. Trots att CSR har växt sig starkt och innebär en 

självklar del i företagens verksamheter tror vi ändå att det i grunden främst utgör en möjlighet 

till konkurrenskraft som skapar värde, inte bara för lokala samhällen utan även för företagen 

själva. 
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till genom informationen från 

vår teoretiska referensram, empiri och egna tolkningar. Vi ämnar i detta avsnitt att klargöra 

svaren för uppsatsens frågeställning. 

 

Vilka strategiska synsätt och angreppssätt kan förknippas med de studerade företagens 

motiv för ansvarsfullt företagande? 

 

Utifrån vår valda teoretiska referensram och insamlade empiri har vi kunnat dra en slutsats 

om att ASSA ABLOY, Atlas Copco och Electrolux alla arbetar med reaktivt, aktivt och 

förebyggande angreppssätt. Att arbeta passivt med CSR anser vi inte vara ett alternativ för de 

tre studerade storföretagen eftersom Sverige i vår bemärkelse har en hög CSR-standard och 

därav inte skulle tolerera ett vårdslöst beteende på grund av samhällets förväntningar. Vi tror 

dock att det är orimligt för företagen att fokusera lika mycket på samtliga CSR-relaterade 

frågor, vilket genererar en viss del passivitet vid etablering i Kina eftersom det finns stora 

skillnader mellan Kina och Sverige i fråga om hur affärer bedrivs. Vi har uppfattat att 

politiska system har ett stort inflytande på att forma det förväntade beteendet hos näringslivet 

och samhället. Samtidigt tror vi att värdegrunden i olika länder ser olika ut på grund av 

skillnader i kultur, historia och traditioner. Med detta sagt menar vi att nämnda faktorer 

påverkar företags och samhällens synsätt och motiv på hur CSR ska angripas. Om 

problemlösning är företagets motiv till CSR, agerar det på ett passivt sätt och förknippar CSR 

automatiskt med en kostnad.  En sådan inställning till CSR anser vi kan försvåra 

möjligheterna till värdeskapande. Däremot betonar alla de tre koncernerna att CSR-arbetet 

inte upplevs som ett krav, utan att ett reaktivt, aktivt och förebyggande förhållningssätt kan 

skapa nya möjligheter och värden inom företaget. Företagen har ett stort ansvar som vi menar 

måste uppfyllas och inte ignoreras. Trots att företag inte varje gång kan arbeta proaktivt och 

att täcka samtliga frågor inom CSR, är det viktigt att visa engagemang och inte blunda för 

problem som exempelvis föreningsfrihet i Kina. En god inställning och aktivt agerande för 

CSR kan skapa värde för både företag och samhällen genom att bidra till en sundare miljö för 

goda affärer.  
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Hur kommunicerar de tre studerade svenska företagen CSR till interna respektive 

externa intressenter?  

 

Efter att ha fördjupat oss i respektive företags verksamhet har vi uppfattat att kommunikation 

är viktigt för att sprida CSR till värdekedjans alla led. Ansvaret ligger inte enbart hos själva 

företaget utan även hos intressenter som företagets leverantörer och kunder som också ska 

förhålla sig till företagets normer och principer. Kommunikationen sker i de samtliga tre 

studerade företagen med hjälp av hållbarhetsrapporter, utbildningar för anställda, information 

till externa intressenter samt kontroller och uppföljningar om att CSR-åtagandena följs liksom 

framläggningar av förslag till vidare utveckling och förbättring.  

 

För att företaget och dess intressenter ska sträva efter samma mål krävs det att budskapet 

distribueras på ett trovärdigt sätt till samtliga involverade aktörer. Ett effektivt 

tillvägagångssätt tycker vi är att få intressenterna att frivilligt delta i strävan att uppnå 

företagets samhällsansvariga mål. Därför anser vi också att kommunikation är det viktigaste 

och mest grundläggande verktyget för att framgångsrikt kunna implementera CSR i 

företagens och intressenternas operativa verksamheter. Det är likaså väsentligt för företag att 

leva upp till sina dokumenterade moraliska förpliktelser för att uppnå de förväntningar som 

ställs från samhället. Vi har uppfattat att de tre studerade företagens kommunikation av CSR 

inte bara är ett frivilligt åtagande utan numera även ett obligatoriskt och nödvändigt moment. 

Vi menar att kommunikationen av CSR har blivit en form av managementidé som företag 

bland annat kan använda för att skapa effektivt arbete och konkurrensfördelar. Eftersom vi 

förknippar CSR-arbetet med en framtidsinriktad managementidé anser vi att de studerade 

multinationella företagen har valt en korrekt och innovativ inriktning. Vi tror således att 

arbetet kommer att generera ett starkt värdeskapande för företagen vilket medför att de kan 

bibehålla sina världsledande konkurrenspositioner.   

 

Hur hanterar de tre studerade företagen CSR-arbetet i Kina utifrån Carrolls CSR-

pyramid? 

Under studien av de tre företagen har vi kommit till insikt om att företagen i sitt CSR-arbete 

täcker stora delar av Carrolls fyra ansvarsområden; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt ansvar. Dock anser vi att företagen inte följer den struktur som Carroll nämner i 

sin modell, det vill säga att ansvarsnivåerna måste uppnås i kronologisk ordning. Vi har 



69 
 

uppfattat att det ser annorlunda ut i företagens verklighet och att de olika ansvarsområdena 

överlappar varandra. Vi tror därför inte att ett gott CSR-arbete med strävan efter ansvarsfullt 

företagande kan exkludera något av de ovan nämnda ansvarsområdena. Det går exempelvis 

inte att urskilja det juridiska ansvaret från de resterande områdena, samtidigt som det 

ekonomiska ansvaret är lika fundamentalt oavsett vilket område bolagen befinner sig i. Vi 

tycker även att det filantropiska ansvarsområdet är svårdefinierat eftersom vi anser att det har 

en nära koppling till det etiska ansvaret och därav inte fyller någon betydande funktion i 

pyramiden. Vi anser därför att de tre företagens filantropiska ansvar lika gärna hade kunnat 

förknippas med en förlängning av det etiska ansvaret, som även det kan bidra till 

samhällsutveckling. I samband med de nämnda svagheterna i Carrolls CSR-pyramid samt 

utifrån vår uppfattning om affärssituationen i Kina har vi tagit fram en vidareutveckling av 

pyramiden som vi tycker är bättre lämpad vid hantering av CSR i Kina (Figur 2).  

 

 

 
Källa: Skapad av oss 

 

I figuren är det filantropiska ansvaret uteslutet och ersatt med det övergripande värde som 

skapas genom att de ekonomiska-, juridiska- och etiska ansvaren uppnås. Genom den nya 

uppställningen där de tre ansvarsområdena överlappar varandra förtydligas det faktum att de 

inte är separerbara, utan måste samspela med varandra. Definitionen för de tre 

ansvarområdena är däremot oförändrade och följer fortfarande Carrolls och andra forskares 

förklaring till ekonomiskt-, juridiskt- och etiskt ansvar. 

  

Figur 2. CSR i harmoni 



70 
 

Det ekonomiska ansvaret speglar den grundläggande uppgiften att uppnå maximerad 

lönsamhet i enighet med den konkurrensfria marknaden. Det innebär bland annat att inte 

tillåta korruption och mutor, vilket är en problematisk fråga i Kina och som vi anser att 

företag måste arbeta med, i linje med det juridiska- och etiska ansvaret. Det vill säga att 

informera sina anställda och externa intressenter att inte, under oavsett förhållanden, överträda 

vad den lokala lagen förespråkar. Företag bör även involvera det etiska ansvaret genom att 

upprätta strikta normer och principer samt utbilda de inblandade aktörerna att ett oetiskt 

beteende inte tolereras inom företagets ramar. Det arbetet anser vi att de tre studerade 

företagen har varit noggranna med att utföra och även lyckats med i sitt arbete för ansvarsfullt 

företagande. Dessutom framhäver samtliga tre företag att problematiken i fråga är särskilt svår 

och komplicerad och innebär att problemet ständigt måste uppmärksammas liksom 

gråzonerna gällande var gränsen för överträdelse går. I samband med detta signalerar de tre 

koncernera att ett förebyggande arbete innebär att kontinuerligt föra dialoger med de anställda 

och intressenter för att motverka ett oönskat beteende. En arbetsmiljö med ett förhållningssätt 

som är förknippat med korruption och mutor tror vi kan medföra allvarliga konsekvenser, inte 

minst för den ekonomiska- och politiska stabiliteten. Därför tycker vi att det är viktigt att inte 

bara förhålla sig till de juridiska- och moraliska förpliktelserna, utan att även som storföretag 

föregå som goda förebilder för att leda näringslivet och samhället i rätt riktning och för att 

kunna skapa en bra miljö för goda affärer. 

 

Det juridiska ansvarsområdet avser att företags agerande ska ske i enlighet med det förväntade 

beteendet som är dokumenterat i form av lagar och regelverk. Det juridiska systemet fungerar 

olika på olika platser och kan således innehålla lagar som skiljer sig från de svenska. 

Multinationella företag måste därför förhålla sig till de lokala lagarna i respektive land där 

företaget är verksamt för att inte riskera hårda sanktioner. Vi har under studien fått en 

uppfattning om att lagar inte alltid räcker till i Kina, som exemplifieras vid fullföljning och 

uppföljning av överträdelse av de lokala miljölagarna. Även då det finns möjliga undanflykter 

för företagen att anamma för inte bli utsatta för hårda sanktioner vid överträdelse menar vi att 

detta är ett problem som företag varken ska blunda för eller uppmuntra. Vi anser att det i en 

sådan situation är viktigt att inte enbart fokusera på det juridiska ansvarsområdet, utan att 

även agera inom ramarna för hur en god samhällsmedborgare bör agera. Företaget bör då 

överlappa det legala ansvaret med det etiska- och ekonomiska ansvaret. Etiskt ansvar innebär 

här att företaget inte ignorerar problemet utan engagerar sig i frågan genom vilja att förändra 

och motverka ett olagligt agerande. En positiv effekt av ett sådant agerande kan resultera i en 
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påverkan för god samhällsutveckling. I samband med det sker också en samverkan med det 

ekonomiska ansvarsområdet som främjar en god affärsmiljö.  

 

De tre studerade företagen förhindrar leverantörer och affärspartners från att bryta mot lagen 

genom att bland annat förbinda leverantörer med legala avtal där de förpliktigar sig att handla 

utifrån koncernernas framställda uppförandekoder. För att företagen sedan ska kunna försäkra 

sig om att leverantörer och affärspartners lever upp till de förutbestämda villkoren betonar 

samtliga tre företag vikten av kontroller och uppföljningar som något nödvändigt. Om det 

däremot visar sig att intressenterna inte kan eller vill rätta sig efter klausulerna signalerar de 

tre företagen att en sista utväg blir att avsluta samarbetet. Trots att en sådan situation inte 

alltid leder till direkt rättsliga bestraffningar anser vi ändå att de tre studerade företagen 

skapar en utgångspunkt som signalerar till intressenter att ett oacceptabelt agerande inte 

tolereras och en tillräcklig hård sanktion i form av att förlora en viktig affärspartner.           

 

Det etiska ansvaret handlar om att överträffa de moraliska förväntningar som samhället har på 

företagen. Inom detta ansvarsområde finns etiska frågor som redan överlappas av lagar 

gällande rätt och rättvisa som exempelvis mänskliga rättigheter. Trots att samtliga etiska 

normer inte är kodifierade lagar anser vi att de sociala bojkotterna från samhället i många fall 

har lika stora negativa konsekvenser som de rättsliga bestraffningarna. Vi menar därför att 

företagen är moraliskt förpliktigade att förhålla sig till förväntade standarder, normer och 

värderingar som samhället har. Detta innebär att om företag inte uppfyller det etiska ansvaret 

utsätts företagets ekonomiska stabilitet för fara, det vill säga att företagets ekonomiska ansvar 

hotas. Ett etiskt och juridiskt synsätt som skiljer Sverige från Kina är bland annat 

föreningsfrihet som vi anser vara en mänsklig rättighet i Sverige men förbjudet i Kina. Det är 

en problematik som vi anser att företagen bör hantera med samma inställning som vid 

överträdelse av miljölagar, att varken uppmuntra eller ignorera. De tre studerade företagen 

arbetar med sitt etiska ansvar genom att bland annat följa FN:s, ILO:s och OECD:s 

internationella riktlinjer som även ligger till grund för företagens etiska uppförande. Dock 

påstår samtliga företag att dess normer och principer inte ska ersätta lokala lagar och 

regelverk om det uppstår en konflikt mellan de två. Om lagen däremot skulle vara otillräcklig 

ska företagets uppförandekod fylla tomrummet. Vi anser att det etiska arbetet inom CSR är 

det väsentligaste samt det mest grundläggande för att uppnå företagsmål och för att bli 

betraktad som en ansvarsfull samhällsmedborgare. Med det menar vi att om företagen kan 
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forma ett ansvarsfullt beteende hos samtliga intressenter skapas ett betydande värde för det 

globala samhället. 

  

Sammanfattningsvis anser vi att samtliga ansvarsområden måste överlappas och samspelas för 

att kunna skapa ett övergripande värde inom CSR. Vi tror dock inte att det är möjligt att 

uppnå ett optimalt företagsansvar, särskilt inte i Kina som har en lång historia av politisk 

instabilitet och en regering som har haft och fortfarande har ett stort inflytande över 

näringslivet. Det politiska systemet i Kina och dess sätt att göra affärer på är något som skiljer 

sig markant från vad svenska företag är vana vid och vi tror att det västerländska perspektivet 

inte direkt kan eller bör appliceras på Kina. Vi tror istället att det är viktigt att ta hänsyn till 

och respektera de lagar och den kultur som råder i Kina för att kunna nå framgång inom CSR-

arbetet där. Med bakgrund i det har vi framställt en egen modell (Figur 2) som beskriver hur 

CSR-arbete bör hanteras i Kina. Utöver de grundläggande ansvarsområdena är taoismens yin-

yang ett viktigt inslag eftersom vi har uppfattat att tankesättet påverkar människors beteende 

och värderingar i Kina. Även konfucianismen influerar än idag den kinesiska vardagen genom 

bland annat strävan efter att uppnå harmoni i det sociala livet, vilket vi anser även påverkar 

sättet att göra affärer. I vår modell har vi därför utgått från de kinesiska värderingarna som 

yin-yang symboliserar eftersom det är viktigt att beakta balans och harmoni vid CSR-arbete i 

Kina. Vi menar att balansen skapas genom att samtliga ansvarsområden samverkar och 

företag måste därmed jobba med alla områden utan att exkludera något av dem. Om företagen 

lyckas bra med att balansera de olika ansvarsområdena anser vi att en harmoni uppstår i CSR-

arbetet. Utifrån ett harmoniskt CSR-arbete uppnår företagen målet för ansvarsfullt 

företagande och genererar därmed ett övergripande värde. Trots att det inte går att uppnå 

fulländat CSR menar vi ändå att det är varje företags ansvar att sträva efter ett värdeskapande 

arbete som främjar både företaget och samhället det verkar i mot en bättre utveckling.                              
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7 Rekommendationer 
 

I följande kapitel presenterar vi de rekommendationer vi vill föra vidare till både företag och 

fortsatt forskningsarbete. 

 

I vår studie har vi fokuserat på hur företag ska arbeta övergripande med CSR i Kina. Utifrån 

det kan en intressant fortsatt studie vara att forska kring en affärsenhet istället för hela 

koncernen som är uppbyggd av många avdelningar. På så vis kan forskarna få kännedom om 

hur CSR-arbetet fungerar mer detaljerat i praktiken. Utifrån en sådan granskning kan 

forskaren ge mer konkret kritik vilket också kan bidra med effektiva lösningar som resulterat i 

ett bättre CSR-arbete. Det kan exempelvis avse olika angreppsätt som kommunikation, 

uppföljning och kontroller.  

Utifrån våra erfarenheter tror vi att en annan intressant forskningsgren är att studera 

småföretag eftersom forskaren då kan få en tydligare bild av verksamhetens operativa CSR- 

arbete. I samband med att företaget är litet finns en större chans att få direkt kontakt med 

grundaren av företaget som ofta speglar verksamheten i stort. I takt med vår forskning har vi 

uppfattat att allt fler småföretag väljer att inleda samarbeten med Kina. Därav kan det vara 

intressant att undersöka vilken relation småföretag har till CSR. Känner småföretag 

påtryckningar från interna och externa intressenter att arbeta med CSR? Utifrån 

frågeställningen kan forskaren få en uppfattning om småföretag förknippar CSR med 

exempelvis en kostnad eller en investering. Om kostnad, vad kan göras för att förändra denna 

syn på CSR? Det är för oss en intressant fråga eftersom småföretag ofta har mindre 

ekonomiska resurser att röra sig med till skillnad från storföretag. Med dessa forskningsfrågor 

kan avsikten vara att komma fram till om det är mer accepterat utifrån företagets perspektiv 

att småföretag inte engagerar sig inom CSR. Frågan intresserar oss eftersom vi i vår slutsats 

har kommit fram till att samtliga företag oavsett storlek, stora som små, ska ta sitt 

samhällsansvar. 
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