
Örebro Universitet 
Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik 
Ekonomistyrning, D-uppsats, 10 poäng 
Handledare: Johan Sandström 
Examinator: Sven Helin 
Vårterminen 2006 
Datum: 2006-06-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagen som goda 
medborgare 

 

- uppfyller de kraven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Författare: 
 
 Johanna Olsson 

Jill Sinclair 
Maria Törnblom 



 
Sammanfattning 

 
 

 

SAMMANFATTNING 
 
Företag har idag många, höga och ofta motstridiga krav på sig från aktieägare, anställda och 
konsumenter. Stora krav ställs också på att företagen ska ta ett ansvar för det omgivande 
samhället. Detta är ingen ny tanke, men den verkar ha fått förnyad aktualitet de senaste åren och 
företagen tycks allt oftare ställas till svars för sitt agerande. Det finns många teorier kring 
företagens sociala ansvar och en av dem är Corporate Citizenship. Detta är ett stort 
kunskapsområde och mycket ryms inom dess ramar. En tankegång som finns är vad det betyder 
att vara en medborgare och vad detta innebär för företag som säger sig vara ”goda 
samhällsmedborgare”, men det saknas till stora delar empirisk forskning. 
 
Vårt syfte är att beskriva hur en god samhällsmedborgare bör vara och hur företag som påstår sig 
vara goda samhällsmedborgare lever upp till detta ideal. För att besvara frågeställningen och 
uppfylla syftet reder vi ut vad det innebär att vara medborgare och menar att en god medborgare 
bör ha vissa egenskaper. Vi argumenterar för under vilka förutsättningar företag kan ses som 
medborgare och presenterar fem karaktärsdrag som företagen behöver uppvisa för att ses som 
goda samhällsmedborgare. Företagen bör följa lagen, se till samhällets bästa, besitta mod, dela 
samhällets värderingar samt aktivt delta i samhällsprocesser. 
 
Åtta utvalda företags hemsidor studeras och även medias uttalanden om dessa företag undersöks. 
Utifrån den fakta som fåtts fram undersöker vi hur väl företagen lever upp till våra uppställda 
karaktärsdrag. Slutsatsen blir att företagen är på god väg att bli goda samhällsmedborgare, men 
de är inte där än. Det företagen framförallt brister i är att de är passiva i samhällsprocesser och 
några brister även i integritet och laglydighet. Endast ett företag är nära att uppfylla idealet ”god 
samhällsmedborgare. 
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1. INLEDNING 
 
I detta avsnitt kommer vi att ta vår utgångspunkt i allmänhetens krav på att företagen ska ta 
ansvar för det omgivande samhället. Vi redogör för en av teorierna inom detta område, 
Corporate Citizenship, och ger exempel på praktisk tillämpning av dessa tankar. Detta för oss in 
på vårt problemområde som handlar om företagens benämning av sig själva som goda 
samhällsmedborgare. Ur detta utmynnar vårt syfte som är att beskriva hur en god 
samhällsmedborgare bör vara och hur företag som påstår sig vara goda samhällsmedborgare 
lever upp till detta ideal. 
 
 
 
Företag har idag många, höga och ofta motstridiga krav på sig. Aktieägarna vill ha större vinster, 
anställda vill ha bättre arbetsvillkor, konsumenterna vill ha lägre priser och högre kvalitet. Olika 
typer av internationella organisationer ställer krav på allt från hur företagens redovisning ska 
utformas till vilka företagen får handla med. Över detta ligger också allmänhetens vilja att 
företaget ska agera på ett sätt som är förenligt med de samhälleliga principerna och 
värderingarna. Som synes kan det bli svårt för företaget att bestämma sig för vems krav som ska 
prioriteras. 
 
För att skapa ett gott rykte, vilket även kan leda till positiva finansiella inverkningar på 
företagens resultat, måste företagen skapa goda relationer till sina intressenter. Man kan därmed 
säga att socialt ansvar i grund och botten handlar om företagens relationer med sina intressenter.1 
 
Trenden är att företagen allt oftare ställs mot väggen och ifrågasätts beträffande huruvida de 
verkligen uppför sig på ett korrekt sätt. Företagen tycks uppleva det som ett allt mer pressande 
krav att passa in som en naturlig del av samhället och kan därför vidta åtgärder för att trygga 
denna position. 
 
Enligt Jörg Andriof, Warwick Business School, har företagets sociala ansvar stärkts på senare år. 
Det kan finnas flera tänkbara orsaker till detta. Det företaget gör i den kontext det befinner sig i 
kommer att få konsekvenser för dess omvärld, både miljömässigt och socialt. Detta kan vara en 
insikt som medfört att krav ställs på företaget om att använda denna typ av rapportering. 
Globalisering och avregleringar har gjort att företagens marknader har vuxit. Detta, samt att 
dagens informationsteknologi gör att information snabbt och billigt kan spridas över hela världen, 
har förstärkt konsumentens position på marknaden. Internet har gjort det möjligt för de som är 
intresserade att lätt kunna inhämta en mängd information om företag och deras handlingar. 
Konsumenterna blir allt mer medvetna och efterfrågar därmed mer från företagen. Det är inte 
svårt att vända sig till ett annat företag om företaget man handlar med inte tar det ansvar man vill 
att det ska ta.2 
 
 

                                                 
1 Waddock (2001)  
2 Andriof & McIntosh (2001) s. 17  
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1.1 Socialt ansvar 
 
Idén om att företaget ska ta ett socialt ansvar är egentligen ingen ny tanke. Separationen av 
ägande och drivande av ett företag bidrog till att ifrågasätta vems intressen företaget i första hand 
skulle tillvarata, ägarnas eller samhällets. Även under den industriella revolutionen fanns tanken 
med om samhälleliga förpliktelser i olika former och i olika utsträckning. Det sociala ansvaret 
hamnade dock lite i skymundan eftersom detta inte var något som ökade produktiviteten. 3 
 
Under 1950-talet publicerade Howard R. Bowen sin bok om affärsmannens sociala ansvar. Detta 
skapade ett intresse hos den vetenskapliga världen. Fokus låg från början på affärsmänniskans 
sociala samvete, inte på företagens. Ett skifte av fokus skedde dock mot att företagets ansvar blev 
viktigt, bland annat på grund av allmänhetens ökade misstro mot storföretagen. Detta ledde till att 
teorier kring vad företag ska göra för samhället skapades. En av dessa är Corporate Social 
Responsibility (CSR). Debatten startade och anhängarna menade att lagar inte gav önskade 
effekter på företagens agerande, men att CSR som koncept skulle kunna överbygga dessa 
problem och säkerställa att allmänhetens krav inverkade på företagens beteende.4  Begreppet 
Corporate Social Responsibility tycks dock inte ha en enhetlig definition. 
 
Kritik har följaktligen riktats mot konceptet på grund av bredden i begreppet, mot att det är 
oprecist och har många olika definitioner. Annan kritik mot CSR är att det är svårt att praktiskt 
tillämpa och detta var en av anledningarna till att forskarvärlden allt mer började tala om 
Corporate Citizenship (CC). Detta koncept skulle enligt anhängarna vara lättare att använda.5 
 
Begreppet Corporate Citizenship kom från företagsvärlden på 1980-talet och det har också fått ett 
tydligt genomslag i denna sfär. Många företag väljer att i sina årsredovisningar och på sina 
hemsidor presentera sig själva som respektabla medborgare.6 CC är precis som CSR ett begrepp 
utan tydlig definition, det finns mycket som skulle kunna rymmas under detta kunskapsområde. 
Grundtanken är dock att företag genom sitt agerande kan visa att de är respektabla medborgare 
och att de uppför sig som en naturlig del av samhället. 
 
Duane Windsor, Rice University, baserar utvecklingen av konceptet CC på fyra element. Det 
första elementet, menar han, var debatten kring CSR gällande dess förtjänster och oklarheten runt 
begreppet. Det behövdes en otvetydig definition. Det andra elementet var Reagan- och Tatcher-
regeringarnas plan att reducera den offentliga sektorn. När den offentliga sektorn minskade sitt 
sociala ansvar ökade allmänhetens krav på att företagen istället skulle fylla det tomrum som 
uppstått i avregleringen. Den tredje komponenten är den globaliserade marknaden eftersom detta 
medförde förändringar i relationen mellan företaget, dess anställda och samhället. Den fjärde och 
sista hörnstenen var företagens skifte mot att visa att alla deras aktiviteter var värdeskapande. 
Filantropi är ett sätt att öka företagens anseende på marknaden och ur detta utvecklades olika 
strategier för att peka på värdeskapandet.7 

                                                 
3 Crowther & Rayman-Bacchus (2004) s. 2f 
4 Valor (2005) 
5 Ibid 
6 Matten & Crane (2005) 
7 Windsor (2001) 
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1.1.1 Vad är CC? 
 
En del författare menar att CC består av två delar, den sociala och den politiska delen. Den 
sociala delen kan vara sponsring, deltagande i kommunala projekt osv. Den politiska delen 
innebär att företaget tillsammans med andra företag ska arbeta fram självreglerande normer som 
antingen tar sin utgångspunkt från rådande lagar eller från helt nya förutsättningar. Företaget kan 
även delta i politiska processer och på så sätt kunna ha möjligheten att påverka de kommande 
lagarna.8 Detta liknar det Dirk Matten, University of London, och Andrew Crane, University of 
Nottingham, kallar för den begränsade synen på CC. I denna tycks CC klassas som ett strategiskt 
ställningstagande från företagets sida. Företagets självintresse ligger alltid i bakgrunden och 
anledningen till att företaget engagerar sig i olika typer av sociala aktiviteter är att detta i 
slutänden kommer att förbättra dess ekonomiska resultat. Matten och Crane kritiserar denna syn 
och anser att de aspekter denna typ av litteratur diskuterar inte tillför något nytt till vetenskapen 
utan att detta redan avhandlats i CSR-litteraturen.  
 
Det är i mycket litteratur otydligt vilken som är skillnaden mellan CSR och CC, huruvida det är 
två olika begrepp med kopplingar till varandra eller om de helt enkelt är synonymer. Matten och 
Crane kritiserar vad de kallar för den synonyma synen på CC och menar att en synonym 
användning inte för forskningen framåt, utan att CC måste ha en djupare innebörd.9 De får 
medhåll från Ulf Schrader, University of Hannover, och Johan Sandström, Örebro Universitet, 
som också anser att CC måste innebära något nytt. Schrader och Sandström tar upp ett exempel 
där en författare, Archie B. Caroll, använder samma fyra perspektiv för att förklara CC som han 
tidigare använt för att förklara CSR. De ifrågasätter relevansen i att utveckla ett nytt koncept om 
man bara ska upprepa gammal teori. Jeremy Moon, University of Nottingham, Dirk Matten och 
Andrew Crane menar även de att genom att likställa CC med tidigare teorier tappar man 
begreppets möjlighet att se på företagets roll i nytt ljus. De anser vidare att Corporate Citizenship 
behöver en stark normativ grund och att tydlighet inom området bör eftersträvas.10  
 
För att förstärka arbetet med Corporate Citizenship, och möjliggöra en bättre och effektivare 
relation mellan samhället och näringslivet, skapades 1999 Global Compact. Skapandet skedde på 
initiativ av FN:s generalsekreterare Kofi Annan och Global Compact är ett av de största 
initiativen inom området Corporate Citizenship. Tillsammans med ca 2000 företag från 80 länder 
och även ett flertal organisationer utvecklade man tio globala principer inom fyra områden; 
mänskliga rättigheter, arbetsstandard, miljö och arbete mot korruption.11 
 
En stor del av de företag som var med och utvecklade principerna har även infört dessa. Många 
företag har även förändrat sin verksamhet, till exempel sina etiska koder, för att kunna 
implementera principerna. Global Compact har vidare gjort att FN:s prioriteringar och principer 
har sammanstrålat med näringslivets intressen och mål. Många företag har konfronterat en rad 

                                                 
8 Schrader & Sandström (working paper)  
9 Matten & Crane (2005) 
10 Moon m.fl. (2004) 
11 http://www.unglobalcompact.org 
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olika frågor och problem, speciellt gällande samhälleliga och miljömässiga internationella 
frågor.12 
 
Det finns även utmärkelser att få för de företag som i sin verksamhet tar social hänsyn. I flera år 
har tidningen Business Ethics utsett de 100 ”best corporate citizens” i USA. För att hitta dessa 
företag använder man sig av sju intressentgrupper, vilket utmynnar i ett finansiellt mått och sex 
sociala och miljömässiga mått. Det finansiella måttet är genomsnittlig utdelning till aktieägarna 
under tre års tid där företag som gått med förlust borträknas. Övriga sex mått är relation till 
samhället, minoriteter och kvinnor, anställda, miljö, icke-amerikanska intressenter samt kunder.13 
 
Relationer till samhället handlar om huruvida företaget donerar pengar till samhället, hjälper till 
med jobbträning samt ger stöd till de mindre bemedlade. Minoriteter och kvinnor handlar om 
företagets policy när det gäller anställningar och befordringar av minoriteter och kvinnor samt 
tillhandahållande av barnomsorg och äldreomsorg. Övriga anställda behöver bra relationer med 
facket, anställningstrygghet och möjlighet till vinstdelning. Miljömåttet inbegriper företagets alla 
processer som ska ha minimala skadeeffekter på miljön och vara miljövänliga. Icke-amerikanska 
intressenter behandlar företagsprogram så som katastrofhjälp i andra länder, bidrag till datorer i 
skolan och miljöskydd. Det sista måttet, kunder, innefattar sådant som kundnöjdhet, 
kvalitetsledningsprogram, priser vunna för kvalitet och så vidare. Flera företag som visserligen 
mötte dessa kriterier valdes bort då man fann andra typer av oegentligheter, till exempel problem 
kring finansiell rapportering.14 
 
 

1.1.2 Problemområde 
 
Corporate Citizenship är en idé många företag verkar ta till sig, åtminstone använder de 
terminologin. Medborgarskap verkar vara något som tilltalar företagen och många företag idag 
säger sig försöka vara goda samhällsmedborgare. Detta kanske ska ses som en bra utveckling då 
det kan vara ett tecken på företagens vilja att anpassa sig till de krav andra samhällsmedborgare 
ställer på dem. 
 
Man kan också tänka sig att företagets vilja att göra gott i första hand varken grundar sig på 
moraliska åtaganden eller det de enligt lagen är ålagda. Självintresset kan vara en stor anledning 
till varför företag engagerar sig i aktiviteter som gynnar samhället och moralen bakom handlandet 
kan baseras på tanken ”ge något tillbaka om du kan”. De tenderar då att inte ta hänsyn till 
händelser där företagets självintresse krockar med kollektiva intressen.15 CC skulle i så fall vara 
en strategi från företagets sida där man genom att ansluta sig till olika typer av initiativ, som till 
exempel Global Compact, kan uppvisa en bra bild gentemot allmänheten. 
 

                                                 
12 http://www.unglobalcompact.org 
13 Vershoor & Murphy (2002) 
14 Ibid 
15 Wood & Logsdon (2001) 
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Frågan som kvarstår är dock vad som ligger i begreppet Corporate Citizenship, att företagen vill 
vara goda samhällsmedborgare. För att återknyta till tidigare resonemang kan man ju se CC som 
ett strategiskt ställningstagande eller som ett nytt och ”bättre klingande” namn på en gammal 
teori. Moon m.fl. menar dock att alternativet till dessa synsätt, och det man bör göra, är att ta 
fasta på vad begreppet Corporate Citizenship innebär om man istället fokuserar på dess egentliga 
ordalydelse. Metaforen att företaget skulle vara som en medborgare innebär att ett djupare 
övervägande måste göras kring vad detta får för konsekvenser för företaget och dess plats i 
samhället.16 Matten och Crane riktar kritik specifikt mot att det i CC-sammanhang inte tycks 
finnas några djupare funderingar över vad medborgarskap egentligen innebär. Framförallt 
understryker de att termen medborgarskap är den del i konceptet som i första hand behöver 
definieras tydligt.17 
 
Om man ska använda metaforen ”god samhällsmedborgare” för företag bör man fundera över vad 
det innebär att vara medborgare och vad som gör mänskliga medborgare till goda. 
Demokratirådet genomförde 1997 en undersökning med frågor som skulle fånga svenskars syn på 
vad som kännetecknar en god medborgare. I den påföljande rapporten konstateras att åsikterna 
grupperar sig i fyra dimensioner. Den första dimensionen, kritisk rationalism, innebär att en god 
medborgare måste ha förmågan att kritiskt pröva de egna ställningstagandena. Vidare ska 
medborgaren ta egna initiativ snarare än att vänta på att staten ska lösa problemen. Ytterligare en 
del är att kunna bilda sig en egen uppfattning fristående från andra men samtidigt kunna sätta sig 
in i andras resonemang.18 
 
Den andra dimensionen är laglydighet och handlar om att en god medborgare är en laglydig 
medborgare som alltid följer lagar och förordningar, inte smiter från att betala skatt och inte 
heller fuskar med bidrag. Tredje dimensionen är solidaritet och innebär att den goda medborgaren 
tänker mer på andra än på sig själv och är solidarisk med dem som har det sämre. Den goda 
medborgaren väljer också varor som är bra för samhället och miljön även om de inte är bäst och 
billigast för individen personligen. Den fjärde dimensionen är delaktighet. Den goda 
medborgaren röstar och håller sig informerad om samhället. Vidare ska medborgaren ta en aktiv 
roll när den gäller att påverka beslutsfattande.19 Detta kan naturligtvis inte appliceras direkt på 
företag men det måste på liknande sätt gå att hitta vad som kännetecknar den goda 
företagsmedborgaren.  
 
 
 

                                                 
16 Moon m.fl. (2004) 
17 Matten & Crane (2005) 
18 Petersson m.fl. (1998) s. 129 
19 Ibid s. 130ff 
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1.2 Problemformulering 
 
Många företag säger sig vilja vara ”goda samhällsmedborgare”. Vad de lägger in i begreppet 
torde dock vara mycket skiftande. En enhetlig definition på vad en god samhällsmedborgare är 
behövs för att kunna utvärdera företagens handlingar. De krav som gäller för att mänskliga 
medborgare ska ses som goda borde kunna översättas till företagssammanhang. Därav följer vår 
frågeställning: 
 

• Företagen själva säger sig vilja vara goda samhällsmedborgare, men lever de upp till 
bilden av en god medborgare?  

 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en god samhällsmedborgare bör vara och hur företag 
som påstår sig vara goda samhällsmedborgare lever upp till detta ideal. Genom att utveckla en 
analysmodell med önskvärda karaktärsdrag för en god samhällsmedborgare vill vi, med stöd 
främst av information på företagens hemsidor, avgöra om företagen är goda samhällsmedborgare. 
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2. REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt presenteras en översikt över vad medborgarskap innebär och hur en god 
medborgare bör vara. Vidare förs argument fram för under vilka förutsättningar ett företag kan 
ses som samhällsmedborgare. Kapitlet avslutas med utvecklandet av en analysmodell för att 
undersöka om företag motsvarar beskrivningen av en god samhällsmedborgare. 
 
 

2.1 Medborgarskap 
 
För att avgöra om företag kan vara goda medborgare måste vi först definiera vad en medborgare 
är och vad som krävs för att någon ska betraktas som en god medborgare. 
 
Medborgarskap är en status som tillförsäkrar alla medlemmar i samhället samma behandling.20 
Enligt Nationalencyklopedin så är medborgarskap ett rättsligt bindande förhållande mellan en stat 
och en individ. Medborgarskapet fastställs i nationell lag och innebär oftast både rättigheter (att 
till exempel bo, arbeta och rösta) och skyldigheter (att till exempel betala skatt). Genom detta 
knyts individer inom ett visst område samman och bildar en nations medborgare.21 
 
I princip råder det konsensus bland världens demokratiska länder om vilka rättigheter en 
medborgare bör ha, vilket man kan se bland annat i det antal länder som skrivit under dokument 
om mänskliga rättigheter. Hur rättigheterna i praktiken ska kunna administreras och upprätthållas 
kan det råda delade meningar om, men i grunden bygger medborgarskap på delade uppfattningar 
om vilka rättigheter som är grundläggande.22 
 
Donna J. Wood, University of Pittsburgh, och Jeanne M. Logsdon, University of New Mexico, 
refererar Geraint Parrys minimalistteori som utgår från att medborgare är autonoma och från 
varandra frikopplade individer med individuell frihet. De är invånare i en gemensam jurisdiktion 
med vissa regler som styr deras beteende. Alla är lika inför lagen och att hålla sig inom reglerna 
bidrar till att personliga mål kan uppfyllas.23 Denna teori kan sägas tillhöra liberal 
medborgarskapsteori som i grund och botten handlar om att det ska finnas ett legalt kontrakt 
mellan staten och dess medborgare. Staten fastställer vissa förutsättningar som krävs för att få 
kalla sig medborgare.24 Liberal minimalism fokuserar enligt Geoffrey Stokes, Deakin University, 
på att skydda medborgares legala och politiska rättigheter. Dessa, menar teorin, måste skyddas 
dels från statens suveräna ställning och dels från kränkningar av andra medborgare. Fokus ligger 
även på att alla medborgare ska ha samma politiska rättigheter.25  
 

                                                 
20 Wood & Logsdon (2001) 
21 http://www.ne.se 
22 Matten & Crane (2005) 
23 Wood & Logsdon (2001) 
24 Schrader & Sandström (working paper) 
25 Carter & Stokes (2002) s. 28 
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En syn som skiljer sig något från den liberala medborgarskapsteorin är den republikanska 
medborgarskapsteorin. Den handlar om att människor ska styra samhället så att det främjar 
samhällets bästa. Människor ska även acceptera och följa lagar och regler som tas fram för att 
främja samhällets välmående. Denna teori handlar mer om plikter och politiska handlingar än om 
rättigheter och legala kontrakt som i den liberala medborgarskapsteorin.26 Medborgarna ingår i en 
social kontext där deras identitet hänger samman med typ av samhälle och historia bakom 
samhället. Gränser och regler för medborgarskap är tydliga och delande av kultur är viktigt för att 
definiera vem som ingår i gruppen. Skyldigheter mot gruppen väger tyngre än individuella 
rättigheter.27 
 
Ronald Jeurissen, Nyenrode Business Universiteit, för också ett liknande resonemang, att 
medborgarskap är en aktiv roll som innefattar både rättigheter och skyldigheter. Han delar upp 
den aktiva rollen i fyra delar; det sociala kontraktet, kollektivt ansvar, aktivt ansvar samt juridiskt 
tillstånd. Han menar att det sociala kontraktet innebär att människor blir medborgare genom att 
göra universellt bindande överenskommelser om rättigheter och friheter och genom att bidra till 
det allmännas bästa. Att vara en medborgare betyder att man accepterar det sociala kontraktet 
som begränsande för allt man gör. Vidare har varje medborgare ett kollektivt ansvar att bidra till 
den gemensamma strävan för det allmännas bästa. Medborgare gör sin del genom att till exempel 
betala skatt eller vara med och rösta fram den församling som ska styra samhället. 28 
 
När man försöker utreda vad medborgarskap är hamnar man ofta i en förklaring om vad 
samhället kan göra för individen, inte vad individen kan göra för samhället. Rättigheter brukar 
betonas i individens medborgarskap, men att vara en medborgare innebär även skyldigheter. 
Rättigheterna i medborgarskapet medför samtidigt skyldigheter då samma friheter ska garanteras 
alla och medborgarna har i uppgift att upprätthålla dessa rättigheter.29 Begreppet medborgarskap, 
menar Björn Badersten, Lunds Universitet, är passivt och rättighetsorienterat medan begreppet 
medborgare framstår som aktivitetsorienterat och relationsinriktat.30 
 
 

2.1.1 Den goda medborgaren 
 
När individer frivilligt gör mer än det som krävs av dem enligt lag kommer de troligtvis att 
betraktas som goda medborgare.31 Enligt liberal minimalism är en god medborgare främst någon 
som använder sin rösträtt och följer lagen. Den goda medborgaren ska även kunna diskutera, göra 
bedömningar och organisera sig med andra i frågor som ligger i medborgarens eget intresse. 
Ytterligare något som beskriver en god medborgare är att den är ärlig, uppriktig och sätter 
samhällets bästa framför sitt eget. 32 

                                                 
26 Schrader & Sandström (working paper) 
27 Wood & Logsdon (2001) 
28 Jeurissen (2004) 
29 Petersson m.fl. (1998) s. 17f 
30 Badersten (2002) s. 122 
31 Wood & Logsdon (2001) 
32 Carter & Stokes (2002) s. 28ff 
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Den goda medborgaren väljer, enligt Stokes medborgerliga republikanism (civic republicanism), 
samhällets bästa framför sitt eget och måste kunna göra ett avsteg från sina egna behov. Andra 
egenskaper hos en god medborgare är till exempel att kunna lyssna på andra men i slutänden göra 
sina egna val och inte bara göra som alla andra. Man skall även kunna försvara andra och delta 
aktivt i politiska processer. Medborgarna bör också kunna göra bedömningar av sig själva och 
göra säkra val av vad i samhället de ska stödja.33 
 
Inom utvecklingsdemokratin (developmental democracy) anser man att medborgare inte bara ska 
skyddas från staten utan att man med hjälp av staten ska kunna utvidga medborgarnas frihet och 
förbättra samhället. För att vara en god medborgare bör man delta i politiska processer, och även 
i andra organisationer, vid alla tillfällen som kan ges. Deltagande krävs alltså i stort, inte bara 
politiskt, för att kunna utvecklas och förbättras personligt. Man bör kunna vara med och diskutera 
givna förslag och även kunna reflektera och argumentera över dessa. Medborgarna bör även alltid 
ha samhällets bästa i bakhuvudet när de utför sina handlingar. Att följa lagen är grundläggande 
för en god medborgare men det kan i vissa fall vara befogat att frångå lagen om denna till 
exempel inte lyckas upprätthålla medborgerliga rättigheter. Den goda medborgaren har vidare 
förmågan att kritisera både andra och sig själv.34       
 
Förutom de ovan nämnda modellerna angående demokrati och medborgarskap så finns det ännu 
en. Denna kallas medveten demokrati (deliberative democracy) och handlar främst om politiska 
överläggningar. Även här är politiskt deltagande och att jobba för samhällets bästa viktiga 
hörnstenar. Däremot så finns det funderingar över om det verkligen går att säga vad som är hela 
samhällets bästa. Man menar även att fler borde inkluderas i medborgarskapet, till exempel 
asylsökande, och att man kan vara medborgare i olika samhällen samtidigt. En god medborgare 
är en aktiv medborgare. Den goda medborgaren bör även kunna kommunicera, delta i 
diskussioner, behärska sitt självintresse, kritisera, lyssna på andra och kunna acceptera fattade 
beslut. Man bör kunna uttrycka sitt eget intresse men samtidigt förstå och bidra till samhällets 
bästa.35          
 
En god medborgare har ingen naturligt entydig definition, menar Badersten, utan är avhängig det 
synsätt vi använder oss av. Föreställningen om den goda medborgaren varierar således med olika 
värden och ideal. Men grundläggande är att den goda medborgaren måste styras av någon form 
av etiska överväganden. En regeletiker skulle här troligtvis säga att en god medborgare följer de 
regler samhället gemensamt satt upp. En konsekvensetiker, å andra sidan, skulle koncentrera sig 
på huruvida resultatet av medborgarens handlingar var goda eller ej. Dygdetikern skulle hävda att 
det är den dygdiga medborgaren som är en god samhällsmedborgare.36 
 
Badersten menar att dygdetiken torde gå att tillämpa som en slags metaetik och att vi därför bör 
utgå från detta när vi skapar vår idealbild av den goda medborgaren.37 

                                                 
33 Carter & Stokes (2002) s. 31ff 
34 Ibid s. 34ff 
35 Ibid s. 39ff 
36 Badersten (2002) s. 14f 
37 Ibid s. 22 
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Badersten menar att dygder är moraliskt betingade handlingspositioner och att de är relaterade till 
dels mänskligt självförverkligande och dels till det gemensamma goda. Dygderna refererar till en 
grundläggande föreställning om vad som utgör ”det goda”. Dessa dygder är dock inte 
allmängiltiga utan är enbart relevanta för det samhälle i vilket de definierats som goda. Det är 
också viktigt att komma ihåg att kriterierna inte är statiska över tid utan varierar med samhällets 
förändrade förutsättningar och preferenser. Hur vi tänker oss den goda medborgaren hänger alltså 
samman med vår definition av det goda samhället.38 
 
Om en dygd är en handlingsposition måste det innebära att en dygdig, och sålunda god, 
medborgare är en aktiv och handlande medborgare. För att kunna vara en god medborgare kan 
man således inte vara passiv. En god medborgare är en dygdig medborgare, det vill säga en 
medborgare som handlar i enlighet med de karaktärsdrag som beskriver hur en god medborgare 
bör handla.39 Vilka karaktärsdrag som förknippas med en god medborgare blir härmed intressant 
för vår fortsatta framställning och vi går nu över till att tala om företaget som 
samhällsmedborgare. 
 
 

2.1.2 Är företaget en medborgare? 
 
Minimalistteorin stöder den neoklassiska teorin där aktieägarnas självintresse är drivande. 
Företaget är ett tomt skal bakom vilket olika individers inbördes kontrakt och självintressen 
reglerar och styr beteendet. Företaget kan inte ses som medborgare eftersom det är en löst 
sammanhållen grupp av individer och kanske eller kanske inte arbetar mot samma mål.40 I linje 
med den liberala minimalismen kan man argumentera att då företag inte har någon rösträtt så kan 
de därmed inte anses vara en medborgare.41 
 
En mänsklig medborgare tilldelas automatiskt vissa rättigheter, som till exempel rätt att rösta och 
rätt till sjukvård. Dessa torde inte gå att applicera på ett företag. Generellt kan det anses att 
företaget som medborgare och en mänsklig medborgare inte är identiska och att företaget därför 
inte kan ha samma status och identitet som en mänsklig medborgare. Människor och 
organisationer är helt enkelt inte samma typ av enheter.42 Om man ger samma typ av 
medborgarskap till företag som till individer så skulle det störa den sociala maktbalansen och 
individerna skulle inte kunna skydda sig mot företagen. Företag kan därför aldrig vara mer än 
andra klassens medborgare.43 Moon m.fl. anser inte heller att företag är medborgare på samma 
sätt som individer, men att de kan agera på samma sätt som en medborgare. De menar att om 
företag ska kunna vara en medborgare så finns det vissa specifika krav som de måste respektera 
och anpassa sig till.44 

                                                 
38 Badersten (2002) s. 113ff 
39 Ibid s. 143 
40 Wood & Logsdon (2001) 
41 Moon m.fl. (2004) 
42 Wood & Logsdon (2001) 
43 Bovens (1998) 
44 Moon m.fl. (2004) 
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För att företag ska kunna ses som en medborgare bör de kombinera sitt självintresse med 
samhällets intresse. Ett exempel på detta skulle kunna vara självregleringar. Företag kan 
gemensamt besluta om egna restriktioner som inte är lagstadgade och som samtidigt gynnar 
samhället. Ett problem med att inkludera företag som medborgare är dock att de kan ha för stor 
ekonomisk makt och dess ställning kan inte påverkas genom demokratiska processer. Samhället 
kan avsätta en regering genom sin rösträtt, men detsamma kan inte göras med företaget.45 
 
Företagets information är skapad främst för intressenterna och kan därmed bli otydlig för 
allmänheten. Moon m.fl. menar att företaget tydligt måste visa att de lever upp till sina 
skyldigheter inför samhället. Det krävs mer information om vad företaget stödjer för att 
allmänheten ska få en klar bild över hur företaget positionerar sig både allmänt och politiskt. 
Företaget har en mängd olika intressenter som endast har företaget gemensamt, de behöver inte 
ha samma värderingar. Företaget har inte bara en målgrupp utan en mängd olika intressen att 
tillfredsställa. Ett splittrat fokus kan göra det svårt att delta i politiska processer, vilket Moon 
m.fl. menar att en medborgare måste göra, men om företaget kan hitta någon gemensam fråga att 
driva borde företaget kunna ses som en medborgare.46 
 
Schrader och Sandström anser att det finns fyra kriterier som företag måste uppfylla för att kunna 
anses som en samhällsmedborgare. Det första kravet är att företag måste agera som en person. 
Både den liberala och den republikanska medborgarskapsteorin utgår från att en medborgare är 
en person. Det andra kriteriet går ut på att företag medvetet och aktivt arbetar för samhällets 
bästa. Tredje kriteriet innebär att företag ska ta ett aktivt ansvar för utvecklingen av lagar och 
regler samt för samhället de agerar i. Det sista kriteriet betyder att företag måste kunna visa 
allmänheten att de tar sitt ansvar för samhället.47 
 
 

2.1.3 Företaget som god medborgare 
 
Enligt Deborah Vidaver-Cohen, Florida International University, och Barbara W. Altman, 
University of North Texas, kan företag anses vara medlemmar av en mängd olika samhällen. Det 
traditionella samhället innebär att företag ska vara vinstdrivande, följa lagen, förse människor 
med arbete och inte skada omvärlden. Det andra samhället inkluderar de ovan nämnda 
skyldigheterna men går samtidigt ett steg längre och kräver att företag aktivt arbetar för 
samhället. Företaget ska samarbeta med andra företag, institutioner och organisationer för att 
tillsammans lösa samhälleliga problem. En del av företagets resurser ska även investeras i 
samhällsförbättringar och dessa samhällsåtaganden ska utvecklas till en naturlig del i företaget. 
Det tredje samhället som nämns av Vidaver-Cohen och Altman är det virtuella samhället som 
byggts upp via Internet. Att vara en god medborgare innebär att fundera över hur företagets 
handlingar påverkar alla dessa samhällen och dess medborgare.48 Wood och Logsdon menar 

                                                 
45 Moon m.fl. (2004) 
46 Ibid 
47 Schrader & Sandström (working paper) 
48 Vidaver-Cohen & Altman (2000) 
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också att företaget bör placeras in i en större, vidare, kontext. Här ses företaget som en global 
medborgare istället för en lokal. Dock anpassas normer och praktiker till de lokala förhållandena, 
men där så kallade hypernormer, normer som skulle vara gemensamma för alla människor, är i 
grunden styrande.49 
 
Jeurissen söker utreda vilka konsekvenser det får för företags handlande att de ses som 
medborgare. Han fokuserar på den moraliska grunden bakom medborgarskap och menar att 
medborgarskap är en ömsesidig ansträngning som delvis är beroende av samhällets 
samarbetsvilja. På samma sätt som individer har företag en form av socialt kontrakt med 
samhället där utbytet för företaget är ett antal privilegier relaterat till företaget som juridisk 
person. Samhället accepterar detta så länge som nyttan av det företaget ger tillbaka överstiger 
kostnaden för att tillhandahålla resurser. Det sociala kontraktet bidrar alltså till att legitimera 
företaget och påverkar företagen att ta ett socialt ansvar.50 Företagen vill bli legitimerade och ett 
sätt att uppnå detta är att sträva efter identiteten som goda medborgare. 
 
För att företag ska kunna få en identitet måste företaget och de anställda vara överens om en 
gemensam värdegrund. Utan dessa grundläggande värderingar får inte samhället en klar bild av 
vad företaget står för. Identiteten i sin tur är en god grund för att företaget ska kunna vara en god 
samhällsmedborgare.51 James E. Post, Boston University och Shawn L. Berman, Boston 
University, menar liknande, att företags identitet är en viktig del av företagets medborgarskap. 
Identiteten skapar en bild av vad företaget står för och beskriver vad man därmed kan förvänta 
sig av företaget.52 
 
Ett företag som vill ha identiteten ”god samhällsmedborgare” måste vara medvetet om hur 
identitet skapas. Mary Jo Hatch, University of Virginia, och Majken Schultz, Copenhagen 
Business School, menar att företagets identitet skapas i samspelet mellan företagets interna 
självdefinition och omvärldens externa definition av det. De menar att dessa båda aspekter 
uttrycks i företagets kultur respektive image och att växelspelet mellan dem formar och omformar 
identiteten.53 
 
Hatch och Schultz menar att den bild samhället har av företaget kommer att påverka företaget så 
att de justerar sin identitet. Om det inte finns en överensstämmelse mellan omvärldens definition 
av företaget och dess självdefinition tvingas företaget omvärdera sin identitet. 
Reflektionsprocessen leder till skapandet av nya kulturella uttryck och artefakter, det vill säga 
nya identitetspåståenden som används för att uttrycka kulturen. Detta kommuniceras till 
omvärlden genom till exempel annonsering och företagspresentation på den egna hemsidan. De 
officiella kanalerna är inte de enda kanalerna även om de kan verka övertygande. Det finns alltid 
andra, inofficiella, kanaler och företaget värderas ständigt av intressenter och media, vilka 
påverkas av yttre händelser och känslor som de sedan projicerar på företaget. Ett exempel på 
detta är när oljeutsläpp sker. Om intressentens attityd är att oljeutsläpp är dåligt, kopplas det 

                                                 
49 Wood & Logsdon (2001) 
50 Jeurissen (2004) 
51 Schrader & Sandström (working paper) 
52 Post & Berman (2001) 
53 Hatch & Schultz (2002) 



 
Referensram 

 
 

 13

företag som intressenten anser bär ansvaret för utsläppet samman med en negativ känsla och 
intressenten får därmed negativ attityd till företaget. Även om företaget visar en positiv image så 
kommer även andra saker påverka den uppfattning allmänheten har av företaget.54 
 
Företaget vill naturligtvis att allmänheten och alla intressenter ska ha en så bra bild av företaget 
som möjligt. Ett sätt för företaget att få denna positiva image är att göra anspråk på identiteten 
god samhällsmedborgare. Men frågan är då hur vi kan avgöra om företagen verkligen är så goda 
som de påstår sig vara, vad vi egentligen förknippar med en god medborgare. En god 
samhällsmedborgare besitter vissa dygder eller karaktärsdrag, har vi konstaterat. Vi ska nu 
försöka utreda vilka dessa är, vilka karaktärsdrag företaget behöver besitta för att vara en god 
samhällsmedborgare. För att göra detta har vi tagit vår utgångspunkt i CC-artiklar och beskriver 
nedan vad företaget behöver göra för att uppfylla kraven. 
 
 
 
2.1.3.1 Följer lagen 
 
Det minsta man borde kunna kräva av en god samhällsmedborgare är att man respekterar och 
följer samhällets lagar. Samhället har gemensamt ställt upp regler för vad som är acceptabelt 
respektive oacceptabelt beteende. När en medborgare bryter mot det som anses acceptabelt 
medför detta någon typ av sanktion för att tydligt markera att detta beteende inte kännetecknar en 
god medborgare. För företag innebär detta att de måste följa de nationella lagarna på de platser 
där de bedriver verksamhet. Företagen måste alltså till exempel betala skatt, följa 
miljölagstiftning och följa arbetsrättsliga lagar.55  
 
Jeurissen menar att företag precis som individer borde vara intresserade av bra och rättvisa lagar 
som de också är villiga att själva leva upp till. Han menar vidare att företag borde bidra till 
skapandet av dessa lagar.56 
 
Moon m.fl. menar att företag kan agera som en god medborgare genom att betala skatt och följa 
lagen. Bidrar inte företagen till samhällets bästa kan det medföra negativa konsekvenser för 
företagens framtida resultat och slutligen dess överlevnad.57 Detta resonemang stöds till viss del 
även av Wood och Logsdon som menar att företaget, precis som vanliga medborgare, är skyldiga 
att betala skatt och följa andra lagar. För att vara en god medborgare krävs dock något mer, som 
att hjälpa till att lösa samhälleliga problem.58 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Hatch & Schultz (2002) 
55 Se t.ex. Wood & Logsdon (2001), Badersten (2002), Matten & Crane (2005) 
56 Jeurissen (2004) 
57 Moon m.fl. (2004) 
58 Wood & Logsdon (2001) 
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2.1.3.2 Ser till samhällets bästa 
 
En god samhällsmedborgare borde vara någon som hjälper andra, och inte bara ser till sig själv. 
Som invånare i en demokrati är vi troligtvis benägna att som grundtanke anse att alla bör arbeta 
tillsammans för det gemensamt bästa.59 
 
Företag har en viktig roll i samhället och därmed också både rättigheter och skyldigheter. Företag 
ska ta ansvar för hur dess förtjänster och skadeverkningar sprids, oavsett om det är oavsiktligt 
och oavsett kostnader för företaget. Samhällsmodellen lägger fokus på hur företagets agerande 
påverkar den lokala omgivningen och hur företaget samspelar med samhället. Företag är som 
medborgare legitima aktörer i samhället, genomsyrade av samhällets värderingar, men som 
sekundära medborgare blir deras rättigheter och skyldigheter begränsade.60 
 
David Logan, Corporate Citizenship Company, anser att frivilliga bidrag till 
samhällsutvecklingen är en viktig del av medborgarskap. Goda samhällsmedborgare hjälper till 
att upprätthålla lag och ordning i samhället de agerar i och samarbetar med olika organisationer 
för att förbättra samhället.61 Företag kan, enligt Andriof, agera som en god medborgare om de 
kan förstå och även hantera sin påverkan på samhället, vilket i sin tur skapar nytta för både 
företaget och samhället.62 Även Schader och Sandström menar att företag måste försöka 
kombinera sitt självintresse med samhällets bästa. Att hitta så bra kombinationer som möjligt och 
inse att man är beroende av samhället gynnar företag på lång sikt och kan även göra att företag 
ses som goda samhällsmedborgare.63  
 
Vidaver-Cohen och Altman anser att dagens företag har mer makt och rikedom än en del stater 
som de förhandlar med. Detta innebär att företags agerande kan påverka många människors liv, 
både på gott och ont, och det är därför viktigt att företaget tänker igenom även sina mest triviala 
handlingar innan de agerar. Vidaver-Cohen och Altman anser vidare att det är företagets 
moraliska plikt att se till så att deras agerande inte skadar dessa samhällen. Vidare menar de att 
företag kan överträffa samhällets förväntningar genom att investera sina resurser i 
samhällsförbättring. Det kan till exempel vara att skapa nya produkter och tjänster som har sin 
utgångspunkt i för samhället gynnsamma konsekvenser. 64 Samhället ställer ofta krav på att 
företag ska ta sitt ansvar även när produkten är såld och förbrukad av konsumenten. Det kan vara 
att produkten går att återvinna eller att den inte är miljöfarlig efter användning.65 
 
För att lyckas med sitt ansvarstagande bör företag identifiera vilka hot det finns mot det eller de 
samhällen som företaget befinner sig i. Företaget bör även utreda vilka hot de har möjlighet att 
hantera för att främja samhällets bästa. En handlingsplan för hur samhällets bästa ska uppnås bör 
därefter integreras i företagets verksamhet. Integreringen kan sägas ha lyckats när företagets 
ansvarstagande syns utåt och sprids vidare till andra företag. 
                                                 
59 Se t.ex. Badersten (2002), Petersson (1998) 
60 Wood & Logsdon (2001) 
61 Logan (2001) 
62 Andriof & McIntosh (2001) s. 14  
63 Schrader & Sandström (working paper) 
64 Vidaver-Cohen & Altman (2000) 
65 Logan (2001) 
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2.1.3.3 Besitter mod 
 
En god samhällsmedborgare är inte rädd för att vara den som kommer först med nya idéer utan 
sprider med stolthet sina tankegångar vidare till andra så att dessa har en möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om dem. Medborgaren är inte heller rädd för att ställa krav på att de den har ansvar 
för också ska leva upp till de principer den goda medborgaren själv lever efter.66 
 
Det är viktigt för företag att försöka se de konsekvenser som deras handlingar medför och även 
vad handlingarna egentligen innebär. Förståelsen för handlingars konsekvenser och hur 
handlingarna uppfattas av intressenter kan skapa en grund för goda och varaktiga relationer med 
viktiga intressenter.67 
 
Företag bör visa att de tar ansvar för de konsekvenser som uppkommer av dess handlande. Det 
kan som tidigare nämnts vara svårt att tillfredsställa allas viljor men Vidaver-Cohen och Altman 
menar att man bör börja med att inrikta sig på de delar av samhället som direkt påverkas av 
företagets produktionsprocess. Det är även viktigt att sprida ut ansvarstagandet i hela 
organisationen.68 Goda samhällsmedborgare bör sprida sitt ansvarstagande i sina värdekedjor, 
menar även Logan. Det ger företag en möjlighet att påverka till exempel leverantörer och lokala 
företag att ta ett miljömässigt och socialt ansvar. Företag ansvarar även för sina 
samarbetspartners och måste ta sitt ansvar genom hela värdekedjan.69 
 
Vidaver-Cohen och Altman menar att företaget ska bidra med inspiration till andra. Genom 
användandet av medborgarskapstänkande i företaget kan det ge inspiration till både andra företag, 
organisationer och individer. Det kan även ge ny inspiration till företagets medarbetare. Vidaver-
Cohen och Altman anser vidare att företag som visar att de använder sig av 
medborgarskapstänkandet i sin vardag är i hög grad inspirerande. Företag som sprider ut sitt sätt 
att tänka, och på så sätt får andra att delta, har lyckats med sitt ansvarstagande.70 
 
 
2.1.3.4 Delar samhällets värderingar 
 
För att ett företag ska ses som en god samhällsmedborgare bör företagets grundläggande 
värderingar stämma överens med samhällets. Dels vilka värderingar de har och dels hur de 
uttrycker dem. Etiska koder är ett sätt att visa omvärlden att företaget har samma värderingar som 
dem.71  
 
Enligt en publikation av ”Hitachi Foundation” så är ett företag en god samhällsmedborgare om 
det så långt som möjligt försöker möta alla sina intressenters förväntningar. Dessa förväntningar 

                                                 
66 Se t.ex. Badersten (2002), Logan (2001) 
67 Waddock (2001) 
68 Vidaver-Cohen & Altman (2000) 
69 Logan (2001) 
70 Vidaver-Cohen & Altman (2000) 
71 Se t.ex. Logan (2001), Waddock (2001) 
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är främst att företaget skall maximera sin positiva påverkan och minimera sin negativa inverkan 
på samhället, och samtidigt ge avkastning till sina aktieägare.72 
 
Det råder dock delade uppfattningar om vad som är rätt och fel i olika situationer. Ett företag bör 
emellertid agera med integritet och redan tidigt välja vad man som företag står för och därmed 
vad företagets grundläggande värderingar är. Denna integritet ligger sedan till grund för att vara 
en god samhällsmedborgare. En definition av integritet är: ”att leva upp till ett antal standards 
och principer, vilka innebär en djup respekt för andra, det vill säga, för de intressenter som 
påverkas av företagets handlingar.”73 Marvin T. Brown, University of San Fransisco, menar på 
samma sätt att integritet kan skapa det förtroende som företagen vill etablera hos allmänheten. 
Han menar vidare att integritet egentligen innebär att anpassa en mängd olika delar till en helhet. 
Integritet kan till exempel uppkomma när det finns en överensstämmelse mellan det man säger 
och det man gör. Att agera med integritet innebär att man agerar etiskt eller moraliskt.74 
 
Logan menar att huruvida ett företag anses vara en god samhällsmedborgare eller inte kan 
avgöras av hur företaget till exempel hanterar sina anställda eller sina konsumenter. Gott 
medborgarskap handlar således om företags dagliga aktiviteter. Hur hela företagets verksamhet, 
dess grundläggande värderingar och dess policy ser ut blir därmed avgörande för att bedöma om 
ett företag är en god medborgare eller inte.75  
 
För att ett företag ska kunna ses som en god samhällsmedborgare måste dess handlingar förtjäna 
beröm från samhället.76 Schrader och Sandström menar att företag måste kunna synliggöra så 
mycket information som möjligt för samhället. Detta för att samhället ska kunna bedöma vilka 
standards företaget lever upp till. Oftast är den information som företag ger ut riktat till dess 
specifika intressenter och informationen är oftast inte lätt att ta till sig för allmänheten. Då företag 
lyckas sprida ut sin information till allmänheten för bedömning kan de ses som en god 
samhällsmedborgare.77  
 
 
 
2.1.3.5 Aktiv i samhällsprocesser 
 
Grundtanken med demokrati är att alla medborgare skall ges möjligheten att påverka det samhälle 
de befinner sig i. Då alla medborgare ges möjligheten att delta och påverka utöver sin lagliga rätt 
bör en god samhällsmedborgare använda sin chans till påverkan för att på så sätt skapa ett bättre 
samhälle. Av en god samhällsmedborgare borde man därmed kunna kräva ett aktivt deltagande i 
de olika processer som pågår i samhället.78 
 

                                                 
72 Windsor (2001) 
73 Waddock (2001) egen översättning 
74 Brown (2005) s. 2 ff  
75 Logan (2001) 
76 Vidaver-Cohen & Altman (2000)  
77 Schrader & Sandström (working paper) 
78 Se t.ex. Moon et al (2004), Schrader & Sandström (working paper), Wood & Logsdon (2001) 
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Företags deltagande kan, enligt Moon m.fl., ske på två olika sätt. Det ena sättet innebär att företag 
enskilt, eller tillsammans med andra företag, kan bilda intressegrupper (eller gå med i befintliga) 
för att på så sätt kunna vara med och påverka samhället. Den andra möjligheten till deltagande 
som företag har är att delta direkt i de politiska processerna. Detta kan ske dels genom att företag 
skapar självregleringar och utvecklar befintliga lagar och dels genom att företag upprätthåller och 
sprider vidare de lagar som redan existerar. Genom att till exempel skydda och bevara de 
medborgerliga rättigheterna, inom företaget och även i företagets externa relationer, så kan 
företaget anses vara en god medborgare.79 Schrader och Sandström delar dessa åsikter och menar 
att det är viktigt att företag deltar i politiska processer, och till exempel skapar självregleringar 
som gynnar både dem själva och samhället.80 
 
En del företag deltar dock i samhällsprocesser för sitt eget bästa snarare än samhällets just för att 
uppfattas som en god samhällsmedborgare, vilket de egentligen inte är. För att företag ska ses 
som en god medborgare bör de därför kontinuerligt och aktivt delta i de politiska processerna för 
samhällets bästa.81 
 
 
 
 

                                                 
79 Moon m.fl. (2004) 
80 Schrader & Sandström (working paper) 
81 Moon m.fl. (2004) 
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2.2 Analysmodell 
 
För att sammanknyta de teorier vi presenterat och skapa en grund för vår senare analys har vi valt 
att konstruera en modell. Utifrån de presenterade teorierna har vi grupperat resonemangen i fem 
observerbara karaktärsdrag som definierar hur företaget bör vara som god samhällsmedborgare.  
 

 
En förutsättning för att företag överhuvudtaget ska kunna uppfattas som medborgare, bra eller 
dåliga, är att de uppför sig som om de vore en enskild individ. Schrader och Sandström menar, 
som tidigare nämnts, att ett första kriterium för att företag ska kunna vara en god 
samhällsmedborgare är att det kan agera enhetligt, det vill säga som en person.82 
Samhällsmodellen stöder, även den, idén att företaget kan vara en medborgare då enheten kan 
separeras från de individer som ingår i den. 83 När man talar om företag gör man det ofta på ett 
sådant sätt att företaget förutsätts vara en enskild varelse med vilja och intentioner.  
 
Ett företag är enligt den svenska lagstiftningen, precis som fysiska personer, ett rättssubjekt (en 
juridisk person). Detta innebär att företag i många fall kan ha liknande rättigheter och 
skyldigheter som fysiska personer. Företaget behandlas därmed som ett självständigt rättssubjekt 
och kan äga tillgångar, sluta avtal mm.84 Det finns dock vissa skillnader mellan en juridisk person 
och en fysisk person, en juridisk person kan vara placerad i olika länder och agera på olika sätt 

                                                 
82 Andriof & McIntosh (2001) s. 69  
83 Wood & Logsdon (2001) 
84 Agell & Malmström (2003) s. 52,59,275 
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samtidigt. En juridisk person kan heller aldrig ha moraliska skyldigheter eftersom det är en fiktiv 
enhet med utbytbara aktörer. 
 
Eftersom lagen anser att företag är personer kan kriteriet att agera som en person redan sägas vara 
uppfyllt, det finns därmed ingen anledning för oss att ta upp detta något mer. Vi har valt att lägga 
detta kriterium i bakgrunden då det är grundläggande. Vi menar att det egentligen inte går att 
särskilja de övriga delarna i modellen från varandra totalt då de hela tiden går in i varandra. För 
att underlätta förståelsen har vi dock valt att behandla karaktärsdragen skilda från varandra; 
 

• För att utreda huruvida företagen följer lagen har vi valt att ta reda på om företagen säger 
sig följa lagen på sina respektive hemsidor. Vi kompletterar detta med att även söka 
information som skulle kunna motsäga företagens påstådda laglydighet. Om vi inte finner 
någon sådan information godtar vi företagens uttalanden och utgår från att de följer lagen. 

 
• Huruvida företagen ser till samhällets bästa ska vi undersöka genom att se vad de säger 

om sina relationer med samhället och hur relationen till detta ska vara. Vidare undersöker 
vi om företagen har någon handlingsplan eller policy för hur samhällsförbättringar ska 
uppnås. Har företagen någon sponsring eller olika typer av samhällsförbättrande projekt 
är detta ett bidrag till samhällsutvecklingen. Även andra typer av information kan komma 
att hänföras till denna del i modellen. 

 
• Företagen besitter mod när de ställer krav på att leverantörerna ska leva upp till vissa 

standards. Även när företaget sprider sina idéer i värdekedjan eller inspirerar andra 
företag med nya idéer är detta modigt. Då företaget förstår att de har en påverkan på 
samhället och är villiga att ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar besitter de 
mod. 

 
• Företagets överensstämmelse med samhällets värderingar kan uttryckas i 

uppförandekoder. Det är också en fråga om förtroende, där samhället ska kunna lita på att 
företaget har en överensstämmelse mellan vad de säger och vad de gör. Företagen 
behöver också vara tydliga med att visa för samhället vad de står för och detta kommer att 
undersökas utifrån vilken information vi kan hitta på företagets hemsida och hur 
lättillgänglig denna information är. 

 
• Ett aktivt deltagande i samhällsprocesser innebär att företagen utnyttjar sin rätt att 

påverka. Det kan handla om att företagen hjälper till att sprida vidare existerande 
förordningar till resten av branschen eller att företagen utövar sitt inflytande genom 
påtryckningsgrupper. 
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3. METOD 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur arbetet med denna uppsats fortgått och hur vi har resonerat när 
vi har gjort våra val. 
 
 

3.1 Ämnesval 
 
Under kursen i ekonomistyrning berördes området etik i företag, vilket väckte vårt intresse för 
denna typ av frågor. När vi skulle göra vårt val av ämne till denna D-uppsats funderade vi länge 
över olika alternativa vinklingar på etiska ställningstaganden inom olika typer av organisationer. 
Efter ett antal diskussioner mynnade våra resonemang ut i tankar om huruvida företags 
antaganden av etiska koder egentligen hade någon förankring i deras ordinarie vardagliga 
verksamhet. Alternativt tänkte vi oss att det kunde vara ett spel för gallerierna, ett sätt att 
förbättra företagens rykte och berättiga deras existens. Vi började därför utforska området 
legitimitet och kom under tiden ständigt i kontakt med frågor som handlade om företagens 
sociala ansvarstagande och att detta skulle vara ett sätt att legitimera sig. Detta gjorde att vårt 
fokus skiftades något. Vi fann att socialt ansvarstagande var ett mycket spännande område och att 
det fanns många möjliga vägar att utforska. I samråd med vår handledare kom vi fram till att 
konceptet Corporate Citizenship var ett lämpligt studieobjekt. Corporate Citizenship är ett 
omfattande område där definitionerna av begreppet skiftar.  Framförallt är det få empiriska 
studier som gjorts på vad medborgarskap innebär. 
 

3.2 Undersökningsmetod 
 
I denna uppsats har vi valt att utgå från en kvalitativ metod, närmare bestämt ämnar vi undersöka 
om företags ansträngningar att markera sitt sociala ansvarstagande räcker för att de ska kunna ses 
som goda samhällsmedborgare. 
 
Anledningen till att vi har valt bort en kvantitativ metod är att den ställer krav på en hög grad av 
formalisering och syftar till att skapa generaliseringar.85 Vi har inget intresse av att generalisera 
våra fynd till ett större sammanhang utan vill endast visa på den tendens vi kan finna bland våra 
valda undersökningsobjekt. Det blir därför inte heller intressant att formalisera vår empiri i någon 
större utsträckning. Flexibilitet är kännetecknande för en kvalitativ metod86 och passande för 
denna undersökning eftersom det är svårt att hitta exakt samma typ av information från alla 
företag. Vi kontrollerar inte förhållandena och får därför en ganska spretig mängd information 
som vi sedan bearbetar. Vi får dock en helhetsbild av vad de utvalda företagen står för och kan 
därmed skapa en fördjupad förståelse för vad de gör för att leva upp till den idealbild vi ämnar 
undersöka. 
 
                                                 
85 Holme & Solvang s. 13 
86 Ibid s. 88 
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3.2.1 Referensram 
 
För att utveckla vår teoretiska referensram läste vi ett större antal vetenskapliga artiklar. De flesta 
av dessa artiklar var inriktade på området Corporate Citizenship, vilket är grunden för det vi 
ämnar studera. Artiklarna hittades i första hand via Örebro Universitetsbiblioteks databas 
Elin@Örebro, där vi använt sökorden corporate citizenship. Vi anser att vi har kommit ner på 
djupet inom ämnet, då författarna hänvisar till varandra och det är få namn som är nya och 
obekanta för oss då vi vidare utforskar artiklar på området. Några av artiklarna har valts ut som 
passande för vårt syfte och tillämpliga delar har använts som grunden i vår teoretiska 
referensram. Databasartiklarna har kompletterats med artiklar om företag och medborgarskap 
som gjorts tillgängliga för oss via vår handledare samt med tryckta källor som behandlar de delar 
vi inte kunnat utveckla ur de tidigare nämnda artiklarna. 
 
Corporate Citizenship verkar vara ett splittrat område men de författare som valt att inrikta sig på 
medborgarskapets betydelse i begreppet är ganska få. De flesta författarna inom området har 
företagsekonomi som grund och är främst inriktade på etik. Den enda som sticker ut är Donna J. 
Wood som har en doktorsexamen i sociologi, detta märks i det att de artiklar och böcker som hon 
medverkar till är fokuserade på samhället i stort.  
 
Vår teoretiska referensram bygger, som sagt, på en mängd artiklar vilket gör att stora krav ställs 
på att vi bygger ihop ett begripligt ramverk. Då artiklar ofta har ett eget bestämt fokus kan det 
vara svårt att sammanfoga delarna till en enhetlig bild. 
 
Vissa av de artiklar vi använt har utförligt refererat andra forskare och i dessa fall har vi försökt 
spåra originalkällan. Där vi inte lyckats måste vi lita på att den tolkning artikelförfattarna gjort är 
korrekt. Detta begränsar naturligtvis trovärdigheten i vår användning av dessa källor. Vi har dock 
försökt att jämföra de berörda artikelförfattarnas tolkning med de tolkningar andra 
artikelförfattare gjort av samma originalkälla och därmed reducerar vi risken för feltolkningar. 
 

3.2.2 Analysmodell 
 
För att besvara vår undersökningsfråga och uppnå vårt syfte har vi utvecklat en analysmodell. 
Modeller används ofta för att skapa en förenklad och mer överskådlig bild av verkligheten. Vi är 
medvetna om att verkligheten inte är så enkel som vi får den att se ut i vår modell. Vi har dock 
valt att försöka dela upp beskrivningen av en god samhällsmedborgare i olika karaktärsdrag för 
att det ska bli enklare att följa vårt resonemang. Karaktärsdragen går även i många fall ihop och 
vissa resonemang kan säkerligen placeras inom flera områden. De fem karaktärsdrag vi har valt 
har innehåll som är återkommande inom området Corporate Citizenship men indelningen av 
materialet och benämningen av kategorierna är vår egen.  
 
Skälet till varför vi valt att skapa en egen analysmodell är att vi anser att ingen av de författare 
som ställt upp kategorier för vad en god samhällsmedborgare är har haft en tillräckligt 
övergripande bild av området. Genom att sammanfoga idéer från flera olika författare med något 
skilda utgångspunkter vill vi skapa denna övergripande bild. 



 
Metod 

 
 

 22

3.2.2.1 Bedömning 
 
För att bedöma om företagen har de uppställda karaktärsdragen eller ej har vi valt att först 
undersöka om något eller några av företagen utmärker sig som avvikande från de övriga under 
respektive karaktärsdrag. De avvikande företagen har bedömts som ”bättre” eller ”sämre” än 
övriga och det är på avvikelserna som fokus kommer att ligga i vår analys. Övriga företag får en 
samlad bedömning eftersom de är likartade på dessa respektive karaktärsdrag.  
 
Det är svårt att säga vad som är avgörande för när ett karaktärsdrag anses uppfyllt. Det som ligger 
till grund för vårt ställningstagande är en samlad bedömning av de omständigheter som finns 
kring varje enskilt fall. Detta får till exempel betydelse i fråga om laglydigheten där vi inte kan 
säga att något företag brutit mot lagen eftersom detta fastställs först då en domstol avgjort frågan. 
Vad vi däremot kan säga är att för en god samhällsmedborgare ska det inte råda några tvivel om 
huruvida lagen följs eller ej. 
 
I denna typ av studie blir slutsatserna mycket beroende av vår bedömning, dels vad vi lägger in i 
karaktärsdragen och dels hur vi tolkat företagens, och medias, information. Vi skulle kunna dela 
upp respektive karaktärsdrag i kriterier och bocka av vad företagen gör och inte gör, men vi anser 
inte att detta skulle ge en rättvisande bedömning av företagen. Problemet med att ställa upp 
kriterier på det sättet är att alla kriterier skulle ha samma tyngd vid bedömningen, men det borde 
till exempel vara viktigare att följa lagen än att delta i sponsring. För att kunna ta hänsyn till att 
olika karaktärsdrag eller delar av karaktärsdrag har större betydelse vid utvärderingen än andra 
menar vi att det av denna anledning är lämpligare att göra en samlad värdering. Vi bedömde att vi 
dessutom inte skulle komma runt problemet med gränsdragningen eftersom det trots kriterier 
fortfarande handlar om en subjektiv bedömning. Vidare utför företagen skiftande handlingar 
inom området vilket skulle innebära att vi för att kunna täcka in allt skulle behöva ställa upp 
många kriterier som ändå bara skulle passa in på ett specifikt företag. Detta skulle försvåra vår 
strävan efter en samlad bild. 
 

3.2.3 Empiri 
 
I vår empiri har vi valt att undersöka vad åtta utvalda företag säger sig göra för att uppfylla rollen 
som god samhällsmedborgare. Detta för att sedan kunna jämföra företagens egna uppfattningar 
med vår uppfattning av vad en god samhällsmedborgare är, och därmed se om företagen 
uppfyller vår idealbild. Vi har främst inriktat oss på vad företagen säger på sina respektive 
hemsidor, men vi har även till viss del undersökt informationen i företagens årsredovisningar.   
 
Vi har valt bort att göra intervjuer eftersom vi anser att företagens representanter skulle ge samma 
bild som redan framgår av deras hemsidor. Med tanke på vårt valda syfte så är det intressanta hur 
företagen beskriver sig själva och inte varför de beskriver sig på ett visst sätt. Att vi har valt att 
inrikta oss på den information som finns på företagens hemsidor beror på att det är på detta ställe 
som vi har uppmärksammat att de säger sig vara goda samhällsmedborgare, vi anser därmed att 
det är där företagen måste bevisa påståendet. 
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Den information vi har hittat angående företagen och som vi valt att ta med i vår undersökning är 
främst referat från vad företagen själva säger. I vissa fall har vi dock lagt in vår egen tolkning av 
vad de säger, detta främst då viss information är skriven på engelska och det då kan vara osäkert 
huruvida vår översättning stämmer överens med företagens. Det finns vissa uttryck på engelska 
som inte går att översätta direkt till svenska. Då många företag har väldigt omfattande 
information har vi sållat i informationen och valt ut det vi tycker är viktigast. Det är även möjligt 
att vi inte har hittat all information och att vi därmed kan ha missat vissa bitar. Detta påverkar 
dock inte vår undersökning då företagen i så fall inte är tillräckligt tydliga i sin information. Om 
vi inte hittar informationen så gör antagligen inte andra det heller och då är företagens bevis för 
sitt goda medborgarskap inte tillräckliga. Vi har även valt att söka efter kritik i media som har 
riktats mot våra valda företag för att på så sätt komplettera bilden och se om de gör vad de säger 
att de ska göra. 
 
 
 
3.2.3.1 Urval 
 
Vi valde företag som uttryckte att de var goda samhällsmedborgare eftersom det inte finns någon 
anledning att utifrån vårt syfte undersöka företag som inte använder metaforen. Vårt urval av 
företag har också det gemensamt att de från början är bildade i Sverige och att de fortfarande har 
stark anknytning till Sverige. Anledningen till att vi valt på detta sätt är att vi själva är svenska 
medborgare och att vi därför enbart kan utgå från hur vårt eget lands lagar, värderingar och 
principer ser ut och efterföljs. De företag vi valt ut är Atlas Copco, Clas Ohlson, Ericsson, 
Sandvik, Skandinaviska Enskilda Banken, Skandia, Sveaskog och TeliaSonera. 
 

• Atlas Copco valdes eftersom företaget har lokal anknytning och är en stor arbetsgivare i 
Örebro med två anläggningar i området. Vi fick också tips från en opponentgrupp om att 
de i samband med sin egen undersökning sett att Atlas Copco sa sig vara en god 
samhällsmedborgare.  

 
• Clas Ohlson valde vi eftersom detta är ett företag som vi vet har fått kritik i media för sina 

brister inom det etiska området, dels för några år sedan och dels nyligen. Det är även ett 
företag som säger sig följa Global Compacts riktlinjer. 

 
• Ericsson är ett företag med lokal anknytning. Företaget har haft stor del av sin 

mobiltelefontillverkning i Kumla och har varit, och är fortfarande, en stor arbetsgivare i 
vår region. Ericsson följer också Gobal Compacts riktlinjer. 

 
• Sandvik har fått kritik i media för sin affärsförbindelse med ett gruvbolag i Ghana som 

anklagas för bristande etik. När vi sökte på Internet efter god samhällsmedborgare var en 
av de första träffarna intressant nog Sandvik, vilket fick oss att fundera över hur dessa 
båda påståenden hängde ihop. 
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• Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) kom vi i kontakt med i samband med att vi 
undersökte kritiken mot Sandvik och de är även de ett företag som följer Global 
Compacts riktlinjer. Vi fick även upp SEB som sökträff när vi sökte på god 
samhällsmedborgare. 

 
• Skandia valdes eftersom det har varit flera stora skandaler kring företaget som tagits upp i 

media och en rättsprocess var fortfarande igång då arbetet med denna uppsats inleddes, 
domen har dock nu meddelats. Det är också viktigt att allmänheten har förtroende för 
företaget då deras verksamhet handlar om försäkringar och finansiellt sparande, detta gör 
det extra intressant att undersöka vad de lägger in i begreppet god samhällsmedborgare. 

 
• Sveaskog kom också upp som sökträff när vi på Internet letade efter företag som sa sig 

vara goda samhällsmedborgare. Det är ett intressant företag att studera utifrån det faktum 
att den illegala avverkningen av skog runt om i världen är ett stort problem. Vi undrade då 
framförallt hur företaget hanterar sina leverantörer. Sveaskog är helägt av den svenska 
staten och eftersom denna ägare representerar hela det svenska folket och därmed dess 
värderingar borde detta avspegla sig på företaget. 

 
• TeliaSonera har haft monopol på den svenska fasta telefonin och det är inte så länge sedan 

detta monopol avreglerades. Detta gör att företaget fortfarande har en stor del av 
marknaden och det är intressant att se vad de gör med denna ställning. TeliaSonera var 
också ett förslag från en opponentgrupp. 

 
 
 
3.2.3.2 Medias roll 
 
Som komplement till det företagen själva säger på sina respektive hemsidor har vi valt att söka 
efter kritik mot företagen i media. Företagen vill ställa sig själva i så bra dager som möjligt och 
det är knappast troligt att de på den egna hemsidan skulle gå ut och säga att de bryter mot lagen. 
Företagens respektive hemsidor är de platser där vi anser att de behöver bevisa sitt påstående att 
de är goda samhällsmedborgare, men eftersom de, som sagt, knappast skulle kritisera sig själva är 
den bild de målar upp inte objektiv. Vi har ändå valt att acceptera det företagen säger som fakta 
till det att vi hittar något i media som uppenbart motsäger detta. 
 
För att finna eventuell kritik riktad mot företagen har vi sökt på Internet, främst via sökmotorn 
Google, på respektive företagsnamn tillsammans med kritik som sökord. Vi valde att enbart ta 
hänsyn till den kritik som vi har bedömt som väsentlig. I flera fall har kritiken blivit 
uppmärksammad stort i media, till exempel i fallen Skandia och Clas Ohlson, och i andra fall 
inte, till exempel i fallen TeliaSonera och Sveaskog. I de två sistnämnda fallen handlar det dock 
om eventuella lagbrott vilket gör att vi inte kan bortse från det. Vi fann också en mängd mindre 
klagomål från enskilda individer, vilket vi valt att inte fästa någon vikt vid då det i vår mening 
tycks handla om missnöje snarare än allvarlig kritik. 
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Media har i denna undersökning en svårdefinierad roll. På några av de undersökta 
karaktärsdragen, till exempel samhällsprocesser, är media utan betydelse, medan media på andra 
karaktärsdrag, främst laglydighet, får en avgörande betydelse. Hur stor roll media fått har 
avgjorts av huruvida företagens påståenden har fått stå oemotsagda eller om media lyft fram 
motsatt ståndpunkt. 
 
I flera fall när vi har undersökt medias kritik så har kritiken kommit från organisationen 
Swedwatch. Problemet med denna källa är att de i sin tur har fått kritik för att de har varit 
överkritiska. Det är inte grunden till kritiken som är problemet, utan det är de slutsatser 
Swedwatch drar utifrån faktan som blivit ifrågasatt. Vi har själva gjort en kritisk bedömning av 
det underlag Swedwatch tagit fram och fokuserat på detta innehåll snarare än Swedwatchs 
slutsatser, vilket gör att vi inte berörs av problemet. 
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4. EMPIRI 
 
I detta avsnitt presenterar vi ett urval av den information om socialt ansvarstagande som våra 
valda undersökningsföretag presenterar på sina respektive hemsidor. Detta kompletteras med 
åsikter ur media då kritik riktats mot flera av företagen. 
 

4.1 Atlas Copco 87 
 
"Atlas Copco-gruppen strävar efter att vara en god och pålitlig samhällsmedborgare, som 
efterlever lagarna, såväl så som de bokstavligen formulerats som deras intention."88 
 
Atlas Copco-gruppen är idag en global verkstadskoncern som utvecklar, tillverkar och säljer 
industriverktyg och produkter inom fyra affärsområden; kompressorteknik, anläggnings- och 
gruvteknik, industriteknik samt maskinuthyrning. 
 
Atlas Copco menar att företaget sedan det grundades 1873 har drivits av människor som har 
fokuserat på långsiktig hållbarhet i verksamheten. Företaget eftersträvar också att Atlas Copco 
som varumärke ska vara synonymt med integritet och långsiktigt hållbart värde. På hemsidan 
finns lättillgänglig och utförlig information om företagets tankar kring hållbar utveckling. Atlas 
Copco accepterar inte barn- eller tvångsarbete eller diskriminering. Jämställdhet och mångfald 
uppmuntras och alla anställda garanteras vissa rättigheter, till exempel fackföreningsfrihet. 
Principerna, som sammanfattas i företagets affärsetik, delges även affärspartners runt om i 
världen. 
 
Atlas Copco-gruppen anser att det är viktigt att värna om den långsiktiga miljön och uppmuntrar 
sina anställda att arbeta utifrån ett miljömässigt ansvarstagande, till exempel genom att begränsa 
resursförbrukningen och framför allt energianvändningen. Företaget är även medvetet om att 
energiförbrukningen är som störst när produkten används och uppmuntrar därför även till 
utvecklingen av produkter där fokus ligger på att förbättra energieffektiviteten samt minimera 
avfall under användningen och vid avyttrandet av nya produkter.  
 
Det finns en miljöpolicy som varje lokal enhet i koncernen ansvarar för att följa och upprätthålla. 
Koncernen använder sig också av ett internt miljöinformationssystem för att kunna studera 
miljöeffekterna av produktionsprocesserna. De har som mål att certifiera produktionsenheterna 
enligt den internationella standarden ISO 14001 och införa miljöledningssystem i alla 
divisionerna.  
 
"Vatten åt alla" är en ideell organisation som drivs av de anställda i Sverige på Atlas Copco. Med 
hjälp av finansiellt stöd från Atlas Copco AB, de anställda och icke-politiska hjälporganisationer 
fortgår projektet med att ta fram dricksvatten till krisdrabbade länder. Atlas Copco anser att det är 
naturligt att de anställda engagerar sig i detta projekt eftersom verksamheten har goda 
                                                 
87 http://www.atlascopco.com 
88 http://www.atlascopco.com/acgroup/acgroup-se.nsf/docs/socialt 
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borrningskunskaper och högteknologiska borrningsmaskiner. För två år sedan bestämde de 
svenska Atlas Copco-medarbetarna sig för att involvera övriga kollegor runt om i världen i 
projektet "Vatten åt alla". Andra projekt och sponsringsobjekt inom Atlas Copco är till exempel 
ett hem för föräldralösa barn i Indien, lokalt stöd till skolor i Afrika och Brasilien, HIV/AIDS-
program i Asien och katastrofhjälp. 
 
Atlas Copco menar att det är viktigt att lyssna på och förstå sina kunders behov. Genom nära och 
långsiktiga kundrelationer kan de leverera högkvalitativa produkter och engagera sig fullt ut i 
sina kunders affärer. Atlas Copco strävar efter att förbättra sina produkter, både vad gäller 
produktens resultat och dess miljöeffekter.  
 
I Atlas Copcos miljöpolicy står det bland annat att företaget arbetar med att minimera de negativa 
miljöeffekterna från tillverkning till användning av produkterna samt att koncernen har som mål 
att förbättra sina miljöprestationer. Detta sker bland annat genom att utbilda alla anställda 
angående miljöfrågor. Atlas Copco förväntar sig att deras affärspartners delar samma värderingar 
och miljöstandards som de själva. Atlas Copco ska även informera och ge råd om produkter och 
tjänsters miljöeffekter till sina kunder.  
 
Enligt miljöpolicyn ska alla arbetsplatser inom Atlas Copco minimera sin energianvändning och 
uppfylla alla lokala och nationella miljöbestämmelser. Samtliga divisioner ska använda sig av ett 
miljöledningssystem och divisionschefen ansvarar för att systemet och Atlas Copcos miljöpolicy 
följs samt att miljörapporter redovisas en gång om året. Divisionerna ska enligt miljöpolicyn även 
utvärdera miljöeffekterna av sina processer eller tjänster samt följa upp och granska de miljömål 
som fastställds. Atlas Copco-gruppen ska redovisa koncernens miljöprestationer, både internt och 
externt, samtidigt som den årliga hållbarhetsrapporten redovisas.  
 
 

4.1.1 Media om Atlas Copco 
 
Atlas Copco har under en längre period sålt borrutrustning till gruvbolaget Ashanti Goldfields i 
Ghana89 och anser att bolaget är en bra kund. Atlas Copco fick hård kritik för att överhuvudtaget 
har gjort affärer med Ashanti Goldfields då detta bolag anklagas för att inte ha respekterat 
mänskliga rättigheter och bidragit till miljöförstöring. Det påstås bland annat att cyanidutsläpp 
och läckage av arsenik har förekommit. Gruvbolaget ska även ha förorenat dricksvattnet för 
lokalbefolkningen och köpt upp så mycket mark att invånarna haft svårt att försörja sig. Atlas 
Copco menar att anklagelserna mot Ashanti Goldfields i stort sett är osanna och att Atlas Copco 
inte heller behöver ställa några specifika krav på sina kunder utan att rättssystemet i så fall reder 
ut eventuella problem.90 Företaget anser vidare att det inte kan följa upp enskilda fall på lokal 
nivå eftersom de arbetar i så många länder.91 

                                                 
89 http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2003/svensk_inblandning_i_milj_skandal_i_ghana 
90 http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2003/atlas_copco_och_sandvik_friskriver_sig_fr_n_ansvar_ 
i_ghana 
91 http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2003/svensk_inblandning_i_milj_skandal_i_ghana 
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4.2 Clas Ohlson 92 
 
”Clas Ohlson strävar efter att vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Från vår 
grundare Clas Ohlson har vi en stark tradition av familjekänsla och ansvarstagande. Vi förvaltar 
vårt arv efter Clas genom att betona god etik, ömsesidig respekt, samverkan och ett öppet utbyte 
av tankar och idéer i vårt sätt att vara.”93 
 
Clas Ohlsons ”affärsidé är att sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker 
och via postorder/Internet”. Företaget grundades 1918 och har sedan dess bedrivit 
postorderförsäljning inom detaljhandelsområdet. Den första butiken anlades i Insjön (Dalarna) 
men i dagsläget har Clas Ohlson butiker på en mängd platser i Sverige, Norge och Finland. 
 
År 2004 började Clas Ohlson processen att utveckla och införa en uppförandekod i sin 
verksamhet. Införandet har skett successivt och den första versionen kom ut 2005, målsättningen 
är att processen ska kunna slutföras under 2007. Koden finns tillgänglig på deras hemsida och 
informationen om företagets sociala ansvarstagande är allmänt lättillgänglig. Clas Ohlson menar 
att koden är en naturlig följd av företagets grundläggande värderingar och företagskultur. Koden 
skall fungera som en naturlig del av både Clas Ohlsons egna verksamhet samt i kommunikation 
och relationer med leverantörer och handelspartners. Clas Ohlson har även en uppförandekod 
som riktar sig direkt till företagets leverantörer och dessa förväntas respektera och genomföra 
koden i sina egna verksamheter.  
 
Clas Ohlsons uppförandekod följer Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, beaktar mänskliga rättigheter och verkar för en hållbar utveckling. Koden ska även hjälpa 
till att förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och minska skadlig miljöpåverkan. Clas Ohlson säger 
sig även sträva efter att följa lagar och förordningar i de länder som de bedriver verksamhet. 
Företaget beaktar även internationella konventioner och riktlinjer. Clas Ohlson menar vidare att 
de nationella lagarna används som minimikrav och att de i många fall kan ha krav som går utöver 
detta. Denna strävan gäller inte enbart för Clas Ohlson utan även för företagets alla leverantörer.    
 
Ansvaret för kodens efterlevnad ligger på alla medarbetare i Clas Ohlsons organisation. Det är 
dock inköpsorganisationen som har det yttersta ansvaret i att sprida och följa upp koden hos 
leverantörer. Clas Ohlson har även som krav att leverantörerna ska göra koden tillgänglig för sina 
anställda m.fl. på det lokala språket. Leverantörerna ska även kunna informera Clas Ohlson om 
vilka leverantörer de använder sig av och ska även de arbeta med att sprida koden vidare. Clas 
Ohlsons leverantörer ska även tillförsäkra att deras anställdas säkerhet säkerställs. Leverantörerna 
ska även lämna garantier för att barn inte utnyttjas. För att Clas Ohlson ska kunna säkerställa 
leverantörernas efterlevnad av koden tar de sig rätten att genomföra oanmälda besök. Existerar 
det brister hos någon leverantör görs en anmärkning och väljer leverantören att inte ta till sig 
detta ska leverantörsbyte ske.  
 

                                                 
92 http://www.clasohlson.se 
93 Ibid 
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Uppförandekoden innehåller i övrigt en mängd olika punkter inom olika områden. Bland annat 
säger sig Clas Ohlson sig inte ta ställning i frågor om partipolitik. Det är dock inget hinder för 
medarbetare att engagera sig i samhällsfrågor, detta uppmuntras snarare. Vidare säger sig Clas 
Ohlson sälja rejäla och prisvärdiga produkter som skall vara säkra att använda. Det sägs även 
finnas en strävan till förbättring och utveckling av produkter och sortiment. 
 
Clas Ohlson har antagit policys angående barnarbete och minimiålder vid arbete. Även på 
miljöområdet har företaget utvecklat en policy. Denna innehåller övergripande och detaljerade 
miljömål och utgår till viss del från ISO 14001. Policyn ses som en handlingsplan och utvärderas 
och förändras kontinuerligt. 
 
När det gäller sponsring riktar Clas Ohlson främst in sig på det lokala området (Dalarna). 
Sponsringens tonvikt har legat på det idrottsliga området, till exempel sponsrar de ishockeylaget 
Leksand Stars och Svenska Skidspelen i Falun.94 
 
 

4.2.1 Media om Clas Ohlson 
 
Under 2005 riktades hård kritik, av organisationen SwedWatch, mot Clas Ohlsons bristande etik. 
Företaget hade inte någon tydlig uppförandekod och kritiken har främst legat i att Clas Ohlson 
inte har ställt tillräckliga krav på sina leverantörer i Kina, angående till exempel arbetsvillkor. 
Clas Ohlson bedriver handel med handelshus i Kina, som i sin tur har en mängd 
underleverantörer. Handelshusen har enligt Clas Ohlson i många fall inte velat informera om 
vilka underleverantörer de använt sig av, vilket har gjort att Clas Ohlson själva inte vet vilka 
underleverantörer de egentligen har. Handelshusen själva menar vidare att Clas Ohlson inte har 
informerat dem om sitt etikarbete.95 Kritiken ledde bland annat till att en etisk fondförvaltare, 
Banco, sålde sin post i Clas Ohlson. Detta fick dock inga större konsekvenser, aktiekursen 
förändrades inte nämnvärt och försäljningen har inte minskat.96 
 
Efter kritiken har Clas Ohlson jobbat med att ta fram en uppförandekod. I år har dock kritik 
återigen riktats mot företaget. Denna kritik kommer återigen från SwedWatch som menar att de 
etiska koderna inte har nått ut till de kinesiska arbetarna. SwedWatch menar också på att det 
föreligger en felprioritering, koden lades ut på Clas Ohlsons hemsida innan den översatts och 
lämnats till de kinesiska leverantörerna.97 
 
 

                                                 
94 http://www.clasohlson.se/shop/static/pdf_filer/finansinfo_rapporter/clasohlson20042005 
95 http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2005/clas_ohlson_handelskung_med_bristande_etik 
96 http://www.n24.se 
97 http://www.sr.se 
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4.3 Ericsson 
 
Under rubriken Våra skyldigheter som goda medborgare skriver Ericsson: 
”Vi strävar efter att vara ansvarsfulla medborgare i de sammanhang där vi är verksamma. Det 
betyder att det krävs att vi är lyhörda för sociala angelägenheter och miljöintressen, och att vi 
förser intressenter med lämpliga och korrekta svar på deras frågor. Som en global ledare inom 
telekomindustrin anser Ericsson att det är viktigt att uppföra sig på ett socialt och etiskt 
ansvarsfullt sätt.”98   
 
Ericsson är en ledande leverantör av telekomutrustning och kringliggande tjänster. Koncernen är 
verksam över hela världen och tillhandahåller helhetslösningar för alla större 
mobilkommunikationsstandarder. Ericssons grundläggande värderingar är professionalism, 
respekt och uthållighet. Detta menar Ericsson är grunden för företagets kultur och hur företaget 
arbetar. 99 
 
Ericsson menar att etiskt beteende är viktigt för företagets verksamhet och att det är en grund för 
att utveckla ett förtroende hos företagets kunder. För att bevara detta förtroende är det, enligt 
Ericsson, viktigt att försöka uppnå en så hög integritet i sitt uppträdande som möjligt. Det är dock 
inte bara kundernas förtroende som är viktigt utan även förtroendet hos alla andra intressenter till 
företaget. Ericsson menar vidare att integritet och etik alltid har varit en viktig del av företagets 
verksamhet.100 På företagets hemsida finns det mycket information om ansvaret för omvärlden, 
dock är den svår att hitta och mycket av informationen är på engelska. 
 
Ericssons kod för affärsetik och uppförande sammanställdes i maj 2002101. Koden finns översatt 
till mer än tjugo språk och har delgivits alla anställda. Ericson säger att ”kodens viktigaste syfte 
är att bekräfta vårt engagemang att uppnå hög integritet i vårt affärsmässiga uppträdande”102 
Koden är vidare baserad på FN:s Global Compact och består av olika principer för ansvar, dels 
individuellt och dels företagets ansvar mot intressenter. Områden som diskuteras i koden är till 
exempel efterlevnad av lagar, respektfull behandling av anställda och skydd av miljön.103 
 
Alla anställda på Ericsson är skyldiga att läsa igenom koden regelbundet, följa dess uppmaningar 
och se till att kodens principer efterföljs. Att inte följa koden kan medföra rättsliga åtgärder. Det 
föreligger även en förväntan att alla företagets handlingar ska ske med beaktande av koden. 
Koden ska även vara ett löfte från Ericssons sida att uppträda öppet och uppriktigt mot 
omvärlden.104 Även då lagar i vissa länder inte har lika höga krav som Ericssons uppförandekod 
ska kodens riktlinjer följas. Leverantörer och underleverantörer ska även de följa koden och även 

                                                 
98 http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/doc/code_business_ethics_se.pdf 
99 http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2005/annual05/summary_downloads/ar2005_sv.pdf 
100 http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/doc/code_business_ethics_se.pdf 
101 http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/doc/codeofconduct.pdf 
102 http://www.ericsson.com/se/om_ericsson/bolagsstyrning/index.shtml 
103 http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/doc/code_business_ethics_se.pdf 
104 http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/doc/code_business_ethics_se.pdf 
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delge Ericsson den information, eller tillåta inspektioner, som krävs för att visa att koden 
efterlevs. 105   
 
Chefer inom Ericsson innehar ett större ansvar än övriga, de bör föregå med gott exempel och 
ställa upp när övriga anställda vill diskutera etiska frågor. Cheferna har även rätt att ta till 
disciplinära åtgärder för att se till att koden efterlevs i företaget. Alla anställda bör rapportera, vad 
de misstänker kan vara olagligt eller oetiskt, till sin chef eller på annat lokalt vedertaget sätt. 
Under vissa speciella omständigheter menar Ericsson att det kan finnas skäl till avsteg från 
koden. Avsteg skall dock diskuteras med en viss grupp eller styrelsen för att kunna medges.106 
 
Alla anställda hos Ericsson har, enligt koden, rätt till grundläggande mänskliga rättigheter. De 
anställda har även rätt att ansluta sig till vilka föreningar de vill och förhandla kollektivt. Villkor 
och förutsättningar för anställning skall även ligga till kännedom hos alla anställda. Barnarbete är 
inte tillåtet och säkerheten på alla arbetsplatser skall prioriteras. För att öka de anställdas 
engagemang, menar Ericsson att alla anställda bör ha grundläggande insikter i hur företagets 
verksamhet fungerar och hur den finansiella ställningen är för den enhet den anställde tillhör. 
Ericssonanställda har vidare inte tillåtelse att uttala sig om Ericsson offentligt utan tillåtelse.  
Varken Ericsson själva eller dess anställda har heller inte någon rätt att i Ericssons namn ge 
bidrag till någon form av politisk verksamhet.107  
 
Ericsson skall följa alla lagar och förordningar som föreligger där företaget bedriver sin 
verksamhet. Anställda på Ericsson har till exempel ingen rätt att erbjuda eller ta emot gåvor och 
liknande från tredjeman om det kan utgöra brott mot lagen eller om det på något sätt kan påverka 
den anställdas yrkesmässiga omdöme. Ericssons kod behandlar även till viss del 
redovisningsområdet och beskriver till exempel att interna kontrollfunktioner skall finnas för att 
säkerställa att finansiella rapporter följer de lagar och regler som finns.  Alla finansiella rapporter 
skall för övrigt vara ”fullständiga, rättvisande, exakta, begripliga och offentliggöras i rätt tid”.108  
 
I sin årsredovisning nämner Ericsson sin vilja och ansträngning att bidra positivt i de samhällen 
de verkar. Ericsson eftersträvar att uppnå ett hållbart värdeskapande för alla intressenter och även 
samhället i stort. I årsredovisningen säger de sig även bidra med tillväxt till de samhällen de 
verkar i, minska kunders driftkostnader, överbygga det ”digitala gapet”, skapa produkter som 
minimerar påverkan på miljön mm. Företaget säger sig även följa lagar och föreskrifter inom 
områden som hälsa, miljö och säkerhet. Miljöarbetet finns ytterligare beskrivet i företagets 
miljöpolicy. 109   
 
Det finns även mer konkreta beskrivningar i årsredovisningen av vad Ericsson har gjort för att 
visa sitt ansvar. De införde ett riskbaserat synsätt i sin leveranskedja för att lättare kunna följa 
upp sin uppförandekod, en ny affärsmodell lanserades i Tanzania i samarbete med FN och SIDA, 
stöd gavs till de som drabbades av naturkatastrofer, produkter förbättrades bland annat avseende 

                                                 
105 http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/doc/codeofconduct.pdf 
106 http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/doc/code_business_ethics_se.pdf 
107 Ibid 
108 Ibid 
109 http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2005/annual05/summary_downloads/ar2005_sv.pdf 
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energieffektivitet. Ericsson har även implementerat ”Ecology Management Take-Back”, något 
som innebär att jobba för att minska avfall och uppmuntra återvinning. Företaget har även ett 
projekt, ”Ericsson Response” som går ut på att specialister och kommunikationsutrustning snabbt 
skall kunna sättas in vart som helst i världen i händelse av en katastrof. Arbetet med 
ansvarstagande i Ericsson har även lett till att företaget finns listat som ett av de 100 mest 
hållbara företagen enligt ”Global 100”.110 
   
Ericsson sponsrar tillsammans med Gävle kommun ett blivande centrum för radioforskning vid 
Högskolan i Gävle.111 De anställda på Ericsson har även bidragit till lokala samhällsförbättringar, 
något som för övrigt uppmuntras av Ericsson. Ericsson stödjer på olika sätt de anställdas bidrag 
till samhällsförbättringar, anställda kan till exempel få betald ledighet för att utföra 
samhällsförbättrande aktiviteter.112 
 
 

4.3.1 Media om Ericsson 
 
Ericsson har blivit granskade av stiftelsen Fair Trade Center (på uppdrag av bland annat Rädda 
Barnen) angående företagets etiska agerande i tredje världen. Stiftelsen menade att det inom 
Ericsson saknades kunskaper om vad som skedde i företagets verksamhet. I Malaysia hindrades 
anställda från att gå med i fackliga organisationer. Stiftelsen menar vidare att det finns en stor 
risk för etiska felsteg när företag använder sig av underleverantörer, företag bör således ha en 
hårdare kontroll på sina underleverantörer.113    
 
 
 

                                                 
110 http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2005/annual05/summary_downloads/ar2005_sv.pdf 
111 http://www.nyteknik.se 
112 http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/society/community_involv.shtml 
113 Dagens IT (2001) 
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4.4 Sandvik 114 
 
”Sandvik ska vara det självklara förstavalet för kunderna och skapa bästa möjliga värde för 
företagets olika intressegrupper – kunder, aktieägare och medarbetare. Samtidigt ska Sandvik 
uppträda som en god samhällsmedborgare som tar ett långsiktigt ansvar.”115 
 
Sandvik är verkstadskoncern med högteknologiska och avancerade produkter. De tre största 
affärsområdena, där Sandvik är världsledande, är maskiner och verktyg för bergavverkning, 
rostfria och höglegerade metaller samt hårdmetallprodukter. Koncernen Sandvik spänner över 
hela världen och har representation i 130 länder. 
 
Sandvik menar att de genom sitt fokus på etiska värderingar, respekt för andra människor, 
samhället och miljön har nått ekonomisk framgång. Företaget menar vidare att detta tänkande är 
något som genomsyrar hela verksamheten. Företaget har tre kärnvärden; Open Mind, Team Spirit 
och Fair Play, som också kommer till uttryck i företagets uppförandekod. Uppförandekoden samt 
information om sociala engagemang finns utförligt beskrivet på företagets hemsida. 
 
Uppförandekoden reglerar Sandviks interna verksamhet, företagets roll i samhället samt 
förhållningssättet gentemot företagets leverantörer. Den är baserad på OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt lokala och nationella lagar och förordningar. Koden tar upp sådant 
som förbud mot trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, förbud mot att bruka våld på 
arbetsplatsen, förbud mot att bruka alkohol eller andra droger på någon av Sandviks anläggningar 
eller i samband med arbete för Sandvik. Vidare säger koden att Sandvik ska agera förebyggande 
med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att alla kvalificerade medarbetare ska garanteras 
samma anställningsvillkor. Mutor, barnarbete, miljö och arbetsvillkor är också reglerat i koden. 
 
Koden gäller inom alla Sandviks enheter utan undantag. Sandvik och dess medarbetare ska följa 
uppförandekoden och gällande lagstiftning i de länder där företaget har verksamhet. Alla 
Sandviks medarbetare ska få utbildning om koden, men det är sedan medarbetarnas eget ansvar 
att själva söka information så att de känner till alla tillämpliga lagar, gällande praxis och 
kollektivavtal. Ansvar för att se till kodens efterlevnad ligger på cheferna inom koncernen. 
Avvikelser mot uppförandekoden får disciplinära konsekvenser och kan leda till uppsägning. 
 
Sandvik ställer vissa krav på att leverantörerna ska leva upp till kraven i företagets 
uppförandekod. Leverantörerna kontrolleras i första hand med hjälp av ett utskickat 
standardformulär, men även kompletterande revisioner kan genomföras. De största leverantörerna 
undersöks en gång om året. Bedömningsprocessen går ut på att de största leverantörerna granskas 
och de som ska granskas väljs ut enligt två principer. Leverantörer som är stora i förhållande till 
andra aktörer på samma marknad samt leverantörer i områden där Sandvik tror att etiska frågor 
kan påverka den bakomliggande leveranskedjan, till exempel vid produktion i icke-demokratiska 
länder eller länder där arbetsförhållanden redovisas dåligt. 
 
                                                 
114 http://www.sandvik.se 
115 Ibid 
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Sandvik kräver att deras leverantörer ska ha rutiner för att i sin tur kunna utvärdera sina 
leverantörer. Företaget har som mål att i princip garantera att verksamheten där det sista 
betydande mervärdet skapades är socialt och miljömässigt sund. Om leverantören, eller någon 
leverantör längre bak i kedjan, inte uppfyller de uppställda kraven tar Sandvik en diskussion om 
nödvändiga förbättringar med leverantören. Om inga förbättringar sker kan leverantören bytas ut. 
 
Alla Sandviks tillverkningsanläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Företaget har som 
mål att minska utsläpp i luft och vatten och hänsyn tas till miljön vid utvecklandet av nya 
produkter. Många av Sandviks lösningar ger minskad miljöpåverkan vid användning hos kund 
och företaget har även utvecklat en ny process för filtrering av valsolja, vilken gör att mängden 
oljeavfall minskar markant. Sandvik ska uppfylla eller överträffa lagar, förordningar och 
internationella överenskommelsers miljökrav och sträva efter en hållbar utveckling med hög 
effektivitet i användning av naturresurser, återvinning och återanvändning samt begränsning av 
föroreningar. 
 
Sandvik har en global verksamhet och det är viktigt för företaget att goda relationer upprätthålls 
med de samhällen där företaget bedriver sin verksamhet. Varje Sandvik-enhet ska engagera sig i 
ortens lokala intressen och hjälpa orten att utvecklas. För att göra detta uppmuntrar företaget 
anställda att delta i olika typer av aktiviteter som är till fördel för ortens invånare. Sandvik bidrar 
även till ett flertal projekt, till exempel yrkespraktik för arbetslösa ungdomar i Brasilien, 
upplysning, rådgivning och fri medicinering för medarbetare i ett HIV/AIDS-projekt i Zambia, 
ett hus i SOS Barnbyar i Indien och utbildning med efterföljande anställning av arbetslösa 
svenska tekniker i Australien. 
 
När det gäller sponsring intar Sandvik en restriktiv hållning. Ingen global sponsring eller 
nationell sponsring sker och enskilda personer kan heller ej bli sponsrade. Vidare ges inga bidrag 
till religiösa verksamheter, enskilda politiker eller politiska partier och medarbetare kan ej få 
betald ledighet för politiska åtaganden, möjligtvis obetald ledighet. Den sponsring som sker går 
främst till det lokala föreningslivet och i första hand till verksamheter med aktiviteter för barn 
och ungdomar. Syftet är företrädesvis att anställda och deras familjer ska få ett bra utbud av 
fritidsaktiviteter. 
 

4.4.1 Media om Sandvik 
 
Sandvik har gjort affärer med Ashanti Goldfields, samma bolag som Atlas Copco handlat med. 
Sandvik menar att deras affärer med Ashanti Goldfields är en liten del av företagets totala affärer, 
men enligt SwedWatch ska Sandvik ändå ha ett antal medarbetare på plats i Ghana.116 Sandvik 
anser att det är svårt att ställa specifika krav på gruvbolaget, företaget har inte heller gjort några 
sådana försök, och menar att det borde vara myndigheterna och inte Sandvik som ska stå för 
åtgärderna.117 Sandvik anser vidare att företaget skulle förlora affärer om alla enskilda fall skulle 
följas upp.118 

                                                 
116 http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2003/svensk_inblandning_i_milj_skandal_i_ghana 
117 http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2003/atlas_copco_och_sandvik_friskriver_sig_fr_n_ansvar_ 
118 http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2003/svensk_inblandning_i_milj_skandal_i_ghana 
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4.5 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 119 
 
"Ett av koncernens övergripande mål är att vara en god samhällsmedborgare i de länder där 
koncernen är verksam. SEB ska stå för en god etik och öppenhet samt bidra till en hållbar 
utveckling."120 
 
SEB tillhandahåller finansiella tjänster och hanterar finansiella risker och transaktioner för 
företag och privatpersoner. SEB anser sig vara mer internationell än lokala banker och mer lokal 
än internationella banker med tanke på verksamhetens resurser och kontaktnät. Företaget baserar 
sin verksamhet på långsiktiga kundrelationer, kompetens samt teknologi. SEB har omfattande 
information gällande etik, miljö och samhällsansvar lättillgängligt på sin hemsida. 
 
Med hjälp av en tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning inom koncernen 
försöker SEB upprätthålla förtroendet hos kunder, aktieägare och andra intressenter. Förtroendet 
har en avgörande betydelse för SEB och genom att använda sig av ett flertal policys och 
instruktioner blir chefernas roller ännu tydligare. 
 
SEB anser att deras verksamhet har en viktig roll i samhällsutvecklingen och anser sig även ta ett 
långsiktigt ansvar för samhället i sitt vardagliga arbete. De har bland annat skrivit på FN:s Global 
Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utvecklat en egen CSR-policy. Detta 
för att kunna hantera etiska frågor som direkt rör bankens kunder och affärer samt för att ta ett 
större miljö- och samhällsansvar. Koncernen har också en CSR-kommitté, med representanter 
från företagets divisioner och staber, som leder arbetet om hållbarhetsfrågor och utvecklingen av 
arbetet mäts och följs upp genom användandet av nyckeltal. Den verkställande ledningen har det 
yttersta ansvaret medan divisionschefer och cheferna på dotterbolagen har det operativa ansvaret 
för arbetet. 
 
Med hjälp av etiska regler och uppförandekoder ska SEB:s medarbetare kunna känna ett stöd och 
få vägledning i sitt agerande med kunder och andra intressenter. Koncernen ska självklart också 
följa lagar och föreskrifter angående banksekretess, personuppgiftsbehandling, integritetsskydd 
och informationssäkerhet. Uppförandekoden talar bland annat om hur SEB:s medarbetare ska 
behandla intressekonflikter samt hur de ska föra fram etiska frågor och intressekonflikter till sina 
chefer. 
 
Det finns även en etikpolicy som alla i koncernen ska följa. Policyn innehåller bland annat tio 
riktlinjer om företagets etiska uppträdande. Koncernens åtgärder och beslut ska överensstämma 
med lagar, externa regler, interna policys, instruktioner samt tåla granskning av andra. 
Medarbetarna ska följa externa och interna restriktioner beträffande gåvor och insiderhandel. De 
ska heller inte ha personliga affärsrelationer och undvika intressekonflikter. Utöver de tio 
principerna finns policys och instruktioner som kompletterar dessa vad gäller vissa speciella 
områden som till exempel penningtvätt. De anställda inom SEB uppmanas också att rapportera 
iakttagelser vad gäller olagligheter och andra överträdelser som rör SEB:s verksamhet. 

                                                 
119 http://www.seb.se 
120 Ibid 
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SEB anser att det är viktigt att företagen de investerar i har en utarbetad etik- och miljöpolicy. 
Spelbolag och branscherna alkohol, vapen, tobak och pornografi ingår inte i de etiska 
portföljerna. Koncernen menar att deras fondsortiment ska följa vissa etiska kriterier vid 
placeringsverksamheten. De använder sig av olika metoder för att ta fram lämpliga bolag, en 
metod som används är Global Ethical Standard som utgår från internationella normer för 
mänskliga rättigheter, miljö, korruption, mutor, vapen och arbete. 
 
Under 2005 tog koncernen fram en jämställdhetsplan som de aktivt arbetar med samt följer en 
global mångfaldspolicy. Koncernen stödjer både med direkta bidrag och med aktiva anställda, 
sociala projekt inom områdena ungdom och utbildning, jämställdhet och mångfald. Mentor 
Sverige är ett av dessa projekt som stöds. Det är en stiftelse som driver drogförebyggande 
program och arbetar med drogförebyggande insatser för ungdomar. SEB samarbetar även med 
stiftelsen Livslust som driver hem och skola åt föräldralösa ungdomar i Lettland. De stödjer även 
ett projekt i Malmö för att minska segregationen och Göteborgs idrottsförening för 
förståndshandikappade barn och ungdomar. Koncernen gör också varje år insamlingar till olika 
projekt, till exempel Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Mentor Sverige samt Livslust. 
 
Koncernen säger sig ta hänsyn till och verka för en bättre miljö. De har undertecknat FN:s och 
Internationella Handelskammarens (ICC) miljödokument, följer kraven i hållbarhetsindexet 
FTSE4Good samt följer en egen miljöpolicy. I miljöpolicyn står det bland annat att de ansvariga 
för respektive enhet och affärsområde inom SEB ansvarar för att miljöpolicyn följs och att en 
kontinuerlig rapportering, redovisning och uppföljning sker. Koncernen ska också rapportera sina 
framsteg inom detta område till kunder, aktieägare, samhället och anställda. Med hjälp av fem 
riktlinjer verkar SEB för en globalt hållbar utveckling och ska även uppfylla gällande miljökrav i 
de länder där koncernen är verksam. 
 
SEB sponsrar Akropols elitbasketlag för herrar med invandrarbakgrund. SEB:s syfte med 
sponsringen är att bredda affärerna med kunder som har utländsk bakgrund. SEB sponsrar även 
annan sport och är en av huvudsponsorerna när Solheim Cup spelas i Sverige under hösten 2007. 
Solheim Cup är en internationell damgolftävling med världens bästa kvinnliga golfspelare. 
Eftersom SEB försöker erbjuda sina kunder tjänster i världsklass så anser de att denna sponsring 
är en perfekt matchning för koncernen. Koncernen har även varit med och finansierat musikalen 
Mamma Mia. När föreställningen sattes upp i London gick SEB in med riskkapital i 
produktionsbolaget. 
 

4.5.1 Media om SEB 
 
SEB är, tillsammans med Exportkreditnämnden (EKN), med och finansierar samma Ashanti 
Goldfields som Atlas Copco och Sandvik gjort affärer med. SEB har lånat ut pengar till bolaget, 
men då EKN har tagit på sig den finansiella risken anser SEB att det är EKN som borde agera. 
EKN å sin sida säger sig inte vilja peka ut någon men menar att det faktiskt är SEB som är 
avtalspart. 121 

                                                 
121 http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2003/svensk_inblandning_i_milj_skandal_i_ghana 
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4.6 Skandia 122 
 
”Vår ambition är att vara en god samhällsmedborgare också i vårt allmänna agerande. Skandia 
ska ta ett aktivt etiskt, socialt och miljömässigt ansvar.”123 
 
Skandia finns idag i 20 länder och hjälper människor med trygghetsförsäkringar och finansiellt 
sparande. Huvudområdet inom Skandia är fortfarande fondförsäkringar men de har även 
utvecklats inom andra områden som till exempel traditionell livförsäkring, fondsparande samt 
hälso- och sjukvårdsförsäkringar. Skandia skriver att deras vision är att ge människor en 
möjlighet att bygga ett liv i trygghet. Företaget anser sig ha en viktig roll i samhället och är 
villiga att ta sitt ansvar för samhället. Skandia menar att de arbetar aktivt för jämställdhet, 
mångfald och lika villkor och anser att alla människor ska kunna få känna en ekonomisk trygghet 
och få en egen handlingsfrihet. 
 
Skandia säger sig ta ett aktivt samhällsansvar genom olika engagemang. Under 50 år har de gett 
ut en publikation, Vår Hälsa, som handlar om att må bättre. I denna kan man få information och 
råd om bland annat kost, motion och stresshantering. Genom Skandia Liv stöder Skandia 
forskning vid Uppsala Universitet där målet med forskningen handlar om att identifiera 
framgångsfaktorer för friska företag. 
 
År 1987 startade Skandia igång verksamheten ”Idéer för livet”. Denna verksamhet handlar om att 
stödja barn och ungdomar och detta görs genom samarbete med skolor, ideella föreningar och 
kommuner. Skandia anser att ett främjande arbete ska börja långt ner i åldrarna, eftersom ett 
långsiktigt arbete gynnar både individen och samhället. Även Skandias medarbetare engagerar 
sig i verksamheten. Ca 350 anställda arbetar (utöver sina ordinarie arbetsuppgifter) ett visst antal 
timmar med verksamheten, det kan vara att engagera sig i en idrottsförening, sitta i BRIS 
telefonjour eller vara mentor åt en ung människa. I verksamheten ingår det även en stiftelse som 
varje år delar ut stipendier till olika barn- och ungdomsprojekt. 
 
Skandias uppförandekod infördes år 2003 av företagets styrelse och den ska ligga till grund för 
koncernens och dess medarbetares handlingar. I uppförandekoden står det bland annat att 
företaget ska upprätthålla hög etik, saklighet och öppenhet samt att företagets intressenter ska ha 
insyn i verksamheten. Skandia eftersträvar långsiktiga kundrelationer med förtroende som den 
viktigaste grundstenen. Företaget ska även värna om kundernas intressen och integritet samt 
uppnå en god utgivning av information angående Skandias tjänster. Skandia har information 
angående socialt ansvar, uppförandekod och miljö. Denna information finns lättillgänglig på 
deras hemsida. 
 
I uppförandekoden står också att företaget är emot mutor, olaglig konkurrensbegränsning, 
utnyttjande av människor och diskriminering. Skandia säger att de respekterar mänskliga 
rättigheter, internationell och nationell lag och vill värna om en hållbar utveckling. Företaget vill 
uppnå en god arbetsmiljö samt ge stimulerande arbetsuppgifter till sina medarbetare. De säger 
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även att kundernas och företagets intressen alltid ska sättas i första hand och att medarbetare med 
högre befattning ska föregå med gott exempel. Uppföljning och implementering av koden vilar 
på allas ansvar i verksamheten. Det yttersta ansvaret har dock styrelsen som minst en gång om 
året gör en uppföljning. 
 
Skandia skriver att de vill värna om miljön och människans långsiktiga överlevnad, därför har de 
infört en miljöpolicy som gäller för hela koncernen. I denna policy står det bland annat att 
Skandia ska ha lika god omsorg om den externa miljön som den interna miljön, samt att de är 
noga med att ta hänsyn till miljön när de fattar beslut. Miljöfrågor sägs vara en del av vardagen 
och företaget vill öka kunskapen om dessa frågor så väl hos sina intressenter som i samhället 
generellt. Skandia ställer även krav på sina samarbetspartners för att de tillsammans ska förbättra 
miljön. 
 
 

4.6.1 Media om Skandia 
 
Från mitten på 1990- talet och fram till 2000 var Skandia ett stort framgångsrikt företag, både i 
Sverige och utomlands. Sedan kom börskraschen och då började de generösa bonussystemen och 
lägenhetsrenoveringarna ifrågasättas. Under 2002 såldes Skandias verksamhet i USA med en 
förlust på ca 4 miljarder kronor och under 2001 till 2003 sjönk Skandiaaktien med 224 kronor. 
Även de kunder som sparat i Skandia Liv har fått ta hårda smällar.124  
 
Under 2003 tillsatte Skandia en oberoende utredning om bonus- och lägenhetsskandalerna. Under 
hösten offentliggjordes det att Skandiacheferna har försökt dölja kostnaderna för renovering av 
lägenheter i Stockholm. Ola Ramstedt (f.d. personalchef), Ulf Spång ( f.d. finanschef) och Lars-
Eric Petersson (f.d. VD) förhördes om bland annat lägenhetsaffärerna och en förundersökning 
inleddes mot samtliga i början av 2004. Även mot företagets f.d. styrelseordförande, Lars 
Ramqvist, inleddes en förundersökning, men denna handlade om höjningen av taket i 
bonussystemet.125  
 
Lars Ramqvist betalade tillbaka de 2.2 miljonerna som han genom den otillåtna höjningen fått i 
styrelsearvode från Skandia och förundersökningen mot honom lades ner i början av 2005 då det 
saknades bevis för att han hade agerat medvetet. Skandia och Ulf Spång kom överens om att han 
skulle avstå 45 miljoner i pensionsförmåner men han åtalades dock för grovt skattebrott för att ha 
fört över 20 miljoner kronor från ett av Skandias dotterbolag till ett bolag som han själv äger. 
Både Ola Ramstedt och Lars-Eric Petersson åtalades för grov trolöshet mot huvudman, Ramstedt 
vad gäller lyxrenoveringar av lägenheter på 18 miljoner kronor och Petersson för att ha tagit bort 
begränsningar av bonussystemet utan styrelsens medgivande, som hade lett till att 
Skandiacheferna fått ytterliggare miljoner kronor i bonus.126 Domen mot Petersson blev i 
tingsrätten två års fängelse. 

                                                 
124 http://www.svt.se 
125 Ibid 
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4.7 Sveaskog 127 
 
”Sveaskogs samhällsansvar innebär ett långsiktigt ansvar i relationen till samhället. Vi 
eftersträvar att agera som god samhällsmedborgare där vi verkar.”128 
 
Sveaskog är helägt av svenska staten och är Sveriges största skogsägare med förvaltning av runt 
4,5 miljoner hektar mark. Företaget är en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. 
Vidare arbetar företaget med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala 
entreprenörer inom naturbaserad turism. 
 
Sveaskog säger sig vilja ha en öppen kommunikation och dialog med sina ägare, det svenska 
folket, och har därför antagit en uppförandekod som reglerar hur företaget ska agera. 
Relationerna inom företaget och till intressenterna ska präglas av hög integritet, professionalism, 
respekt och god etik. Överträdelse eller brott mot uppförandekoden kan leda till rättsliga åtgärder. 
Sveaskog har omfattande information gällande sin uppförandekod lättillgängligt på sin hemsida. 
 
Förutom uppförandekoden har Sveaskog även ett flertal policys som företaget ska tillämpa, vilka 
är mer omfattande och inriktade på specifika områden. Lagar, bestämmelser och normer fungerar 
som miniminivå för företagets agerande och utöver detta har bland annat en miljöpolicy med 
högre ambitioner för Sveaskog antagits. Sveaskog har också anslutit sig till regeringens initiativ 
Globalt Ansvar, som bygger på OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Global 
Compacts tio principer. 
 
Samtliga anställda i Sveaskog har ansvar för att försäkra sig om att de själva och kollegor följer 
uppförandekoden samt att den respekteras av Sveaskogs leverantörer, entreprenörer och kunder. 
Uppförandekoden ska alltid tydliggöras i relationen till kunder, leverantörer och entreprenörer 
och företaget engagerar sig enbart i sådan affärsverksamhet som överensstämmer med nationella 
lagar, ingångna överenskommelser och som är i enlighet med uppförandekoden. Företaget 
engagerar sig vidare inte i verksamhet som de inte öppet kan stå för eller redovisa. 
 
I uppförandekoden fastställs det att Sveaskogs medarbetare ska ha rätt till en arbetsmiljö som är 
säker och hälsosam, där kränkande särbehandling inte får förekomma och där missbruk av 
alkohol och droger ska förebyggas. Mutor, dolda provisioner, eller andra olagliga eller oetiska 
förmåner är inte tillåtna och återhållsamhet ska iakttas vid representation, både egen och andras. 
De anställda ska inte heller på något sätt delta i samarbete eller på annat vis uppträda på ett sätt 
som kan tolkas som konkurrensbegränsande. 
 
Sveaskogs vision är att ta sitt ansvar och vara ledande på att utveckla skogens värden. Företaget 
ska genom att sköta skogarna på ett föredömligt sätt långsiktigt trygga en produktionsmässigt, 
ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Förutsättningar för välstånd, ekonomisk tillväxt och ett 
aktivt friluftsliv i de lokala samhällen där Sveaskog har verksamhet ska utvecklas. 
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Sveaskogs efterlevnad av principer för hållbart skogsbruk ska säkras genom att verksamheten 
utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala mål styrs och följs upp. Sveaskogs verksamhet 
följs regelbundet upp i både interna och i oberoende externa revisioner utifrån FSC:s krav, vilket 
är en certifiering av skog innehållande långsiktigt hållbar virkesproduktion, miljö- och 
naturhänsyn samt socialt ansvar. Introduktion av lokalt anpassade certifieringssystem som bygger 
på en oberoende utvärdering och på ett aktivt deltagande av från skogsbruket oberoende 
intressenter ska stödjas. 
 
Sveaskog har en policy för inköp av virke utanför Sverige. I policyn fastställs att råvaran inte får 
härstamma från illegala avverkningar, särskilt skyddsvärda skogar, naturskyddade områden, 
skogar med genmodifierade träd eller skogar där omfattande social konflikt föreligger. Företaget 
har utvecklat ett system för spårbarhet där virkets geografiska ursprung ska kunna verifieras för 
att minska risken för att denna typ av inköp ändå sker. Om leverantören inte lever upp till 
Sveaskogs krav på ursprung eller de etiska riktlinjerna avbryts samarbetet. Vidare ska 
leverantörer som försummat sina skyldigheter mot affärspartners eller anställda, brutit mot lagar 
och regler, missbrukat konkursinstitutet eller har oklara ägandeförhållanden inte anlitas. 
  
Sveaskog är officiell huvudsponsor för Svenska Orienteringsförbundet, SOFT. Företaget menar 
att det viktigaste inslaget i samarbetsavtalet är att erbjuda alla svenska skolbarn lärorika 
naturupplevelser. På så sätt ska intresset ökas för den svenska skogen och orienteringssportens 
attraktionskraft utvecklas. 
 
Sveaskog och Världsnaturfonden, WWF, har flera gemensamma projekt med en vision om ett 
hållbart skogsbruk i Sverige såväl som globalt. Det handlar till exempel om att bevara biologisk 
mångfald och om ansvarsfull virkeshandel med Baltikum där samarbetspartners ska agera 
opinionsbildare för att motarbeta illegal virkeshandel.  Genom nätverket Sweden Forest & Trade 
Network ska Sveaskog bidra till att genomföra, sprida och synliggöra det globala skogshandels-
nätverkets regler, vilka ska stimulera marknadens efterfrågan av certifierade produkter och 
trovärdig certifiering av skog. Även policys och frågor om klimatförändringar, bioenergi och 
naturvård samt illegal handel med skogsprodukter i Europa ska genom WWFs internationella 
organisation påverkas. 
 
Sveaskog vill etablera ett förtroende för sitt skogsbruk genom dialog med intressenter lokalt och 
på riksnivå. Denna kommunikation ska bygga på trovärdighet, öppenhet och respekt. Sveaskog 
ska respektera de personer och organisationer som kan vara kritiska till delar av företagets 
verksamhet och ska alltid ta vara på och bemöta sådan kritik ödmjukt. 
 

4.7.1 Media om Sveaskog 
Konkurrensverket inledde en granskning av Sveaskog 2003 efter att sågverk och 
skogsägarföreningar i norra Sverige anklagat Sveaskog för att manövrera ut mindre, privata 
sågverk. Utredningen lades emellertid ner 2006 efter att förändringar skett på marknaden och 
Sveaskog skrivit om sina avtal vilket ökade konkurrensen.129 
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4.8 TeliaSonera 130 

 
"TeliaSonera strävar efter att vara en "god samhällsmedborgare" genom ett etiskt och 
ansvarsfullt agerande och genom att stödja en hållbar utveckling på marknaden och 
arbetsplatsen, för miljön och i samhället i stort."131

 

 
TeliaSonera är ett serviceföretag som tillhandahåller tjänster inom telekommunikationsbranschen 
i de nordiska och baltiska länderna. Företaget anser att deras tjänster verkar för en hållbar 
utveckling. Genom att kunder använder sig av telekonferenser och röstbrevlådefunktioner i nätet 
så minskar resandet och användningen av fysiska produkter. TeliaSonera ansvarar för att skydda 
privata och personliga data och förhindra missbruk och olagligt användande av företagets 
tjänster. 
 
TeliaSonera menar att hållbar utveckling, för dem, innebär att utveckla sina affärer och skapa 
tillväxt genom miljömässig hänsyn och socialt ansvarstagande. Företaget är till viss del miljö- 
och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001. TeliaSonera säger sig även ha vidtagit en 
mängd olika åtgärder för att minska sin miljöpåverkan, de genomför till exempel en analys av 
sina produkters miljöpåverkan genom hela produktlivscykeln.   
 
Verksamhetens styrelse har infört policys och riktlinjer som samtliga inom företaget måste följa. 
Till grund för dessa policys ligger bland annat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
Alla i verksamheten ska även följa nationella och internationella lagar samt gemensamt 
accepterade etiska principer. Företaget tar heller inte emot mutor och arbetar även med att stödja 
och uppmuntra samarbetspartners att agera utifrån ett etiskt och ansvarsfullt sätt. TeliaSonera 
säger sig även ha ett välutvecklat system för att utvärdera och bedöma sina leverantörer.  
 
TeliaSonera säger sig bedriva sin verksamhet enligt ett antal principer. Dessa principer handlar 
bland annat om att agera och behandla sina medarbetare på ett respektfullt och ärligt sätt, följa 
nationell och internationell lag om konkurrens och varken göra eller ta emot olagliga eller oetiska 
betalningar. I principerna står det även skrivet att TeliaSonera ska bedriva sin verksamhet på ett 
sätt som klarar offentlig granskning och diskussion. På sin hemsida beskriver Telia kortfattat hur 
de arbetar med CSR. 
 
TeliaSonera har en etisk upphandlingspolicy som behandlar områden som barnarbete, mänskliga 
rättigheter och arbetsvillkor. Företaget har vidtagit omfattande åtgärder för att hindra spridandet 
av barnpornografi och även för att informera barn och ungdomar om vilka risker 
Internetanvändande kan innebära genom nätverket Safety and Awareness for Tweens (SAFT). 
TeliaSonera menar också att de vill föra en öppen dialog med till exempel regeringen, politiska 
partier och intresseorganisationer.  
 
Genom sponsring vill TeliaSonera stärka banden inom Norden och kring Östersjön, samt skapa 
relationer till kunder och samhället och samtidigt bidra till en hälsosammare miljö. Tillsammans 
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med en förening i Sverige och en i Finland har TeliaSonera ett projekt som heter Nordkontakt. 
Detta projekt ger elever och lärare i Norden och Baltikum en möjlighet till skolutbyte. 
TeliaSonera anser sig ha en viktig roll i dessa områden och vill därför bidra till en ökad 
integration och kommunikation mellan de nordiska och de baltiska länderna. Företaget bedriver 
även ett internationellt ungdomsråd som består av kunder mellan 14-20 år från länder där 
TeliaSonera är verksamt. De anser att dagens ungdomar är en viktig målgrupp eftersom de snabbt 
ser nya möjligheter och användningsområden inom teknologin. 
 
TeliaSonera är huvudsponsor av organisationen Fryshuset i Stockholm vars verksamhet är 
inriktad på bland annat fritidsaktiviteter. De har även deltagit i Forum IT och miljö vilket är ett 
projekt för att undersöka hur miljöpåverkan kan minskas med hjälp av IT-tillämpningar. 
TeliaSonera deltar även i ett projekt angående etiska frågor i arbetslivet. Företaget har även 
bidragit med olika kommunikationshjälpmedel vid flodvågskatastrofen i Sydostasien.  
 
I Sverige inriktar TeliaSonera sig på sponsring inom områdena musik, golf, samhällsengagemang 
och större evenemang, som till exempel Melodifestivalen, Telia Tour, World Childhood 
Foundation och EM i friidrott 2006. I Norge sponsrar TeliaSonera SOS barnbyar, i Danmark 
Danska Röda Korset och i Finland sponsras friidrott och kultursamarbete. 
 
 

4.8.1 Media om TeliaSonera 
 
TeliaSonera får kritik mot att de använder sig av otillåtna metoder på bredbandsmarkanden. 
Företaget, som ägs till största del av svenska staten, har monopol på telefonledningarna i Sverige 
och har bland annat vägrat sina konkurrenter tillgång till dessa. Konkurrenterna behöver åtkomst 
till telefonledningarna för att kunna sälja tjänsten ADSL. Detta har lett till att bredbandskunder 
haft svårt att vända sig till något annat företag än Telia vad gäller tjänsten ADSL. 
Konkurrensverket har stämt TeliaSonera för konkurrenshinder och skadeståndkrav på 144 
miljoner kronor har riktats mot företaget.132 
 
Finska inrikesdepartementet bad TeliaSonera skicka över känsliga uppgifter om 
mobilabonnemang gällande mobiler hos polis, gränsbevakning, räddningsverket, larm- och 
utlänningscentralen. Detta gjorde TeliaSonera via e-post, vilket det finska inrikesdepartementet 
ansåg var en stor säkerhetsrisk. De befarade att uppgifterna kunnat bli tillgängliga för obehöriga 
och att känslig information kunnat läcka ut. TeliaSonera menar att informationen inte 
säkerhetsklassats och att de inte fått några instruktioner om hur informationen skulle hanteras av 
inrikesdepartementet. Företaget anser även att informationen utifrån deras agerande inte kunnat 
åtkommas av obehöriga. Finska inrikesdepartementet överväger ändå att polisanmäla och kräva 
TeliaSonera på skadestånd.133 
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5. ANALYS 
 
I detta avsnitt analyserar vi företagen utifrån de områden vi i vår analysmodell identifierat som 
viktiga för att ett företag ska kunna anses vara en god samhällsmedborgare. 
 

5.1 Följer lagen 
 
Samtliga företag som vi valt att studera säger sig respektera de lagar och regler som gäller i de 
länder där företagen har sin verksamhet. Clas Ohlson säger sig använda den nationella lagen som 
ett minimikrav och har i många fall ytterliggare krav som kompletterar lagen. Även SEB anser att 
det är en självklarhet för företaget att följa lagar och förordningar inom företagets affärsområden, 
samt använder sig av kompletterande policys och instruktioner där dessa brister. De menar också 
att företagets beslut och åtgärder ska stämma överens med lagar, externa regler och instruktioner. 
Sveaskog säger liknande att lagens krav fungerar som en miniminivå för företagets agerande men 
att företaget utöver detta har policys med högre ambitioner. Ericsson säger att deras 
uppförandekod ska gälla i de länder vars lagar inte har lika höga krav som denna. TeliaSonera 
och Skandia säger sig enbart respektera internationella och nationella lagar och Atlas Copco 
säger att de bokstavligen följer lagen och dess intention. Sandvik säger precis som de andra att de 
följer gällande lagstiftning samt företagets uppförandekod.  
 
Skandias f.d. VD, Lars-Eric Petersson, och f.d. personalchefen, Ola Ramstedt, har som tidigare 
nämnts åtalats för grov trolöshet mot huvudman, personalchefen vad gäller lägenhetsrenoveringar 
och VD för att ha lyft bort taket på bonussystemet. Den f.d. finanschefen, Ulf Spång, har åtalats 
för grovt skattebrott för att ha överfört pengar från företaget till ett självägt företag. Vi anser att 
Skandia i detta fall inte har respekterat de lagar som de säger sig göra. Visserligen kan dessa 
avsteg från lagen hänföras till enskilda individer men dessa individer har agerat i företagets namn 
vilket gör det till företagets handlande. I och med att det var flera olika avsteg från lagen av flera 
olika personer inom Skandia anser vi att detta strider mot karaktärsdraget laglydighet. 
 
TeliaSonera är inblandade i en rättsprocess med Konkurrensverket som motpart. Målet är 
visserligen inte avgjort än, med det faktum att TeliaSonera ens blivit stämda tyder på att det råder 
oklarhet kring huruvida de följer alla tillämpliga lagar de säger sig följa. Konkurrensverket har 
även inlett en förundersökning om Sveaskogs förehavanden. Denna lades dock ned på grund av 
ändrade förutsättningar. Även här råder det därmed oklarheter om lagens efterlevnad men i och 
med nedläggningen av utredningen kan dock dessa oklarheter tänkas vara av mindre betydelse än 
i TeliaSoneras fall. Oklarheterna kanske inte talar till Sveaskogs fördel men vi kan ändå inte säga 
att de brutit mot lagen. I TeliaSoneras fall är vi dock tveksamma och anser att oklarheterna är för 
stora för att kunna ignoreras.  
 
Vad gäller de övriga företagen så har vi inte hittat någon information som skulle kunna motsäga 
att företagen följer tillämpliga lagar och regler och vi måste då utgå från att dessa företag följer 
lagen.   
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5.2 Ser till samhällets bästa 
 
Samtliga företag deltar i samhällsförbättrande åtgärder även om det skiljer sig åt vad företagen 
säger att de gör i stort. Atlas Copco, Clas Ohlson och TeliaSonera vill verka för en hållbar 
utveckling, medan de övriga fem är mer fokuserade på att bidra positivt till de samhällen där de 
bedriver verksamhet. 
 
Företagen har olika typer av handlingsplaner för hur de ska kunna bidra till samhället, till 
exempel genom policys. Flera av företagen är anslutna till Global Compact, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. SEB har även en speciell 
CSR-kommitté som ser till att arbetet med socialt ansvarstagande mäts och följs upp. 
 
Miljöfrågor är ett gemensamt område som de flesta av företagen har mycket information om och 
de flesta har en miljöpolicy. Atlas Copco, Sandvik och TeliaSonera är även certifierade enligt 
ISO 14001. Atlas Copco har även ett internt miljöinformationssystem och har även mycket 
information angående miljöåtgärder, de vill till exempel förbättra produkter och minimera avfall. 
Dessa exempel arbetar även Ericsson, Sandvik och TeliaSonera med och de har också vidtagit 
åtgärder för att förbättra återvinning och återanvändning. Eftersom de flesta företag säger sig 
sträva efter en hållbar utveckling är dessa förbättringsprocesser ett steg i rätt riktning. Det visar 
att företagen verkligen anstränger sig för att göra något och blir mer konkret än att bara säga att 
de vill uppnå en hållbar utveckling.  
 
Alla företag är involverade i både sponsring och olika typer av projekt. Sponsringen tycks 
inriktas på lokala verksamheter med fokus på barn och ungdom. Skandia och Ericsson skiljer sig 
något och har främst inriktat sig på forskning. Även många projekt som företagen har är inriktade 
på barn och ungdom. Det tycks också som företagen ser en möjlighet att bidra till 
samhällsutvecklingen genom att starta projekt inom de områden där de ser att samhället har 
problem. Dessa projekt kan till exempel vara att förse lokalbefolkningen med rent vatten, ge stöd 
vid naturkatastrofer eller bevara den biologiska mångfalden i skogen. 
 
Flera företag uppmuntrar även sina anställda att arbeta ideellt med samhällsförbättrande 
aktiviteter. Skandias anställda arbetar med olika typer av uppgifter i ideella verksamheter på 
arbetstid och på Ericsson kan de anställda få betald ledighet för att utföra samhällsförbättrande 
arbete. 
 
Genom att företagen är engagerade i samhället visar de att de tänker på kommande generationer. 
Den hållbara utveckling flera av företagen talar om kan också spåras i användandet av en 
miljöpolicy. Vidare är det till samhällets fördel att företagen stödjer barn och ungdomar, som ju 
är samhällets framtid. Om företaget gör dessa aktiviteter av ren snällhet eller om det handlar om 
självintresse, att företagen vill marknadsföra sig genom goda gärningar, spelar ingen roll. Oavsett 
orsaken bidrar företagens agerande i båda fallen till samhällets bästa. 
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5.3 Besitter mod 
 
För att företagen ska anses vara modiga måste de till exempel kunna ställa krav på sina 
leverantörer om att dessa ska uppföra sig på ett visst sätt. Det är olika hur mycket företagen 
försöker påverka leverantörerna, men alla säger på något vis att de vill att deras affärspartner ska 
dela det egna företagets värderingar. Det varierar från Atlas Copcos förväntan att leverantörer ska 
dela deras värderingar till Clas Ohlsons uppförandekod specifikt riktad till leverantörer. SEB 
tycks vara noggranna med vilka företag de väljer att investera i och utgår från etiska kriterier i 
sina val. Detta tyder på att SEB tycker att etiska överväganden är en viktig fråga och företaget 
kan sprida detta tänkande genom att utesluta oetiska investeringsobjekt. Att göra ett tydligt 
ställningstagande på detta sätt är modigt. Å andra sidan lånade SEB ut pengar till Ashanti 
Goldfields som var inblandade i gruvskandalen i Ghana och det går att ifrågasätta hur detta 
agerande stämmer överens med de riktlinjer SEB har för investeringsverksamheten. 
 
Sandvik, Skandia och TeliaSonera ställer vissa krav på sina samarbetspartners. Sandvik 
utvärderar sina största leverantörer en gång om året och påpekar då eventuella brister. Åtgärdas ej 
dessa brister kan samarbetet komma att avbrytas. Det ställs också krav på att leverantörerna i sin 
tur utvärderar sina underleverantörer. Detta är i vår mening inte ett särskilt tydligt 
ställningstagande då de inte klart och tydligt säger att leverantörsbyte kommer att ske vid 
avvikelse från kraven. Dock visar de på en vilja att sprida ut sitt tänkande i värdekedjan vilket 
kan ses som att de åtminstone bidrar med inspiration till sina leverantörer. 
 
Ericsson har tidigare fått kritik för att de brustit i etiska hänsynstaganden, men det var innan 
företaget hade en kod som skulle säkerställa de egna etiska åtagandena och leverantörernas 
agerande. Man skulle kunna tänka sig att koden tillkom som en följd av denna kritik, men i vilket 
fall har Ericsson nu tydligt markerat att de vill sprida de egna värderingarna till sina leverantörer 
och underleverantörer. Även Clas Ohlson har fått kritik för bristande etik och för att det saknades 
uppförandekoder i företaget. Efter detta utvecklades en uppförandekod för företaget och en kod 
speciellt riktad till företagets leverantörer, där det fastställs hur leverantörerna ska uppträda och 
vad de har för ansvar och att samarbetet kommer att avbrytas om dessa villkor ej uppfylls. 
Återigen riktades kritik mot Clas Ohlson då det kom ut i media att koden inte översattes och 
distribuerades till kinesiska arbetare tillräckligt fort. Denna motsägelse tyder på att det finns vissa 
differenser mellan vår definition av spridande och Clas Ohlsons definition och enligt vår 
definition har Clas Ohlson inte helt och hållet lyckats förmedla sitt budskap till resten av 
värdekedjan. 
 
Sveaskog har höga krav på sina leverantörer och är noga med att tydliggöra vad leverantörer 
behöver uppfylla för att kunna handla med Sveaskog. Företaget ställer även krav på att dess 
kunder ska kunna uppfylla kraven i Sveaskogs uppförandekod. Sveaskog är i högsta grad en 
inspirationskälla för andra företag och är det enda av våra undersökta företag som vi sett har 
några som helst krav på sina kunder. Detta visar också på ett visst ansvarstagande för 
konsekvenser av företagets handlande då de genom utvärdering av sina kunder reducerar risken 
för framtida oetiskt beteende. 
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Det kan ifrågasättas hur Atlas Copco och Sandvik kan tycka att det är förenligt med att verka för 
en hållbar utveckling att sälja sina produkter till kunder som bidrar till miljöförstöring. Båda 
företagen menar visserligen att de inte har ansvar för hur deras kunder agerar, men företagen kan 
knappast sägas uppfylla kravet på reflektion över konsekvenser av sina handlingar. 
 
 

5.4 Delar samhällets värderingar  
 
Det är viktigt för företagen att samhället har förtroende för dem annars kan allmänheten ta 
avstånd från dem och företagen uteslutas från marknaden. Företagen existensberättigas i och med 
att de får samhällets förtroende och för att kunna fortsätta bedriva verksamhet måste de visa att 
de förtjänar ett fortsatt förtroende. Det är därför viktigt att företaget tydligt kan visa att de delar 
samhällets värderingar och att de använder sig av dem i de dagliga aktiviteterna. Etiska koder är 
ett sätt för företagen att visa det omgivande samhället att de delar samhällets värderingar.  
 
Samtliga av våra undersökta företag använder sig av någon form av etisk kod. Det företagen 
väljer att ta upp i sina koder är relativt likartade punkter. Detta kan ha sin grund i att många av 
företagen är anslutna till exempelvis Global Compact. Global Compact har sitt ursprung i 
samhällets gemensamma värderingar och därmed kan vi säga att företagen genom att integrera 
dessa riktlinjer visar att de delar samhällets värderingar. De flesta av företagen har mycket 
information angående sin filosofi lättillgängligt på sina respektive hemsidor och det blir därmed 
tydligt för företagens intressenter vad företagen säger att de står för. 
 
Det räcker inte med att företagen säger sig ha en etisk kod som delar samhällets värderingar, för 
att de ska förtjäna beröm, utan de måste även kunna visa att de agerar utifrån detta och tåla 
granskning. Atlas Copco, SEB, Skandia, Sveaskog och TeliaSonera säger uttryckligen att deras 
verksamhet ska klara insyn. TeliaSonera säger i sin uppförandekod att företaget ska följa 
konkurrenslagstiftning, vilket bland annat innebär att företag inte får ägna sig åt 
konkurrensbegränsning. Emellertid har TeliaSonera blivit stämda av Konkurrensverket för just 
konkurrensbegränsning. I detta fall verkar TeliaSonera inte klara den granskning som gjorts och 
tycks inte leva upp till de värderingar de säger sig ha.  
 
Atlas Copco, Ericsson, Skandia och Sveaskog tar upp att integritet är viktigt för deras 
verksamhet. Så som vi har definierat integritet så innebär det dels att agera etiskt och även att det 
finns en överensstämmelse mellan det företagen säger och vad de gör. Med tanke på den kritik 
som fler av företagen fått så kan man ifrågasätta vad företagen egentligen menar med integritet. 
Skandias högt uppsatta f.d. chefer agerade på ett sätt som inte är försvarbart ens utifrån lagens 
synvinkel och detta beteende är varken etiskt försvarbart eller tyder på hög integritet. Som 
tidigare nämnts tyder detta på att det inom Skandia existerar någon form av värdering som nästan 
säger att det är okej att tänja på lagen. Detta borde inte vara förenligt med samhällets värderingar.   
 
Det verkar finnas en tendens till att företag inför uppförandekoder i samband med eller till följd 
av kritik från samhället. Anledningen till att de fått kritik varierar men i grunden handlar det om 
att företagen inte agerat i enlighet med samhällets värderingar. Ett sätt för företagen att visa att de 
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lyssnar på samhället och tar åt sig av kritiken är att snabbt utarbeta eller omforma skriftliga 
riktlinjer för hur företaget och dess anställda ska agera. Det behöver inte betyda att företag inte 
tidigare haft en ambition att leva upp till samhällets förväntningar men de har inte varit bra på att 
kommunicera ut det och har uppenbarligen frångått vissa värderingar. Ett exempel på detta är 
Clas Ohlson som införde sin uppförandekod efter det att de fått kritik för att de saknat skriftliga 
anvisningar för hur företaget och dess anställda ska bete sig. I och med införandet av en kod blir 
det tydligt för allmänheten vad företaget står för men samtidigt skapas förväntningar att företaget 
verkligen lever upp till sina uttryckta värderingar. I Clas Ohlsons fall ledde detta till ny kritik då 
de inte helt och hållet handlade efter sina egna riktlinjer.  
 
 

5.5 Aktiv i samhällsprocesser 
 
Samtliga företag säger sig på något sätt ta ansvar för att skydda mänskliga rättigheter. Genom att 
införa detta i sin uppförandekod eller genom att ansluta sig till olika typer av initiativ, förbinder 
sig företagen att verka för bevarandet och utvecklandet av dessa rättigheter. När företagen väljer 
att i interna policys ta upp frågor som rör barnarbete, mutor och diskriminering kan de påverka att 
denna typ av frågor blir en viktig punkt på mångas dagordning. Då många företag ansluter sig till 
olika typer av initiativ, till exempel Global Compact, påverkar detta andra företag och 
branschorganisationer att också ansluta sig. På detta sätt bildas en typ av självreglering på 
marknaden. 
 
Samtliga företag säger, som nämnts, att de har principer för att handskas med sådant som 
barnarbete och mutor. Genom att aktivt kommunicera detta till intressenterna visar företagen att 
de tycker att det behövs riktlinjer inom dessa områden. Det är tveksamt om det går att kalla detta 
för en aktiv form av deltagande eftersom företagen troligtvis inte går med i initiativ och sätter 
upp principer i syfte att påverka andra. Påverkan är snarare en bieffekt av att företagen vill stärka 
sitt eget ansvarstagande och därför anser vi att deltagandet är passivt. 
 
Företag kan också aktivt ansluta sig till påtryckningsgrupper som verkar för ny eller förändrad 
lagstiftning och branschreglering. Det enda företag som uttryckligen säger sig göra detta är 
Sveaskog. Företaget deltar i flera projekt tillsammans med världsnaturfonden. Tillsammans med 
världsnaturfonden och andra samarbetspartners försöker Sveaskog genom påtryckningar påverka 
lagstiftare och verka för branschregleringar. TeliaSonera säger sig vilja ha en öppen dialog med 
lagstiftare och opinionsbildare och har till exempel engagerat sig för att öka säkerheten för barn 
och ungdomar på Internet. 
 
Inget av våra företag tar ställning till förmån för något politiskt parti eller någon enskild politiker. 
Även om detta naturligtvis också är ett sätt att påverka är det inte detta vi menar med att delta i 
politiska processer. Det är inte förvånande att företagen inte vill ta ställning politiskt och detta 
kan knappast krävas för att de ska kunna vara med och påverka. 
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6. SLUTSATSER 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi dragit ur vår analys om huruvida företagen lever upp 
till idealet god samhällsmedborgare. 
 
 
 
En god samhällsmedborgare bör vara laglydig, verka för samhällets bästa, besitta mod, dela 
samhällets värderingar och aktivt delta i samhällsprocesser. Av våra undersökta företag är det tre 
stycken som vi haft anledning att ifrågasätta angående deras lagenlighet. I Skandias fall har det 
uppkommit flera oegentligheter vilket vi anser tyda på att deras förhållningssätt innehåller inslag 
av viss acceptans för tänjande av lagen. TeliaSonera verkar inte ha detta drag men att de blivit 
stämda skapar funderingar om huruvida detta är den enda tveksamhet som finns, eller om det 
finns flera oklarheter. Förundersökningen mot Sveaskog lades ner vilket kan vara ett tecken på 
någon form av missförstånd. Laglydigheten verkar utöver dessa undantag vara god. 
 
Företagen verkar ha handlingsplaner för hur samhällets bästa skall kunna förenas med företagets 
mål. De är bra på att kombinera sitt självintresse, det vill säga marknadsföring av sig själva, med 
bidrag till ett gott samhälle, det vill säga samhällsförbättrande projekt och sponsring av barn- och 
ungdomsaktiviteter. Satsningar på miljön är gemensamt för företagen, de strävar alla mot en 
hållbar utveckling. Samtliga undersökta företag verkar utföra åtgärder i enlighet med sina 
handlingsplaner så att samhällets bästa kan tillgodoses. 
 
När det gäller att besitta mod var skillnaden mellan företagen större än när det gäller att verka för 
samhällets bästa. Sveaskog tycks besitta stort mod och ställer krav på såväl leverantörer som 
kunder. Detta visar på ett ansvarstagande som går utöver det de andra företagen tar. Sveaskog 
förefaller tänka ett steg längre och förstår att kundvalet får konsekvenser. Atlas Copco och 
Sandvik menar motsatsen, att de inte har något ansvar för vem de säljer till och att de inte 
behöver ställa krav på sina kunder. Vilka krav företagen ställer på sina leverantörer är skiftande, 
nästan som en fallande skala, från höga krav till en önskan om att företagets värderingar ska 
delas. Det går således inte att säga att alla företag lyckas bra på denna punkt. 
 
Samtliga företag har någon form av uppförandekod som ska spegla samhällets värderingar och de 
gör ansträngningar för att sprida denna information till samhället. Några företag har dock 
problem med överensstämmelsen mellan vad de säger och vad de gör. Integriteten brister alltså 
hos företagen i vissa fall och detta kan leda till ifrågasättande av företagens trovärdighet. 
Uppförandekoderna visar dock på en vilja från företagets sida att anpassa sig till samhällets krav 
och flera av företagen säger att de ska klara en offentlig granskning. Baserat på detta resonemang 
klarar företagen visserligen att visa att de delar samhällets värderingar men bristande integritet är 
ett problem. 
 
Företagens deltagande i samhällsprocesser verkar vara passivt. Sveaskog har dock engagerat sig i 
olika påtryckningsaktiviteter och TeliaSonera har bland annat tagit del i ett projekt för ökad 
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säkerhet för barn på Internet. Företagen skulle behöva göra mer för att vi ska kunna klassa dem 
som aktiva i samhällsprocesser. Endast Sveaskog och Telia gör tillräckligt mycket. 
 
Slutsatsen blir att företagen inte är goda samhällsmedborgare än, men de är på god väg att bli det 
under förutsättning att de fortsätter att göra det de gör bra och förbättrar de delar där de 
underpresterar. Det företagen framförallt brister i är att de är passiva i samhällsprocesser och 
några brister även i integritet och laglydighet. Sveaskog är det enda företag som är nära att 
uppfylla idealet ”god samhällsmedborgare”. 
 
Tidigare studier på detta område saknas, vilket gör att vi inte kan säga att vårt resultat 
överensstämmer med eller skiljer sig från tidigare forskning. Det förekommer en mängd litteratur 
där författarna ställer upp kriterier för vad en god samhällsmedborgare bör göra, men så vitt vi 
vet har ingen av dessa författare testat sina kriterier empiriskt. 
 

6.1 Egna reflektioner 
 
Vilka karaktärsdrag vi väljer att föra fram i referensramen får betydelse för resultatet av vår 
undersökning. Hade vi valt andra karaktärsdrag kanske vi hade kommit till en annan slutsats. 
Hade vi till exempel inte undersökt laglydighet och samhällsprocesser hade vi troligtvis fått ett 
annat resultat då dessa två punkter var starkt bidragande till att företagen inte bedömdes vara 
goda samhällsmedborgare. 
 
Det finns även alternativa metoder för att besvara vår inledande fråga. Istället för att utgå från 
karaktärsdrag skulle det till exempel vara möjligt att göra en enkätundersökning eller intervjuer 
där utvalda personer får bedöma om de tycker att respektive företag är en god 
samhällsmedborgare och vad de baserar denna bedömning på. Vi valde emellertid att jämföra 
företagets bild av sig själva med litteraturens bild av vad en god samhällsmedborgare är då vi 
ville se vilken innebörd begreppet har för företagen. Det skulle även vara en möjlighet att lägga 
mer fokus på vad media säger om företagen, då företagen självklart vill ge en positiv bild av sig 
själva, men även detta frångår företagens begreppsinnebörd. 
 
Vi fann det mycket intressant att undersöka om vi kunde hitta överensstämmelser mellan CC-
litteraturen och användningen av CC i praktiken. Vi funderade över om företagen hade tagit åt sig 
det som ingår i detta kunskapsområde eller om det var meningslöst att använda sig av olika 
kriterier för gott medborgarskap då ingen i verkligheten använder dem. Vår förhoppning är att vi 
med denna studie kan bidra till en ökad förståelse för hur dessa teorier kan testas i praktiken. 
 
Inom karaktärsdraget laglydighet stötte vi på ett problem. I fallet Skandia handlar det om enskilda 
personers olagliga handlingar, kan man då säga att det är företaget som inte handlat i enlighet 
med lagen? Vi anser att det är företaget som har ansvaret i detta fall, då personer i ledande 
ställning har handlat i företagets namn. Lars-Eric Petersson dömdes visserligen för trolöshet mot 
huvudman, men utåt sett är det ändå företagets rykte som påverkats negativt. Det var högt 
uppsatta personer med ledningsansvar i företaget, de yttersta representanterna för företaget, som 
bortsåg från lagen, vilket i slutänden gör deras handlingar till företagets handlingar. 
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