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Abstract 
 
Title: Control of suppliers in ethical issues 

Date: 2009-06-05 

Authors:  Hanna Ekdahl, Sara Karlsson 

Advisor: Gun Abrahamsson 

Problem and purpose: The purpose of this essay is to describe how companies use control 
mechanisms to direct their suppliers in following the company´s ethical guidelines to ensure 
that their ethical norms are fulfilled in the entire supply chain. This is done by creating a 
model that explains, step by step, the use of these control mechanisms and there connections 
to a management control system. The purpose is also to describe the impact the relationship 
between the company and its supplier has to the use of the control mechanisms. The subject is 
of interest since the company´s responsibility in ethical issues seems to go beyond the 
boundaries of the own organization. Many companies have found that their reputation has 
been affected by actions made by suppliers in the supply chain, which have lead to many 
companies implementing codes of conduct to control suppliers in ethical issues. 

Method: From a theoretical reference framework an analysis model consisting of three steps 
in a company’s management control system has been developed. Mechanisms used to control 
suppliers in ethical issues have been identified through interviews held with three companies. 
These mechanisms were then coupled with the analysis model. The use of the mechanisms 
has been classified as either diagnostic or interactive. Similarities and distinctions in the use 
of the control mechanisms are linked to the companies’ relationship to their suppliers. 

Conclusion: All companies that were investigated use control mechanisms that can be linked 
to the three steps in the management control system. The control mechanisms linked to the 
steps for specifying and communicating objectives and for monitoring performance through 
measurement are principally used diagnostic. The control mechanism linked to the third step, 
incentives, is principally used interactively. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Styrning av leverantörer i etiska frågor 

Datum: 2009-06-05 

Författare:  Hanna Ekdahl, Sara Karlsson 

Handledare: Gun Abrahamsson 

Problem och syfte: Syftet är att beskriva hur företag använder styrmekanismer för att styra 
leverantörer som ska omfattas av företagets etiska riktlinjer, för att på så sätt säkerställa att de 
etiska normerna genomsyrar hela värdekedjan. Detta görs i syfte att skapa en modell som steg 
för steg tydliggör styrmekanismernas användning och koppling till ett system för 
verksamhetsstyrning. Syftet är även att beskriva den betydelse som relationen mellan 
företaget och dess leverantör har för styrmekanismernas användning. Frågan är av intresse då 
företagets ansvar i etiska frågor verkar sträcka sig längre än bara inom den egna 
organisationen. Många företag har fått sitt rykte skadat av handlingar som vidtagits av 
leverantörer längre tillbaka i värdekedjan, vilket har medfört att företag i ökande omfattning 
använder sig av exempelvis uppförandekoder för att styra leverantörer i etiska frågor. 

Metod: Utifrån den teoretiska referensramen har en analysmodell bestående av tre steg i ett 
system för verksamhetsstyrning utvecklats. Genom intervjuer med tre företag har mekanismer 
för att styra leverantörerna i etiska frågor identifierats, vilka senare kopplas till 
analysmodellen. Användningen av dessa mekanismer har klassificerats som diagnostisk eller 
interaktiv. Likheter och skillnader i användningen av styrmekanismer har härletts till 
företagens relation med sina leverantörer. 

Slutsats: Samtliga studerade företag använder styrmekanismer som kan kopplas till de tre 
stegen i verksamhetsstyrningen. Styrmekanismerna som avser specificera och kommunicera 
mål samt kontrollera och mäta utförandet används främst diagnostiskt. Den styrmekanism 
som kopplas till incitament används främst interaktivt. 
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Definitioner och förtydliganden 

 
• Etisk kod (code of ethics): En etisk kod tar upp etiska principer.1 

 
• Uppförandekod (code of conduct): En uppförandekod tar upp etiska principer samt 

ytterligare riktlinjer, till exempel miljömässiga och sociala.2 

Fortsättningsvis kommer dessa två begrepp användas synonymt och definieras som kod 
om det inte rör sig om ett specifikt företag som uttryckligen har en uppförandekod eller 
etisk kod. De studerade företagen har alla en uppförandekod. 

• CSR (Corporate Social Responsibility): CSR är ett koncept där företagen på frivillig 
basis engagerar sig i sociala och miljömässiga frågor i den operationella verksamheten 
och i relationen till intressenterna.3 
 

• FN Global Compact: FN Global Compact är en frivillig sammanslutning för företag 
som genom sitt medlemskap förbinder sig att följa tio globalt accepterade principer 
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.4 
 

• ILO (International Labour Organization): ILO är ett fackorgan inom FN som arbetar 
med sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Målet är att bekämpa fattigdom, att arbeta 
för social rättvisa och förbättra arbetsvillkoren i hela världen. Organisationen värnar 
även om de fackliga fri- och rättigheterna.5 
 

• Företag Z: Företag Z är ett samarbete mellan fem landsting och inte ett eget företag. 
Trots detta kommer det att behandlas som ett företag i den mening att när vi skriver 
”företag” så kommer även Företag Z att inkluderas i begreppet. 

 

 

                                                
1 Brooks, Business & Professional ethics for directors, executives, & accountants, 2004, s. 152 
2 Brooks, s. 152 
3 Europeiska kommissionen, http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm# 
4 FN Global Compact, http://www.unglobalcompact.org/ 
5 Regeringskansliet, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=7&module_instance=6&action=pod_show 
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1. Inledning 
För att leda in läsaren på vårt problemområde kommer vi presentera en bakgrund till varför 
ämnet är av intresse, både för allmänheten och för företag. Därefter smalnas inledningen av 
mot det problemområde som studien avser behandla. Problemformulering, syfte och 
avgränsningar utgör den ram inom vilken studien kommer äga rum. Trevlig läsning! 
 

1.1. Bakgrund 

”Ikea har en uppförandekod som reglerar att dun och fjädrar ska komma från döda djur. Och 
företaget garanterar att kontroll sker av att koden efterlevs hos leverantörer och 
underleverantörer.” Efter att Kalla fakta avslöjat att dun plockas från levande gäss uttalade 
sig Ikea på sin hemsida att det dun som användes i deras produkter inte togs från levande djur, 
ett uttalande som de senare fick ta tillbaka. De menade att de fullt ut inte kunde kontrollera 
alla underleverantörer.6 

”Arbetare klättrar runt i 40-50 meter höga mobilmaster utan säkerhetslinor, anställda som 
utför farliga moment utan skyddsutrustning, och barn som arbetar långt över normala 
arbetsveckor - så ser verkligheten ut hos Ericsson och Telenors leverantörer i Bangladesh.” 
Dessa förhållanden avslöjades av Uppdrag granskning trots att både Ericsson och Telenor har 
omfattande koder som ska garantera att ingen utnyttjas och att deras ansvar sträcker sig över 
hela världen.7 Efter avslöjandet har Ericsson avslutat samarbetet med samtliga leverantörer 
som granskats utom en, där de istället har inlett ett åtgärdsprogram. Telenor sätter även de in 
åtgärder för att förbättra förhållandena på fabrikerna.8  

Det här är ett axplock av de skandaler som uppmärksammats den senaste tiden. Både Ikea, 
Ericsson och Telenor har etiska riktlinjer för att motverka sådana här handlingar och 
förhållanden. Trots riktlinjerna har inte dessa förhållanden kunnat undvikas. Gemensamt för 
företagen verkar vara att det brister i uppföljandet och kontrollen av koden. 

Företag använder sig av koder för leverantörer för att försäkra sig om att produkterna 
uppfyller vissa sociala och miljömässiga standards för att på så sätt undvika att företagets 
rykte försämras.9 Oftast är det inte tillräckligt att leverantörerna själva garanterar att de lever 
upp till de bestämmelser som finns i koden utan det behövs i de flesta fall mer omfattande 
styrning.10 

 

1.2. Problemdiskussion 

Ett företags system för verksamhetsstyrning är uppbyggt för att motivera anställda att utföra 
aktiviteter som bidrar till att organisationens mål uppnås. Systemet för verksamhetsstyrning 
kan ses som en process bestående av tre steg som alla är nödvändiga. Det första steget är att 
specificera och kommunicera mål, det andra är att kontrollera och mäta utförandet och det 

                                                
6 Dagens nyheter, ”Ikea lovade för mycket om dunet”, 2009-02-08 
7 www.svt.se, “Livsfarligt arbete –utan skydd”, 2008-05-14 
8 Ny Teknik, ”Ericsson stoppar sitt barnarbete i Bangladesh”, 2008-05-14 
9 Roberts, “Supply chain specific? Understanding the patchy success of ethical sourcing initiatives”, 2003, s. 159 
10 Jiang, ”Implementing supplier codes of conduct in global supply chains: Process explanations from theoretic 
and empirical perspectives”, 2009, s. 77 
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tredje är att motivera anställda att lyckas uppnå målen genom att koppla incitament till 
måluppfyllelse.11 

En utgångspunkt i en studie av Lindsay et al är att en organisations system för 
verksamhetsstyrning kan spela en viktig roll för att styra och inspirera medarbetare att handla 
etiskt. Det etiska programmet måste vävas in i systemet för att främja etiskt beteende. Det är 
inte tillräckligt att sätta upp etiska mål, de måste även mätas och belönas för att få önskad 
effekt. För att styra etiska handlingar har sju specifika mekanismer identifierats i litteraturen. 
Den av mekanismerna som är vanligast förekommande i de kanadensiska företag som 
Lindsay et al undersökt är den etiska koden. Genom koden tydliggörs övergripande mål och 
etiska riktlinjer men enligt författarna brister de flesta företagen i att kommunicera, mäta och 
belöna måluppfyllelse.12 En studie som nyligen gjorts på svenska företag ger liknande 
resultat. Den visar att koder är väl utvecklade i många av Sveriges största företag men 
författarna är bekymrade över bristen på åtgärder som stödjer synen på koden i 
organisationen.13 

Sammanfattningsvis visar artikeln av Lindsay et al att det ofta föreligger brister i utformandet 
av ett system för att styra etik i organisationer. Det kan leda till att medarbetarna använder sig 
av olika kriterier för att fastställa vad som är acceptabelt handlande. För att uppnå 
målkongruens, det vill säga att alla följer organisationens ställningstagande i etiska frågor, 
kan ett system för verksamhetsstyrning spela en betydande roll för att på så sätt sätta 
standards för etik i organisationen. 

Det som uppkommit i ovanstående studier om styrning av etik fokuserar på mekanismer som 
avser att styra medarbetare. I teorin ses ofta företag som väldefinierade självstyrande enheter 
som köper och säljer på armlängds avstånd på marknaden. Modellerna som används antar ofta 
att företag köper råvaror som de senare säljer direkt till kund. I realiteten är företag ofta 
sammanlänkade i täta nätverk av samverkan och har anknytning till andra företag. Att företag 
sällan är självförsörjande utan beroende av ett nätverk beror på att de aktiviteter som ska 
utföras kräver olika specialkompetenser, som finns i olika företag.14 Vilken sorts samverkan 
som ett köpande företag och dess leverantörer har är beroende av flertalet faktorer, till 
exempel priskonkurrens på marknaden, kontraktsförhållande mellan företagen och hur 
specialiserade produkter det levererande företaget bidrar med.15 

Koder för leverantörer har blivit populärt hos köpande företag för att styra och övervaka 
leverantörernas etiska agerande.16 Anledningen är att intressenter, det vill säga de som 
påverkas av företagets handlingar, ofta håller företaget bakom det säljande varumärket 
ansvariga för frågor som relaterar till produktionen av det material som ingår i produkten. 
Detta gäller oavsett om det säljande företaget har direkt kontroll över produktionsprocessen 
eller inte. Många kända varumärken har fått sitt rykte påverkat av negativ uppmärksamhet i 
frågor som härstammar från leverantörer längre tillbaka i värdekedjan. Ett företags rykte och 
varumärke utgör viktiga komponenter i dess framgång. Att bibehålla ett bra rykte är värdefullt 

                                                
11 Merchant & Van der Stede “Management control systems, 2007, s. 29; Simons, “Levers of control”, 1995, s. 
179 
12 Lindsay et al, “Instilling ethical behavior in organizations: A survey of Canadian companies”, s. 393ff 
13 Svensson et al, “Codes of ethics in corporate Sweden”, 2006 s. 563  
14 Richardson, ”The organisation of industry, 1972, s. 883ff 
15 Jiang, s. 78 
16 Jiang, s. 77 
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då det är svårt att bygga upp men lätt att försvaga vilket leder till att koder, även för övriga 
delar av värdekedjan, blivit viktiga.17  

Företagets ansvar i etiska frågor verkar gå utanför dess fysiska gränser och det vore därför 
intressant att se hur företag styr sina leverantörer och underleverantörer i etiska frågor. Vi har 
i tidigare studier, som gjorts om styrning av leverantörer i etiska frågor, funnit vissa etiska 
styrmekanismer och även att faktorer som tillit och kontraktslängd kan ha inverkan på hur 
företaget styr leverantören18. Det vi inte funnit i dessa studier är hur styrmekanismer kopplas 
till ett system för verksamhetsstyrning och hur dessa används. Verksamhetsstyrning och 
därmed styrmekanismerna kan användas på olika sätt. Hur mekanismerna används beror på 
vad de har för syfte i företaget. De kan till exempel användas för att inspirera sökandet efter 
nya möjligheter, sätta begränsningar, övervaka att specificerade mål uppnås eller stimulera 
organisatoriskt lärande19. 

 

1.3. Problemformulering 

• Hur använder företag styrmekanismer för att styra sina leverantörer i etiska frågor och 
har företagets relation till leverantörerna betydelse för användningen? 

• Hur kan styrmekanismerna kopplas till de tre stegen i verksamhetsstyrningen? 

I begreppet leverantörer kommer även underleverantörer och/eller entreprenörer omfattas om 
de studerade företagen även väljer att styra dessa i etiska frågor.  

 

1.4. Syfte 

Syftet är att beskriva hur företag använder styrmekanismer för att styra leverantörer som ska 
omfattas av företagets etiska riktlinjer, för att på så sätt säkerställa att de etiska normerna 
genomsyrar hela värdekedjan. Detta görs i syfte att skapa en modell som steg för steg 
tydliggör styrmekanismernas användning och koppling till de tre stegen i verksamhets-
styrningen. Syftet är även att beskriva den betydelse som relationen mellan företaget och dess 
leverantör har för styrmekanismernas användning. 

 

1.5. Avgränsningar  

Styrning kan beskrivas på många olika sätt och är inte alltid formell utan kan utövas genom 
till exempel karismatiskt ledarskap eller en klanliknad atmosfär.20  I denna uppsats kommer vi 
fokusera på de mer formella åtgärderna som företaget vidtar för att styra sina leverantörer i 
etiska frågor. 

Studien kommer göras utifrån det köpande företagets synvinkel, det vill säga det företag som 
önskar styra sina leverantörer i etiska frågor, vilket gör att hela bilden inte kommer 
framkomma.  

                                                
17 Roberts, s. 160ff 
18 Se exempelvis Roberts, Jiang, Pedersen och Webley 
19 Simons, 1995, s. 4ff 
20 Macintosh, “Management accounting and control systems”, 2002, s. 2 
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1.6. Disposition 

Studiens teoretiska referensram inleds med en beskrivning av etik och moral för att ge en 
bakgrund till vad det är företagen vill styra. Varför det är viktigt för ett företag att styra etik 
kommer också att förklaras. Vårt syfte är att beskriva hur olika företag använder 
styrmekanismer för att styra leverantörer i etiska frågor. Leverantörer utgör en del i företagets 
värdekedja varvid styrning av denna kommer att beskrivas. Hur företag samverkar, det vill 
säga vilken relation de har till sina leverantörer, är också en del som ingår i den teoretiska 
referensramen för att förstå företaget som en del i ett större nätverk och inte bara som en 
isolerad enhet. För att klargöra detta kommer tre olika samverkansformer att presenteras. Hur 
styrningen av etik går till är det centrala i denna uppsats och därför kommer den teoretiska 
referensramen ge en kort inblick i verksamhetsstyrningens syfte och ändamål. Fokus kommer 
ligga på om företaget använder styrmekanismerna på ett interaktivt eller ett diagnostiskt sätt 
för att styra att deras leverantörer lever upp till de etiska standarder som företaget ställt upp, 
varvid dessa två användningsområden presenteras. Därefter smalnas den teoretiska 
referensramen av mot styrning av etik.  

Den teori som är mest relevant för analysen presenteras tillsammans med en förklaring av hur 
analysen ska ställas upp i kapitlet ”analysmodell”.  

I metodkapitlet förklaras utförligt tillvägagångssättet vid insamlandet av primär- och 
sekundärdata samt hur informationen sammanställs. Vidare kommer en förklaring ges till hur 
insamlat material analyseras för att senare kunna dra slutsatser. Slutligen kommer kritik mot 
vald metod och valda källor att ges.  

Primärdatan kommer sammanfattas i empirikapitlet. Här redovisas resultatet av de intervjuer 
som genomförts med varje företag för sig. I samband med varje intervjusammanställning 
kommer en kort presentation av respektive företag att ges.  

Empirin kommer sedan att analyseras tillsammans med teori på det sätt som presenterats i 
analysmodellen. I analysen identifieras de mekanismer som de företag som studerats använder 
för att styra leverantörer. När väl mekanismerna är identifierade kommer en beskrivning om 
dessa används på ett diagnostiskt eller interaktivt sätt ges. Därefter kommer paralleller mellan 
användningen av styrmekanismerna och företagets relation till leverantörerna att dras.  

I slutsatsen kommer vi ge svar på problemformulering och visa hur syftet uppfylls utifrån den 
analys som gjorts. Avslutningsvis kommer en diskussion om studiens bidrag som mynnar ut i 
förslag på vidare forskning att presenteras. 
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2. Teoretisk referensram 
Inledningsvis kommer den teoretiska referensramen klargöra vad etik är och varför det är 
viktigt för ett företag. I nästkommande del kommer företagets relation med andra företag i ett 
nätverk beskrivas. Den tredje delen tar upp verksamhetsstyrning och den fjärde hur ett 
företag kan styra etik. Teorierna om styrning bygger ofta på hur ett företag styr den egna 
organisation men genom att se nätverket som en utvidgad organisation används dessa teorier 
för att beskriva styrningen av leverantörer i etiska frågor. 
 

2.1. Företagsetik 

En första utmaning för att införa etiskt tänkande i en organisation är att upptäcka de etiska 
frågor som existerar eller kan existera. Två vanliga antaganden i ekonomin är att människor 
strävar efter att maximera sitt egenintresse och att det främsta syftet med anställda i företag är 
att maximera avkastningen till aktieägarna. Etik tillhandahåller ett alternativt antagande om 
hur människor ska handla, genom att individer överväger den inverkan som deras handlande 
har på andra intressenter. Det innebär att de ibland måste vidta handlingar som inte är i deras 
eget eller i ägaren till organisationens bästa intresse.21 Intressenter är de som berörs av 
företagets verksamhet, till exempel medarbetare, leverantörer, kunder och samhället. Mellan 
intressenter och företaget finns ett beroendeförhållande vilket betyder att företaget är 
beroende av intressenterna och intressenterna är beroende av företaget. För att intressenterna 
ska vilja tillhöra företaget krävs att det bidrag som företaget lämnar till dem är större än det 
bidrag de ger till företaget.22 

 

2.1.1. Definition av etik 

Etik är det som används för att föreskriva vad som är moraliskt accepterade handlingar. 
Etiken tillhandahåller metoder för att skilja mellan rätt och fel och visar hur människor eller 
grupper bör handla.23 

Etik kan definieras som ”teori om moral”, det handlar om att ”ta ett ansvar för det 
gemensamma bästa.” För att förstå etik så måste först moralen förstås, den innehåller tre 
komponenter;24 

• Handlingar (val och ansvar). Handlingar utförs av människor, det är således enbart 
människan som, i etisk mening, kan stå ansvarig för en handling. Vidare kan 
människan enbart hållas ansvarig för sina val, vare sig det är ett val att handla eller ett 
val att underlåta sig att handla.25 

• Värden (gott och ont). Värden är föreställningar om vad som är bra eller dåligt, vilken 
handling som vidtas beror ofta på vad individen finner viktigt eller värdefullt. Ofta är 
det lätt att skilja mellan gott och ont men ibland kan det vara svårt att välja mellan 
olika värden, exempelvis lönsamhet och förändring. I ett företag formuleras ofta 

                                                
21 Merchant & Van der Stede, “Management control systems”, 2003, s. 553ff 
22 Ax et al, “Den nya ekonomistyrningen”, 2005, s. 39 
23 Merchant & Van der Stede, 2003,  s. 553 
24 Brytting, ”Företagsetik”, 2005, s. 29 
25 Brytting, s. 30f 
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värden i någon form av policydokument som omsätts i konkreta regelverk. Genom 
regelverken skapas en värdegemenskap som visar hur värden ska prioriteras.26 

• Normer (rätt och fel). Normer anger vilken handling som är rätt eller fel i en specifik 
situation. Normer kan uttryckas formellt eller informellt. Till skillnad från värden 
anger normer hur handlingar ska vidtas i praktiken vilket gör det svårare att enas om 
en handlingsnorm än om vilka värden som ska råda.27 

 

2.1.2. Varför är etik viktigt för ett företag? 

Stora företag såsom exempelvis Enron och WorldCom har varit i fokus när det gäller 
dramatik i affärsvärlden under den senaste tiden.28 Utvärderingar om hur det gått till har gjorts 
av media runtom i världen. Anledningar såsom dåligt omdöme, intressekonflikter och brott 
mot koden har uppkommit.29 De felaktiga handlingar som företag har vidtagit har gjort att 
andra företag börjat utvärdera sina egna etiska ställningstaganden i syfte att försäkra sig om 
att inte de ska få negativ publicitet på grund av att de inte lagt tillräckligt stort fokus på sitt 
eget etiska beteende.30 I Sverige är företagsetiska frågor något relativt nytt men har blivit allt 
vanligare på grund av skandaler runtom i världen.31  

Etiskt handlande kan, även om det till en början kan resultera i en kortsiktig minskad vinst, 
leda till en långsiktig fördel för företaget. Både etik och vinst är viktigt för företagets 
överlevnad, tillväxt och framgång. Oetiska handlingar riskerar att ge företaget ett dåligt rykte 
vilket i längden påverkar vinst och framtidsutsikter.32 Etik är även viktigt för att uppnå en 
långsiktighet i företagandet. Långsiktigheten kräver att en ekonomisk, etisk och ekologisk 
balans uppstår.33 Även oetiska handlingar hos andra aktörer i företagets värdekedja kan ge 
företaget ett sämre rykte, vilket gör det viktigt att kontrollera inte bara den egna 
organisationen utan även företagets leverantörer och underleverantörer.34 Ett exempel på hur 
en värdekedja kan se ut visas i figur 1 nedan.  

 
Figur 1: Supply chain, egen 2009 

 

2.2. Företagets samverkan i ett nätverk 

Komplexiteten hos stora företag har ökat då allianser, joint ventures, outsourcing med mera 
kontinuerligt förändrar företagets gränser. Styrmetoder såsom just-in-time syftar till att 
eliminera kapitalbindning och ökar företagets beroende av goda relationer med kunder och 

                                                
26 Brytting, s. 32f 
27 Brytting, s. 33f 
28 Svensson & Wood, ”Model of business ethics”, 2007,  s. 303 
29 Player, ”How does your budgeting system impact ethical behavior?, 2004, s. 15 
30 Svensson et al, 2006, s. 548 
31 Svensson & Wood, 2007, s. 305 
32 Minkes et al, “Leadership and business ethics: Does it matter? Implications for management”, 1999, s. 329 
33 Brytting, s. 17 
34 Roberts, s. 163 
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leverantörer. Företaget verkar på så sätt i ett nätverk av relationer som alla är av olika 
karaktär.35 

Med hjälp av supply chain management kan ett företag få en helhetssyn av samverkan i 
värdekedjan och kan på så sätt styra samarbetet. Supply chain management är styrningen av 
de relationer och integrerade affärsprocesser som medverkar i produktionen av produkter, 
tjänster och information i leveranskedjan. Den samlade värdekedjan bidrar tillsammans med 
ett mervärde för slutkonsumenten. Relationer syftar till etablerandet, upprätthållandet och 
utvecklandet av affärsrelationer med samtliga i värdekedjan. Integrerad definieras som 
samordningen mellan olika funktioner inom företaget och mellan företag i värdekedjan. Med 
en affärsprocess menas de processer som är direkt relaterade till framställandet av produkter, 
tjänster och information.36 Hur styrningen av företag i värdekedjan ska utformas och användas 
beror på hur samverkansformen ser ut.37 

 

2.2.1. Marknadssamverkan 

I marknadssamverkan är det kundernas efterfrågan och leverantörernas tillgång som styr. Det 
är ofta frågan om standardiserade produkter som levereras av flertalet producenter. I 
marknadssamverkan utgör priset på den standardiserade produkten från olika leverantörer ofta 
den viktigaste informationen för företaget.38 Eftersom priset är det viktigaste blir företagets 
centralaste uppgift att kontrollera att de beslut som tas leder till kostnadsminimering och 
därmed behöver inte hänsyn tas till de aktiviteter som utförs. En jämförelse mellan pris och 
standard på olika alternativ sker i en marknadssamverkan.39 För att kunna jämföra kostnader 
och fördelar av ett utbyte kan företaget se över marknadspriser, införandet av kontrakt, 
utvärdera hot och möjligheter på marknaden och utveckla beslutsmodeller baserade på 
marknadspriser.40 

Marknadsstyrning är relativt standardiserat och okomplicerat. Det kan användas om det inte 
krävs omfattande investeringar från de olika parterna. Utan omfattande investeringar i form av 
resurser, uppmärksamhet och tid kan företag vara benägna att utnyttja marknaden för att styra 
sina partners. För att styra leverantören drar köparen nytta av den konkurrens som finns från 
andra aktörer på marknaden.41 

 

2.2.2. Hierarkisk/byråkratisk samverkan 

Med hierarkisk samverkan menas en direkt form av samverkan. Denna form är mest 
användbar när två aktiviteter är liknande och komplementära.42 Liknande aktiviteter innebär 
aktiviteter som kräver samma typ av förmåga, det vill säga samma typ av kunskap, erfarenhet 
och skicklighet för att utföra dem. Organisationer tenderar att specialisera sig på aktiviteter 
där deras förmåga ger en konkurrensfördel. Det innebär att de aktiviteter som utförs i ett 

                                                
35 Håkansson & Lind, “Accounting and network coordination”, 2004, s. 51f 
36 Dam Jespersen & Skjøtt-Larsen  , “Supply chain management –in theory and practice”, 2006, s. 10ff 
37 Håkansson & Lind, s. 51 
38 Håkansson & Lind, s. 53 
39 Ouchi, ”A conceptual framework for the design of organizational control mechanism”, 1979, s. 835 
40 Håkansson & Lind, s. 55 
41 Jiang, s. 79f 
42 Håkansson & Lind, s. 52f 
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företag ofta blir liknande då det är i dessa aktiviteter som förmågan finns. Att aktiviteter är 
komplementära innebär att de representerar olika faser i en produktionsprocess och att dessa 
måste koordineras.43 

Under en hierarkisk styrning gör, till skillnad från marknadsstyrning, en eller båda parter 
investeringar som har lågt värde för en annan användning. Det kan till exempel handla om att 
köparen investerar i utbildning för leverantörernas personal. Hierarkisk styrning baseras 
främst på administrativ auktoritet.44 Denna form av styrning kan uppkomma om den köpande 
parten är dominant i affärsrelationen. Att köparen är dominant innebär att leverantören har ett 
stort intresse i att fortsätta samarbetet med leverantören och därför är mer benägen att leva 
upp till köparens krav. I detta beroendeförhållande kan hot om att avbryta relationen vara 
effektivt för att styra leverantören, något som har liten effekt på leverantörer vars produkter 
eller tjänster har stor betydelse för köparen.45.  

För hierarkisk samverkan krävs detaljerad information om aktiviteter som utförs och de 
resurser som används. Ju mer information om aktiviteterna som finns desto bättre kan 
aktiviteterna samordnas fördelaktigt.46 Informationen som krävs utgörs av regler om 
exempelvis hur en process ska utföras eller standards för output eller kvalitet. För att använda 
regler så måste utförandet observeras och tilldelas ett värde som sedan jämförs med regeln, 
utifrån jämförelsen avgörs om utförandet är tillfredsställande.47 

 

2.2.3. Relationssamverkan 

Relationssamverkan bygger på interaktion mellan två parter. De försöker hitta lösningar 
genom att matcha sina verksamhetsplaner med varandra. Samordningen är inte centralt 
iscensatt utan det handlar istället om två enheter som söker passande lösningar. I relationen 
anpassar de båda företagen sina resurser och aktiviteter efter varandra. För detta krävs inte 
bara information om det egna företaget utan också om den andra parten. Den gemensamma 
förståelsen är avgörande för hur lyckad relationen blir.48 

I relationssamverkan är det varken pris eller regler som styr, istället är det gemensamma 
värden som är viktigast. Vid styrning så får företaget förlita sig på att medlemmarna i 
organisationerna har en delad åsikt om vad som utgör ett accepterat beteende. Detta kräver ett 
engagemang från individerna i att uppfylla de sociala åtaganden som relationssamverkan 
kräver.49  

Teorier om relationsutbyte bygger på att normerna i relationen är en unik styrfunktion som 
dels föreskriver och dels förbjuder vissa handlingar i utbytet. Handlingarna styrs således 
genom gemensam reglering eller självreglering.50 

                                                
43 Richardson, s. 888ff 
44 Jiang, s. 79f 
45 Pedersen & Andersen, “Safeguarding corporate social responsibility (CSR) in global supply chains: How 
codes of conduct are managed in buyer-supplier relationship”, 2006, s. 232f 
46 Håkansson & Lind, s. 53 
47 Ouchi, 1979, s. 835f 
48 Håkansson & Lind, s. 53f 
49 Ouchi, 1979, s. 838 
50 Jiang, s. 80 
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Speciellt i långvariga relationer mellan köpande och säljande företag kan förtroende utgöra ett 
skydd mot att det levererande företaget ska bryta mot uppsatta standards. En hög grad av 
förtroende kan minska kostnaderna för övervakning av leverantörerna men det kan vara svårt 
att veta vilka leverantörer som företaget kan lita på. Förtroende är ofta något som byggs upp 
över tid och efter en längre tids samarbete kan parterna känna sig moraliskt förpliktigade 
gentemot samarbetet. Över tid lär sig även de båda parterna mer om varandra vilket medför 
att köparen ofta får en bra bild över vilka leverantörer som behöver övervakas extra noga och 
i vilka relationer som kontrollen kan vara mindre omfattande.51 

 

2.3. Verksamhetsstyrning 

”Management control systems are the formal, information-based routines and procedures 
managers use to maintain or alter patterns in organizational activities”52 

Systemet för verksamhetsstyrning innebär formella rutiner som syftar till att ta fram 
information som kan användas på en rad olika sätt. Dels kan det användas för att visa på det 
utrymme inom vilket medarbetarna får söka efter nya lösningar. Det används också för att 
kommunicera mål och planer i företaget och för att kontrollera att målen och planerna uppnås. 
Ett tredje användningsområde är att ledaren kan hålla sig informerad och även informera 
andra om utvecklingen för företaget.53 I denna uppsats kommer fokus ligga på hur företag 
använder information ur systemet för verksamhetsstyrning för att kommunicera mål och 
planer och övervaka att dessa uppnås. I figur 2 visas hur dessa två steg interagerar med 
varandra och vilken information som behövs. 

 

Figur 2: Informationsbehovet för styrning mot uppställda mål och planer och kontrollen av att dessa uppnås och 
genomförs. Omarbetad modell från Simons 2009 

                                                
51 Pedersen & Andersen, s. 235ff 
52 Simons, 1995, s. 5 
53 Simons, 1995, s. 5 
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I systemet för verksamhetsstyrning finns även ett tredje steg, incitament vid måluppfyllelse, 
som ska bidra till att medarbetare blir mer motiverade att arbeta för att uppnå företagets mål.54 
Hela verksamhetsstyrningen bildar en kedja som ska tillse att organisationens mål uppnås. 

 

Figur 3: System för verksamhetsstyrning, egen 2009 

Ett centralt syfte med verksamhetsstyrning är att uppnå målkongruens, vilket betyder att de 
handlingar som utförs av medarbetare ska vara i individens eget upplevda självintresse men 
också överensstämma med organisationens mål. Både organisationen och individen har mål, 
men det är inte säkert att dessa sammanfaller. Det är inte möjligt att uppnå fullständig 
målkongruens men systemet för verksamhetsstyrning ska se till att individer åtminstone inte 
vidtar handlingar som strider mot organisationens intresse.55 
 
Systemet för verksamhetsstyrning byggs ofta upp utifrån företagets strategi, alltså hur 
företaget positionerar sig gentemot konkurrenter. Simons pekar på fyra områden som måste 
analyseras och förstås för att framgångsrikt kunna implementera strategin i organisationen. 
Det är centrala värden, risker som måste undvikas, kritiska nyckelvariabler och strategiska 
osäkerheter. Varje område kontrolleras av olika system: värdesystem, begränsningssystem, 
diagnostiskt styrsystem och interaktivt styrsystem.56 Värdesystemet tydliggör riktning för 
organisationen, dess centrala värden och syfte medan begränsningssystemet definierar gränser 
för sökandet efter möjligheter och är baserat på de affärsrisker som finns. Värde- och 
begränsningssystemet bildar tillsammans en domän för sökandet efter lösningar. 57 Dessa två 
system kommer inte vidare behandlas i denna uppsats. Istället kommer användningen av 
systemet för verksamhetsstyrning att kategoriseras som diagnostiskt eller interaktivt. 

 

                  Figur 4: Definitioner på diagnostiskt och interaktivt användande av styrsystem, Simons 1995 

 
                                                
54 Lindsay et al, s. 394 
55 Anthony & Govindarajan, “Management control systems”, 2003, s. 93f 
56 Simons, 1995, s. 5ff 
57 Simons, 1995, s. 34ff 
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2.3.1. Diagnostisk användning av systemet för verksamhetsstyrningen 

Det diagnostiska styrsystemet används för att företaget ska kunna försäkra sig om att deras 
mål uppnås. Det är ett formellt system som ger information om utfall av en process vilket gör 
det möjligt att upptäcka och korrigera avvikelser från förutbestämda standards. Det 
diagnostiska styrsystem kräver därmed att det finns möjlighet att mäta utfallet av en process 
och att det finns standards mot vilka utfallet kan jämföras. Slutligen måste det finnas 
möjlighet att korrigera avvikelser från standard. Vanligtvis mäts utfallet men under vissa 
omständigheter kan ledaren även välja att kontrollera input eller den process som skapar 
utfallet.58 Eftersom fokus ligger på att mäta de handlingar som redan vidtagits är det 
diagnostiska styrsystemets huvudsakliga uppgift att tala om för ledaren när något är fel, det 
vill säga när utförda handlingar inte överensstämmer med de handlingsplaner som satts upp.59 

Det diagnostiska styrsystemet avser att mäta de utfallsvariabler som representerar viktiga 
prestationsdimensioner av strategin. Dessa kallas kritiska nyckelvariabler och är viktiga för att 
uppnå strategin. Olika strategier innebär olika mål, olika kritiska nyckelvariabler och olika 
diagnostiska styrsystem. När väl de kritiska nyckelvariablerna är identifierade kan mått 
utvecklas för att mäta om dessa styrs effektivt mot organisationens mål.60 Måtten som ställs 
upp kan vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär och kan visa antingen utfall eller 
påverka handlingar i organisationen. Mått som visar utfall indikerar resultatet av en strategi, 
vad som har hänt. Mått som påverkar handlingar visar utvecklingen på viktiga områden för 
strategiimplementering. De används ofta på lägre nivåer i organisationen för att visa 
förändringar som kan komma att påverka utfallet.61 

 

2.3.2. Interaktiv användning av systemet för verksamhetsstyrningen 

Ett system för verksamhetsstyrning kan även användas interaktivt. Ledaren använder det 
interaktiva styrsystemet för att uppmärksamma de strategiska osäkerheter som finns i 
omgivningen och som i längden kan medföra att företagets strategi inte uppnås. Medan det 
diagnostiska styrsystemet begränsar innovation och sökandet efter lösningar för att säkerställa 
att mål uppnås så stimulerar det interaktiva styrsystemet sökande och lärande. Det tillåter nya 
strategier som svar på möjligheter och hot som organisationen uppfattat.62 Interaktiva 
styrsystem är integrerade i andra system och är således inte ett separat system. Vilka delar av 
systemet som används interaktivt beror på de strategiska osäkerheter som finns i 
omgivningen.63 Med strategiska osäkerheter menas oförutsedda händelser. När 
omständigheter förändras kan det leda till ett hot eller en möjlighet för företaget. Ledare 
tenderar att använda systemet för verksamhetsstyrning interaktivt för att fokusera på dessa 
osäkerheter. Att använda systemet interaktivt innebär att ledaren medverkar i det dagliga 
beslutsfattandet genom att personligen och regelbundet använda systemet för 
verksamhetsstyrning för att interagera med de underordnade.64 Det interaktiva styrsystemet 

                                                
58 Simons, 1995, s. 59ff 
59 Simons, “Strategic orientation and top management attention to control systems”, 1991, s. 61 
60 Simons, 1995, s. 63ff 
61 Anthony & Govindarajan, s. 495ff 
62 Simons, 1995, s. 91ff 
63 Anthony & Govindarajan, s. 507 
64 Simons, 1991, s. 49f 
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används i organisationen för att skapa en dialog mellan olika nivåer och avdelningar i 
organisationen.65 

Det finns vissa karaktäristiska drag i det interaktiva styrsystemet. Informationen som 
framkommer genom systemet är riktad till ledningen och utgör viktiga och återkommande 
upplysningar för dem. Det interaktiva styrsystemet kräver uppmärksamhet från alla nivåer i 
organisationen. Den information som framkommer används i möten mellan chefer på olika 
nivåer och övriga anställda i företaget. Systemet hjälper till att hålla igång dialogen i företaget 
om framtida prövningar, antaganden och handlingsplaner.66 

 

2.4. Styrning av etik 

Lindsay et al har identifierat sju etiska styrmekanismer i litteraturen som de valt att studera. 
De olika mekanismerna har olika funktioner för styrningen av etik i en organisation. Koder 
syftar främst till att ställa upp mål för organisationen. Vid specificeringen av mål kan den 
etiskt fokuserade bolagsstyrningen inkluderas så att intressenternas intressen tillvaratas vid 
beslutsfattandet. Kommunikationen av mål genomförs genom etikutbildning. De etiska 
kommittéerna har en dubbel uppgift i att dels vara med vid utfärdandet av mål, dels i 
övervakningen och kontrollen av etik.  Kanaler för whistleblowing är en form av övervakning 
då de kan erbjuda feedback på företagets aktiviteter, det vill säga möjlighet att rapportera om 
brott mot koden skett. Feedback erhålls även från gruppen för övervakning av etik. Slutligen 
finns ett etiskt fokuserat incitamentsprogram som är den sista länken i systemet för 
verksamhetsstyrning och syftar till att belöna/bestraffa det som presterats.67 Modellen som 
Lindsay et al satt upp beskriver främst hur ett företag ser till att de anställda följer de etiska 
riktlinjer som satts upp. En redogörelse för innehållet i varje steg kommer att ges i detta 
kapitel. 

Figur 5: Etiskt relaterade styrmekanismer kopplade till stegen i systemet för verksamhetsstyrning, Lindsay et al 1996 

 

                                                
65 Simons, 1991, s. 61 
66 Simons, 1995, s. 97 
67 Lindsay et al, s. 395 
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2.4.1. Specificera och kommunicera mål 

Det första steget i systemet för verksamhetsstyrning är att specificera och kommunicera mål.68 
Formella mål och standards används för att fokus och motivation ska ligga på de kritiska 
nyckelvariablerna. Vid uppsättande av mål är det viktigt att överväga svårighetsgraden i att 
uppnå standarderna. Forskning har visat att önskan om att nå mål är störst när målen är lagom 
utmanande, motivationen minskar om de är alltför lätta eller svåra att uppnå.69 Vidare är det 
viktigt att överväga hur många mått som ska ingå i prestationsmätningssystemet. Enstaka mått 
kan inte själva kontrollera ett komplext system samtidigt som allt för många mått kan bli 
okontrollerbart komplext.70  

För att klargöra de etiska mål som ett företag har används ofta koder. En kod tydliggör 
företagets etiska ståndpunkt för de som berörs av den och ger riktlinjer för företagets etiska 
mål.71 Den visar även omvärlden vilka värderingar som företaget har. Att utarbeta koden är, 
på grund av att den ger en bild av företaget och hjälper medarbetare, en viktig uppgift för 
företaget.72 Den dubbla funktionen som koden har medför även problem. Det mest utmanande 
vid utformningen är att utarbeta en kod som faktiskt hjälper medarbetare att leva upp till de 
etiska standards som till exempel investerare och lagstiftare kräver och inte bara utgöra 
marknadsföring för företaget.73 För att en kod ska bli effektiv bör den vara adekvat i 
förhållande till företaget där den ska verka. Detta innebär att koden är företagsspecifik och 
reflekterar de frågor som finns i företaget och dess omgivning. Det är med andra ord inte 
tillräckligt att kopiera koder från andra företag utan istället vända sig till medarbetarna i 
organisationen för att få information om de etiska problem och utmaningar de möter.74 

Vid implementeringen av koden är det alltså viktigt att involvera hela organisationer, på det 
sättet får alla känna sig delaktiga i koden. Genom delaktigheten så blir individer i 
organisationen mer motiverade och benägna att följa koden. Om delaktighet inte finns kan 
medarbetarna underlåta att följa koden eftersom de inte har respekt för den och inte anser att 
de kan stå för den.75 Därför bör koden vara lokalt förankrad, alltså upprättad av så stor del av 
medarbetarna som möjligt. Dessutom bör den vara centralt sanktionerad i den mening att 
ledningen kan stå bakom den.76 

Ett sätt att få hela organisationen delaktig är att sätta samman en grupp med representanter 
från samtliga delar av organisationen att skapa koden.77 Denna etiska kommitté ansvarar för 
att utveckla, uppdatera och upprätthålla koden.78 Om företaget är intresserad av att 
medarbetarna ska handla etiskt så kan en etisk kommitté förhöja synen på företagsetik.79 
Genom att inkludera andra intressenter än medarbetarna i beslutsprocesser kan 
företagsledningen tillvarata, överväga och balansera de olika intressen som finns hos företaget 
och dess intressenter. Detta är vad som menas med en etiskt fokuserad bolagsstyrning. De 
som inte arbetar inom organisationen kan även tillföra nya perspektiv som är viktiga för 
                                                
68 Lindsay et al, s. 394 
69 Simons, 1995, s. 72f 
70 Anthony & Govindarajan, s. 495 
71 Lindsay et al, s. 394f 
72 Svensson et al 2006, s. 550 
73 Myers, ”Ensuring ethical effectiveness”, 2003,  s. 32 
74 Webley & Werner, ”Corporate codes of ethics: necessary but not sufficient”, 2008, 406f 
75 Svensson et al, 2006, s. 550f 
76 Brytting, s. 213f 
77 Myers, s. 32  
78 Lindsay et al, 394 
79 Svensson et al, 2006, s. 556 
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organisationen att överväga.80 Intressenter påverkas av eller kan påverka företagets 
måluppfyllelse. En kod som är intressentbaserad ger ansvar och riktlinjer för etiska frågor 
som uppkommer i relationen mellan intressenter. Genom att inkludera relationen mellan 
intressenter i koden blir den mer omfattande och kan ta upp det som är meningsfullt och 
relevant för det vardagliga arbetet.81 

Det finns skilda uppfattningar om betydelsen av koden. Vissa menar att den har väsentlig 
betydelse för att göra en organisation etisk och utgör en av de viktigaste faktorerna som 
påverkar etiska ställningstaganden hos individer och organisationen. Andra anser att koden 
inte ensam kan göra en organisation etisk men genom att väva in de värderingar som finns i 
koden i organisationen kan företaget försäkra sig om att både organisationen och 
medarbetarna är etiska.82 Koden kan vara viktig för att stärka företagets identitet genom att 
samtliga medarbetare får en gemensam grund som företagets agerande utgår ifrån.83 Koden är 
nödvändig för att medarbetarna i en organisation ska utföra handlingar utifrån företagets 
etiska värderingar och inte utifrån sina egna.84 

För att införa etik i företag är koden det mest använda fenomenet.85 Koden är även en av de 
första faktorer som företaget vidtar vid införande av etiskt tänkande.86 Etik är dynamiskt och 
därmed en process som är i ständig förändring.87 På grund av förändringsaspekten måste 
koden uppdateras regelbundet för att kunna belysa de etiska problem som är viktiga.88 

Vid specificerandet av mål genom uppsättandet av en kod som tydliggör etiska riktlinjer tyder 
det på ett diagnostiskt användande av koden som styrmekanism. Organisationen förmedlar 
standards som medarbetarna ska följa. Dessa standards utgör de kritiska nyckelvariabler som 
är viktiga för att den etiska strategin ska uppnås. 

Koden kan inte ensam säkerställa etiskt handlande. Tvärtom kan den ha motsatt effekt på det 
etiska handlandet. För att göra den effektiv krävs ett uppföljande program, med exempelvis 
utbildning, som vävs in i företaget.89 De anställda kan inte förväntas att vara etiska i den grad 
som företaget önskar utan någon form av utbildning. Alla människor är olika och en 
överföring av företagets etik till individen kommer inte ske automatiskt. Varje person i 
organisationen har sina egna värderingar om vad som utgör acceptabla och oacceptabla 
handlingar.90 

Etikutbildning för anställda kan utgöras av formella program med seminarier, gästföreläsare, 
workshops och utbildningsprogram som är framtagna för att utbilda anställda i etik och etiska 
frågor. Den etiska utbildningen används för att kommunicera och förklara de mål som ställts 
upp i koden och är därmed en del i det första steget att implementera ett system för styrning 

                                                
80 Svensson et al, 2006, s. 551 
81 Webley & Werner, s. 410 
82 Svensson et al, “Ethical structures and process of corporation operating in Australia, Canada and Sweden”, 
2009, s. 485 
83 Brytting, s. 213 
84 Lindsay et al, s. 403 
85 Lindsay et al, s. 402  
86 Svensson et al, 2006, s. 548 
87 Svensson & Wood, 2007, s. 319 
88 Lindsay et al, s. 400 
89 Webley & Werner, s. 406f 
90 Svensson et al, 2006, s. 557 
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av etik, att specificera och kommunicera mål.91 Utbildning är även viktigt för att hjälpa 
anställda att förstå hur koden ska tillämpas.92 

Ett problem med etisk utbildning är att den ofta sker genom att deltagarna ställs inför en 
hypotetisk situation där denne ska välja mellan rätt och fel. I den situationen är det ofta enkelt 
att välja det ”rätta” svaret, men i praktiken är det sällan så enkelt. I den vardagliga 
verksamheten är det svårare att uppfatta vanliga och farliga etiska dilemman, då de kan ha 
passerat obemärkt under lång tid och blivit accepterat som praxis i företaget. Typisk 
utbildning i etik lyckas sällan fånga upp den komplexa situationen som finns i det vardagliga 
arbetet i organisationen.93 Därför kan det vara viktigt att anordna utbildningsträffar där 
deltagarna får diskutera verkliga eller teoretiska dilemman som kan uppstå i arbetet. Det är 
även viktigt att den etiska utbildningen inte blir en engångsföreteelse utan regelbundna 
uppföljningskurser krävs då människor glömmer.94 Regelbunden utbildning i etik är även 
viktig eftersom företagets etik och människors uppfattning om acceptabelt och oacceptabelt 
handlande utvecklas över tid.95 

Utbildning i etik är en mekanism som används interaktivt då den syftar till att skapa förståelse 
för de etiska frågorna. Genom regelbundna utbildningar i etik stimuleras lärande i 
organisationen. 

 

2.4.2. Kontrollera/mäta utförandet 

I det andra steget i systemet för verksamhetsstyrning ska företaget kontrollera och mäta 
utförandet. I det diagnostiska styrsystemet används mätning för att jämföra prestationer med 
en förutbestämd mätskala. Måtten som används vid kontrollen ska vara objektiva, fullständiga 
och representativa i så hög utsträckning som möjligt. Objektiva mått ger en klar bild över 
vilket utfall som är önskvärt och ska vara oberoende verifierbara. Att måtten är fullständiga 
betyder att de har förmågan att fånga upp relevanta handlingar och beteenden. Det finns en 
risk med alltför fullständiga mått, såsom ekonomisk vinst, då sannolikheten är stor att det inte 
representerar individens ansträngningar och handlingar. Kontrollen fokuserar på misstag och 
negativa avvikelser i jämförelse med de mål som satts upp, på så sätt är det diagnostiska 
styrsystemet ett negativt återkopplingssystem.96 Det är av stor vikt att rätt variabler 
kontrolleras, det vill säga de variabler som ska bidra till måluppfyllelsen.97 Individer tenderar 
nämligen att lägga oproportionerligt mycket uppmärksamhet på de variabler som 
kontrolleras.98 

Vid ett interaktivt användande av andra steget i verksamhetsstyrningen är det inte enbart 
utfallet som mäts och kontrolleras. Genom dialog kan även information om processen 
inhämtas då den styrande parten deltar i aktiviteterna på de lägre nivåerna.99 

                                                
91 Lindsay et al, s. 394f 
92 Myers, s.32 
93 Player, s. 16 
94 Myers, s. 32 
95 Svensson et al 2006, s. 557 
96 Simons, 1995, s. 75ff 
97 Simons, 1995, s. 81 
98 Simons, 1995, s. 71 
99 Simons, 1995, s. 95f 
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För att kunna kontrollera och mäta utförandet så har Lindsay et al identifierat tre etiska 
styrmekanismer. Den första är ett system för whistleblowing, vilket möjliggör för medarbetare 
att rapportera oetiska handlingar till någon som kan vidta åtgärder. Whistleblowing är på så 
sätt en form av övervakning som ger feedback på organisationens aktiviteter.100  

Omgivningen i vilken organisationen verkar är komplex och riskbärande med reglerande 
standards som snabbt förändras, vilket medför att det blir svårare att upptäcka vad som utgör 
ett etiskt beteende. Därför höjs kraven på en öppen diskussion och god konfliktlösning och 
whistleblowing kan spela en viktig roll i detta.101 Om en organisation förväntar sig ett etiskt 
beteende från sina anställda bör de överväga att införa ett system för whistleblowing. Om 
standards ska sättas behövs ett system som möjliggör rapportering, granskning och 
korrigering av brott mot dessa. Om ett företag använder sig av ett system för whistleblowing 
bör det finnas formella processer för hur detta ska hanteras för att undvika osäkerhet i den 
frågan. 102 

Det finns två viktiga faktorer att ta ställning till vid utformandet av ett system för 
whistleblowing. Dels måste företaget bestämma om whistleblowing ska uppmuntras inom 
eller utanför organisationen, dels måste ställning tas till om whistleblowers identitet ska hållas 
hemlig.103 

Whistleblowing är en för medarbetarna riskfylld väg att gå men om organisationen önskar bli 
etisk måste individer vidta handlingar för att förändra det som kan hota organisationens etiska 
hälsa och avslöja brott mot organisationens etiska principer. Därför bör organisationen 
överväga att införa formella riktlinjer för att stödja whistleblowers. Svensson et al granskar i 
en studie företag i Sverige, Kanada och Australien. De fyra vanligaste sätten att stödja 
whistleblowers på är formella klagomålskanaler, formella utredningsprocesser, garanterad 
anonymitet och formella lösningsprocesser. Undersökningen visade att Sverige var det land 
där företag erbjöd minst stöd för whistleblowers. Författarna till artikeln har en teori om att 
det kan bero på att Sveriges intresse för företagsetik började senare än i Kanada och 
Australien. Det kan även bero på Sveriges företagskultur, att sådana saker inte behöver 
hanteras formellt utan tron på att individer naturligt ägnar uppmärksamhet till diskussioner 
som är viktiga för dem. Artikelförfattarna påpekar en risk med bristen på stöd för 
whistleblowers i Sverige. Bristen kan leda till färre rapporteringar av brott mot 
organisationens etik vilket felaktigt kan stödja den kulturella tron att de flesta människor 
handlar etiskt.104 

Den andra mekanismen som identifierats för att kontrollera och mäta utförandet av etiska 
handlingar är en självständig grupp för övervakning av etik.105 Ett effektivt sätt att få 
medarbetare att handla i enlighet med koden är att få dem att bli medvetna om att de kan bli 
påkomna. Utan att det finns en grupp som övervakar etiken i organisationen är det svårt att 
åstadkomma denna rädsla för att bli upptäckt. Utan återkoppling av koden så kan inte 
företaget försäkra sig om att koden upprätthålls, det vill säga att de handlingar som 

                                                
100 Lindsay et al, s. 394f 
101 Lindsay et al, s. 401 
102 Svensson et al, 2006, s.555 
103 Lindsay et al, s. 401 
104 Svensson et al, 2009, s. 493ff 
105 Lindsay et al, s. 394 
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medarbetarna vidtar är i linje med koden.106 Om ingen feedback på koden görs kan det 
medföra att den inte medverkar till att det oetiska beteendet minskar i företaget.107 

Undersökningar genom till exempel frågeformulär eller utvecklingssamtal är ett användbart 
verktyg för att utvärdera företagets etiska program. Gruppen för övervakning av etik kan 
använda sig av dessa verktyg för att utvärdera effektiviteten av företagets etiska riktlinjer. 
Undersökningarna kan göras på medarbetarna men även på andra intressenter för att få 
värdefull återkoppling på koden. En annan metod som gruppen för övervakning av etik kan 
använda sig av för att utvärdera det etiska beteendet i företaget är  karaktäristiska indikatorer 
som mäter symptom på att något är fel i relationen till intressenter. Dessa indikatorer kan 
hämtas från det vardagliga arbetet. Exempelvis kan det vara att klagomål från kunder ökar 
eller ökad kritik från media och samhället.108 

En ombudsman är nära förknippat med whistleblowing. Ombudsmannen ska vara en person 
som medarbetarna kan vända sig till med etiska bekymmer, vilket förhoppningsvis kan 
motivera dem att frivilligt lämna information om uppfattade oetiska beteenden som kan skada 
organisationen.109 Tanken är att den anställda ska få möjlighet att ventilera dessa bekymmer 
med oberoende part.110 Vid avsaknande av en ombudsman förväntas ofta medarbetarna vända 
sig till sin överordnade med etiska dilemman. Detta kan ställa till problem då det visat sig att 
det ofta är den överordnade som är inblandade i den etiska konflikt som den anställde önskar 
få en lösning på.111 

Som tidigare nämnts så har den etiska kommittén även de ett ansvar för att upprätthålla 
koden, det är den tredje mekanismen som kopplas till det andra steget i verksamhets-
styrningen.112 

Mekanismerna i detta steg i systemet för verksamhetsstyrning kan användas både interaktivt 
och diagnostiskt. Interaktiv styrning kan användas av den som övervakar de strategiska 
osäkerheter som uppmärksammats. Den övervakande parten kan då använda sig av en grupp 
som har till uppgift att kontrollera de etiska handlingarna och låta dem vara mer delaktiga i 
processen. Whistleblowing är ett mer diagnostiskt verktyg eftersom rapportering sker då en 
oetisk handling har ägt rum. 

 

2.4.3. Incitament vid måluppfyllelse 

Det tredje steget i systemet för verksamhetsstyrning är incitament vid måluppfyllelse. I det 
steget har ett incitamentsprogram för etiskt fokus identifierats. Med det menas ett system som 
främjar, mäter och belönar etiskt beteende hos anställda.113 Studier har visat att de företag 
som har ett incitamentsprogram med etiskt fokus använder negativa incitament snarare än 
positiva för att leda medarbetarna i riktning att uppnå de etiska målen. Att fokusera på straff 
är korrekt i vissa avseende av etisk misskötsel men företagen går miste om de positiva 
fördelarna med belöningar. Belöningar kan till exempel vara att föredra om en medarbetare 

                                                
106 Lindsay et al, s. 402 
107 Svensson et al, 2009, s. 491f 
108 Webley & Werner, s. 412 
109 Svensson et al, 2006, s. 557 
110 Svensson et al, 2009, s. 495 
111 Svensson et al, 2006, s. 557 
112 Lindsay et al, s. 394 
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tar ett bra beslut i en svår situation.114 Vid belöning för etiskt handlande är det viktigt att 
identifiera de incitament som faktiskt uppmuntrar etiskt handlande. Dessa behöver inte vara 
monetära utan kan vara att medarbetaren blir uppmärksammad och får beröm för sitt 
handlande.115 

Incitament är ett sätt att motivera medarbetare att handla i organisationens intresse och 
därmed även i enighet med de mål som är uppställda. För att incitament ska få en önskvärd 
effekt är det viktigt att medarbetare vet vad de belönas för och hur det mäts.116 Människor 
påverkas av både positiva och negativa incitament. Positiva incitament, belöning, ökar 
tillfredsställelsen hos individen medan negativa incitament, bestraffningar, har motsatt effekt. 
Forskning har visat att belöningar har högre inflytande på motivationen än bestraffningar 
varvid systemet för verksamhetsstyrning förslagsvis är belöningsorienterat. Ett finansiellt 
incitament har ett viktigt syfte att tillfredsställa behov men är inte nödvändigtvis lika viktigt 
som icke-finansiella incitament. I likhet med att motivationen påverkas av hur svårt det är att 
uppnå målen är effekten av incitament lägre om de är allt för svåra eller enkla att förvärva. 
Effektiviteten av incitament påverkas även av perioden mellan handling och återkoppling. Ju 
längre tid som går desto lägre blir effekten.117 

Det kan vara svårt att belöna att medarbetarna inte bryter mot klart utformade och 
kommunicerade begränsningar. I dessa situationer är straff mer passande.118 Genom att ha 
följder för brott mot koden signalerar det vikten av att följa koden både till den anställde och 
till övriga i organisationen. Den vanligaste följden för att bryta mot koden i Sverige är verbal 
varning. Andra förekommande följder är formella tillrättavisningar, upphörande av 
anställning och rättsliga åtgärder. Det framkommer att det i Sverige är viktigast att uppnå 
förståelse och dialog mellan anställda istället för att ge negativa konsekvenser när någon 
bryter mot koden.119 
 
Incitamentsprogram är huvudsakligen diagnostiska, då de används för att belöna 
måluppfyllelse eller bestraffa oetiska handlingar. Dock kan de även användas interaktivt om 
de används för att uppnå förståelse och dialog. 
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3. Analysmodell 
För att i avsnitt sex kunna göra en djupgående analys finns i detta avsnitt en analysmodell 
som utgör ett verktyg för att ställa respondenternas svar mot den teori som vi funnit. 
 

För att analysera hur företagen styr sina leverantörer i etiska frågor kommer vi först att 
identifiera vilka styrmekanismer som de studerade företagen använder sig av för detta 
ändamål. Därefter placeras de in i den modell som presenteras nedan utifrån de tre stegen i 
verksamhetsstyrningen, det vill säga om mekanismen avser specificera och kommunicera mål, 
kontrollera och mäta utförandet eller utgöra incitament vid måluppfyllelse. 

 

 

Analyskapitlet kommer följa den struktur som analysmodellen ovan avser visa. Under 
rubrikerna ”Specificera och kommunicera mål”, ”Kontrollera och mäta utförandet” och 
”Incitament vid måluppfyllelse” kommer de mekanismer som identifierats att placeras in och 
beskrivas närmare. Användningen av mekanismen klassificeras utifrån beskrivningen som 
diagnostisk eller interaktiv. Det diagnostiska styrsystemet används i syfte att uppmärksamma 
avvikelser från de förutbestämda standards som företaget satt upp medan det interaktiva 
styrsystemet används för att skapa dialog och lärande i syfte att uppmärksamma strategiska 
osäkerheter. Till sist identifieras likheter och skillnader som finns mellan de studerade 
företagen i sättet att använda styrmekanismerna och det hänförs till deras relation med 
leverantörerna. 

Sammanfattningsvis kommer nedanstående struktur användas i analysen: 

Steg 1: Identifiera styrmekanismer 

Steg 2: Koppla styrmekanismer till stegen i verksamhetsstyrningen 

Steg 3: Klassificera användningen av styrmekanismerna som diagnostisk eller interaktiv 

Steg 4: Hänföra likheter och skillnader i styrmekanismerna till relationen med leverantörerna 

Specificera och kommunicera mål Vilka mekanismer används för att ställa 
upp och kommunicera mål och används 
dessa diagnostiskt eller interaktivt? 
 

Kontrollera/mäta utförandet Vilka mekanismer används för att 
kontrollera att koden efterlevs och används 
dessa diagnostiskt eller interaktivt? 
 

Incitament vid måluppfyllelse Vilka mekanismer används i incitaments-
programmet och sker belöning/bestraffning 
på ett diagnostiskt eller interaktivt sätt? 
 

Figur 6: Analysmodell, egen 2009 
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4. Metod 
En klargörelse över hur studien gått tillväga kommer ges i detta avsnitt. Till en början ges en 
beskrivning av ämnesval och målgrupp, sedan beskrivs användningen av och tankar kring de 
olika avsnitten i arbetet. Sedan följer en redogörelse för hur insamlandet av data gått till samt 
hur den har analyserats. Slutligen kommer kritik mot de källor vi använt att ges. 
 

4.1. Val av ämne 

Ekonomistyrning handlar till stor del om hur ett företag styr sina anställda. För att styra 
används mått som kontrolleras och ingripande görs när det är nödvändigt. Tidigare har fokus 
varit på att styra med finansiella mått. De finansiella måtten finns fortfarande kvar men allt 
mer fokus läggs nu på de icke-finansiella måtten. Till det icke-finansiella hör etik vilket 
ansågs vara en intressant aspekt att studera. 

Medvetenheten bland människor blir allt större och vi bryr oss mer och mer om att handla 
bland annat ekologiska och rättvisemärkta varor. Om ett företag gör något oetiskt så är 
människor snabba med att döma. På grund av detta sågs etik som ett intressant ämne. Även 
om ett företag handlar etiskt är det inte säkert att dess leverantörer gör det men anklagelserna 
blir ofta starka och företagets anseende påverkas negativt av händelsen. Av den anledningen 
förstod vi att det är viktigt att hela värdekedjan tas med. Utifrån dessa funderingar valde vi 
därför att studera hur företag använder styrmekanismer för att styra sina leverantörer i etiska 
frågor.  

 

4.2. Tillvägagångssätt  

Den teoretiska referensramen kommer att användas för att formulera de intervjufrågor som 
ställs till respondenterna. Det som är önskvärt att få ut av intervjuerna är olika företags 
användning av styrmekanismer för att tillse att deras leverantörer följer de etiska riktlinjer 
som finns uppsatta. Med användning av styrmekanismer avses diagnostisk eller interaktiv 
användning. Företagets förmåga att styra sina leverantörer påverkas som visats i teorikapitlet 
av vilken typ av relation och beroendeförhållande som föreligger mellan de båda parterna. 
Företagets relation till sina leverantörer är därför en del av intervjuerna.  

För att få in det önskvärda materialet valde vi mellan att göra en kvantitativ studie på ett 
flertal företag eller att göra djupare intervjustudier på ett fåtal företag. För att få en djupare 
förståelse för hur företag använder sig av styrmekanismer för att styra sina leverantörer i 
etiska frågor valdes en kvalitativ studie. En konsekvens av att använda en kvalitativ ansats är 
att inga generaliserbara slutsatser till annat än de företag som vi valt att studera kan dras. 
Trots det valdes den kvalitativa ansatsen för att få den djupare förståelsen av företagens sätt 
att använda styrmekanismer för att styra sina leverantörer som vi eftersträvar. Genom att gå 
djupare in på dessa frågor kan även nya intressanta frågor uppkomma som kan undersökas i 
fortsatta studier.  
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4.3. Insamling av primärdata 

Insamlandet av primärdata är en kritisk faktor i denna uppsats då det utifrån denna ska kunna 
beskrivas hur företagen använder styrmekanismer för att styra sina leverantörer i etiska frågor. 
Nedan kommer vi redogöra för hur urvalet samt intervjuerna gått till och vilka konsekvenser 
våra val har fått för studien.  

 

4.3.1. Urval 

Vid valet av företag har hänsyn tagits till att de antingen har en kod inom organisationen som 
inkluderar leverantörer eller en särskild kod för leverantörer. Dessa företag hittades genom 
sökning på internet. Vad det är för typ av företag har mindre betydelse för studien, det som är 
viktigt är att företagen försöker styra sina leverantörer i etiska frågor. En konsekvens av valet 
av företag blir att frågorna kommer besvaras utifrån det företag som önskar styra ett annat 
företag i etiska frågor. Studien kommer därmed anta det styrande företagets perspektiv. En 
annan konsekvens av valet att intervjua företag som har en kod för leverantören blir att en av 
de mekanismer som identifieras, koden, blir självklar och att de andra mekanismerna som 
identifieras ofta blir kopplade till den. Koden blir en mekanism som blir överhänglig de andra 
mekanismerna då intervjufrågorna om mätning och kontroll och incitament utgår från att 
dessa steg baseras på koden. 

En fråga att ta ställning till var hur många företag som skulle intervjuas. För att få ett 
hanterbart material som ändå är tillräckligt stort för att urskilja skillnader och likheter valdes 
tre företag ut. Fler företag hade kunnat ge en säkrare bild över hur företag använder sig av 
styrmekanismer men hade varit för omfattande att analysera för denna studie. När för studien 
lämpliga företag identifierats skickades mail till dessa. I mailen beskrevs uppsatsens syfte och 
företaget blev tillfrågat om intresse fanns att medverka. Företagen fick själva utse den 
respondent som de ansåg var bäst lämpad att medverka i intervjun. På det sättet hoppades vi 
att få den person som var mest kunnig inom området. Utifrån valen företagen gjorde fick vi i 
Företag Y en intervju med CSR-ansvarig, i Företag X med group procurement consultant 
(ansvar för harmonisering av inköpsprocessen) och i Företag Z med förvaltningschefen. 
Tilläggas kan att samtliga respondenter ställde sig positiva till vårt val av ämne och var 
mycket kunniga på området. 

Företag Y och Företag X är statligt ägda bolag som har verksamhet inom skogsbranschen 
respektive el- och värmebranschen. Representanter för båda dessa träffade vi, för intervjuer, 
på företagens kontor i Stockholm. Företag Z är inget eget företag utan en samverkan mellan 
fem landsting som tillsammans sköter upphandlingen av förbrukningsvaror till landstingen. 
Företag Z:s representant medverkade genom mailintervju. Som synes är de valda företagen 
skiftande till karaktären vilket vi finner intressant då deras leverantörer finns på olika 
marknader vilket kan bidra till att styrningen skiljer sig åt mellan företagen.  

 

4.3.2. Intervjuer 

Primärdata inhämtades dels i form av semistrukturerade intervjuer och dels i form av en 
mailintervju som följdes upp av en telefonintervju. Anledningen till att semistrukturerade 
intervjuer valdes var att det då fanns möjlighet att kunna styra intervjuerna för att få svar på 
för studien viktiga frågor, samtidigt som respondenterna gavs utrymme att fördjupa sig i de 
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frågor som de finner intressanta. Att inte göra semistrukturerade intervjuer på plats med 
samtliga företag valdes på grund av det geografiska avståndet. Intervjun som inte skedde på 
plats hos företaget utfördes, som tidigare nämnts, genom en mailintervju. Fördelen med en 
mailintervju var att respondenten gavs tid och utrymme att ta reda på och tänka över sina svar. 
Nackdelen var att det inte gick att ställa följdfrågor i direkt anslutning till respondentens svar. 
Detta löstes genom en kompletterande telefonintervju. Fördelen med att träffa respondenterna 
för en intervju var att samtliga intryck kunde tas in och det fanns en möjlighet att ställa 
följdfrågor direkt.  

Vi fann det riskabelt att ha en alltför strukturerad intervjuform då risken fanns att 
respondenten innehar viktig information som inte kommer till uttryck genom allt för snäva 
frågor. Även en djupintervju valdes bort på grund av att viss struktur behövdes för att 
säkerställa att vissa specifika frågor som är viktiga för studiens syfte får svar. En viss struktur 
underlättar även en jämförelse mellan respondenternas svar. 

Vid val av intervjufrågor utgick vi dels från samverkansformen som finns mellan företaget 
och dess leverantörer, dels från de tre steg som identifierats i verksamhetsstyrningen. 
Genomgående i frågorna som avsåg koden försökte vi fånga användandet av denna, det vill 
säga om styrmekanismer används diagnostiskt eller interaktivt. De första frågorna utformades 
för att identifiera relationen till leverantörerna. Utgångspunkten i frågorna var kriterier för de 
olika samverkansformerna vi funnit i teorin. Därefter lades stor vikt vid frågor som berör 
kodens utformning och användning, dessa frågor följde ordningen av stegen i 
verksamhetsstyrningen. 

De intervjuer som skedde på plats hos företagen har spelats in och inspelningarna har använts 
för att kunna minnas och skriva ner respondenternas svar. Fördelen med att spela in 
intervjuerna var att mer uppmärksamhet kunde läggas på respondenten. Efter att intervjuerna 
skrivits ned har även ett exemplar skickats till respektive respondent för att de ska få 
möjlighet att komplettera och godkänna det som skrivits. Detta var en trygghet både för 
respondenten och för oss som författare då missförstånd kan uppkomma. 

Relativt tidigt i uppsatsarbetet gjordes en intervju med Företag Y. Tanken då var att uppsatsen 
skulle vara inriktad på styrning av medarbetare och endast eventuellt på andra intressenter. 
Under intervjun nämnde respondenten värdet av att kontrollera hela värdekedjan och inte bara 
den egna organisationen vilket upplevdes som intressant. Därav ändrade uppsatsen riktning 
till att fokusera på styrning av leverantörer snarare än medarbetare. Utifrån denna inriktning 
utfördes övriga intervjuer och kompletterande frågor ställdes via mail till Företag Y. 

Inför intervjuerna har företagens uppförandekoder, som finns tillgängliga på respektive 
företags hemsida, studerats i syfte att känna oss hemma med innehållet i denna. Vi har även 
läst på om företagen, då främst hållbarhetsredovisningen (för Företag X och Företag Y), då 
den till stor del behandlar företagets arbete i de frågor som ligger till grund för denna uppsats. 
För att även ge läsaren en inblick i företagen ges en kort presentation av dem i anslutning till 
empirin. 

 

4.4. Insamling av sekundärdata 

För den teoretiska referensramen har sekundärkällor använts. För att få aktuell och relevant 
information har databaserna Elin och ABI Inform används. De sökord som främst använts är 
management accounting + ethics, management control systems + ethics, business ethics, 
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supplier codes of conduct samt supply chain management. Vetenskapliga artiklar har även 
hittats genom att kontrollera referenser på de artiklar som tidigare lästs och genom tips från 
handledare. Vid val av artiklar har hänsyn tagits till när de publicerats och den relevans 
innehållet har för studiens syfte. Litteraturen har sökts via Örebro universitets 
bibliotekskatalog, Voyager. Här har hänsyn främst tagits till att författarna ofta är refererade 
till. All sekundärdata som använts har kritiskt granskat då vi är medvetna om att författare kan 
vara färgade av subjektivitet. I det kritiska granskandet har vi utgått från våra förkunskaper i 
ämnet för att se om författarnas påståenden verkar rimliga. 

 

4.5. Analys av data 

För att analysera insamlad data började vi med att identifiera styrmekanismer som de 
studerade företagen använder sig av för att styra sina leverantörer i etiska frågor. Detta 
gjordes genom att gemensamt läsa den empiri som samlats in och markera de styrmekanismer 
företagen använde sig av. Genom den information om styrmekanismernas funktion som 
respondenterna beskrivit gjorde vi en tolkning av vilket steg i verksamhetsstyrningen 
styrmekanismerna kunde kopplas till. Med teorin i tankarna granskade vi det empiriska 
materialet och såg tydliga paralleller mellan en viss styrmekanism och ett specifikt steg i 
verksamhetsstyrningen. Det var inga större svårigheter att urskilja om mekanismen skulle 
specificera och kommunicera mål, kontrollera och mäta utförandet eller utgöra ett incitament 
för måluppfyllelse. 

Efter att styrmekanismerna placerats in i rätt steg i verksamhetsstyrningen började arbetet 
med att utreda dess användning, det vill säga om de användes diagnostiskt eller interaktivt. 
För att kunna kategorisera användningen av styrmekanismerna krävdes en tolkning av det 
empiriska materialet eftersom respondenterna själva inte fått klassificera användandet utifrån 
diagnostiskt/interaktivt användande. För att göra den tolkningen fick vi flera gånger gå 
tillbaka till teorin för att påminna oss om vad som kännetecknar en diagnostisk respektive 
interaktiv användning av verksamhetsstyrningen och försökte finna dessa kännetecken i 
respondenternas beskrivningar. Kännetecknen har utgjorts av till exempel avvikelse från 
standard, formella processer, dialog samt lärande och förståelse. 

Det vi avslutningsvis analyserat är om det finns skillnader i sättet att använda 
styrmekanismerna beroende på vilken relation företaget har med sina leverantörer. Där 
skillnader i användningen uppmärksammats har det ofta gått att härleda till att olika 
styrformer används beroende på relationen till leverantören. Även här har vi identifierat vissa 
kännetecken i empirin som känns igen från teorin, såsom dominans, anpassning och 
gemensamma värderingar, för att kunna dra paralleller mellan en viss användning och en viss 
samverkansform. 

 

4.6. Källkritik 

Litteraturen valdes utifrån att författarna är välkända inom sitt verksamhetsområde. Både 
Simons och Anthony skriver böcker av normativ karaktär och är ofta refererade till inom 
verksamhetsstyrningsområdet. Simons teorier om diagnostisk och interaktiv användning av 
systemet för verksamhetsstyrning är centrala i denna uppsats. Att dessa teorier är användbara 
kan bevisas genom att flera tidigare forskare klassificerat styrningen efter dessa. En annan 
anledning att lita på denna källa är att den använts som kurslitteratur på Örebro universitet och 
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därmed valts ut av kunniga personer inom området. Samma sak gäller Ax et al, Merchant och 
Van der Stede samt Dam Jespersen och Skjøtt-Larsen som även de används som kurslitteratur 
på Örebro Universitet. Brytting är citerad i flertalet av de artiklar rörande etik som granskats 
under vårt sökande av material, både sådant som tagits med i studien och sådant som valts 
bort. Det ger en bild av att Brytting är en källa som är trovärdig när det gäller företagsetik. 
Brytting skriver själv i sin bok att den är mer moralfilosofisk än ekonomisk trots att den 
handlar om företagsetik. Den har hjälpt oss att förstå vad som ligger bakom etiskt beteende, 
något som saknats i de artiklar vi använt oss av. 

De artiklar som skrivits av Svensson et al behandlar till stor del samma problematik med 
styrning av etik som Lindsay et al uppmärksammar i artikeln som ligger till grund för vår 
problematisering. Det medför att de artiklarna framstår som relevanta för det problemområde 
som valts. Lindsay et als modell har även använts som grund för vår analysmodell, en 
ytterligare anledning till dess relevans för studien. Lindsay et als artikel, liksom många andra 
av de artiklar som använts, är publicerade i Journal of business ethics vilket är en välkänd 
tidsskrift inom sitt område. 

Övriga artiklar som använts har skiftande problemområden som inte alltid har direkt koppling 
till vårt problemområde. Vi har här valt ut delar som är relevanta för uppsatsens syfte, till 
exempel sådant som behandlar de etiska mekanismer som Lindsay et al identifierat, för att 
belysa dessa ytterligare. Detta har gjorts för att fördjupa resonemanget om vilken inverkan de 
olika styrmekanismerna har vid styrningen av etik. Även delar i artiklar som behandlar 
värdekedjan, företagets inblandning i den och hur leverantörer styrs har använts. Eftersom 
vårt problemområde rör styrningen av leverantörerna i etiska frågor så har de artiklarna 
ansetts vara viktiga även om de inte utgör kärnan i vår uppsats. 

Det finns även anledning att reflektera över den begreppsapparat och den terminologi som 
använts. Den ökande användningen av etikredovisning, -revision och -rapportering har 
medfört en ström av ny terminologi som innebär olika metoder för redovisning, revision och 
rapportering av etik.120 Det har medfört svårigheter dels i form av att olika författare använder 
olika begrepp för liknande fenomen, dels i att finna en representativ svensk översättning. För 
att överkomma denna svårighet har vi efter bästa förmåga försökt förbise fenomenens 
benämning och istället fokuserat på innehållet av förklaringen till begreppet. Därefter har en 
benämning på svenska som vi anser återspegla fenomenets betydelse valts. Ett exempel är 
judiciary board som översätts med grupp för övervakning av etik. 
 
Valet att intervjua enbart det styrande företaget medför att studien kan gå miste om vissa 
aspekter på sättet att styra etik som uppfattas av det styrda företaget som inte uppmärksammas 
av det företaget som önskar styra sina leverantörer. Detta gör att förståelsen för styrningens 
inverkan på det etiska handlandet inte blir komplett. En annan aspekt som kan bidra till att 
bilden av hur ett företag styr sina leverantörer i etiska frågor inte blir helt rättvisande är att 
respondenterna är anställda på företaget och kan ha ett visst intresse av att framhäva företaget. 
Som tidigare framgått i den teoretiska referensramen är etik ett område som är kritiskt för 
företagets rykte vilket självklart medför att företagen vill framstå som goda förebilder i etiska 
frågor. 

 

                                                
120 Zadek, “Balancing performance, ethics, and accountability”, 1998, s. 1430 
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5. Empiri  
I detta kapitel kommer intervjuerna med Företag X, Företag Y och Företag Z att presenteras i 
nämnd ordning. Inledningsvis i varje avsnitt kommer en kort beskrivning att ges av företagen 
för att bilda en uppfattning om vad det är för företag. Efter det kommer en sammanställning 
av de genomförda intervjuerna att ges. Efter företagsbeskrivningen kommer relationen med 
leverantörerna att beskrivas och sedan styrningen av leverantörerna utifrån koden.  
 

5.1. Företag X – Intervju med Respondent XX 

Företag X är den femte största elproducenten i Europa och bedriver verksamhet i Sverige, 
Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. 
Moderbolaget ägs av svenska staten och har cirka 33 000 anställda.  Företag X producerar, 
distribuerar och säljer el och värme samt bedriver energihandel och brunkolsbrytning.121 

Sedan två och ett halvt år tillbaka har Respondent XX arbetat på Företag X. I sin nuvarande 
roll som group procurement consultant har respondenten arbetat under 1,5 år. I sitt arbete 
ansvarar respondenten dels för harmoniseringen av inköpsprocessen men är även ansvarig för 
uppförandekoden för leverantörer, hur den följs upp och kommuniceras. 

Bland Företag X:s 10 000-tals leverantörer finns de flesta i verksamhetslandet 
(kärnmarknader), det är alltså inte så mycket globala leverantörer. Dock kommer produkter 
ofta indirekt från andra länder längre tillbaka i värdekedjan, alltså underleverantörer till 
Företag X. I normalfallet är samarbetet med leverantörerna nära men inte med så utvecklade 
partnerskapssamarbeten. Detta beror på att Företag X är förbundet att följa ”lagen om 
offentlig upphandling”, vilken reglerar sättet på vilket upphandlingar får ske. Konkurrens 
förespråkas och affärsrelationen får fungera utifrån fastställda ramar. Ett undantag sker vid 
större investeringar eller forsknings- och utvecklingssamarbeten då samarbetet blir närmare 
och får en mer partnerskapsliknande karaktär. Vid inköpsarbetet är frågan om vem som är 
beroende av vem viktig. Vem som har makten av det köpande och säljande företaget är olika 
mellan olika varugrupper och olika marknader och detta kan skifta snabbt så det gäller att ha 
koll på marknaden. I alla fall i Norden och i östra Tyskland är Företag X så stora att de anses 
vara en viktig kund för leverantörer på den lokala marknaden. Globalt sett är de små och 
därmed inte så viktiga för leverantörerna på den marknaden. I samarbetet med leverantörerna 
försöker Företag X i så stor utsträckning som möjligt utgå från vad de internt är i behov av 
och specificera detta och sedan gå ut till leverantörerna med de önskemålen. Vid mer tekniska 
investeringar måste de ändå anpassa sig lite mer efter vad leverantörerna kan åstadkomma då 
relationen bygger mer på samspel och partnerskap. Det krävs i dessa situationer mer 
ömsesidig anpassning, Företag X får anpassa sina önskemål efter leverantörerna men 
leverantörer och entreprenörer måste å sin sida anpassa sig efter Företag X:s regler om till 
exempel hälsa och säkerhet. Bland de entreprenörer som arbetar inne i Företag X görs vissa 
investeringar, till exempel utbildning i hälsa och säkerhet. 

Företag X:s uppförandekod för leverantörer är relativt ny, den kom 2008. Anledningen till att 
den upprättades var att Företag X arbetat mycket med CSR-frågor i den interna verksamheten 
men inte fokuserat på varifrån de produkter Företag X behöver kommer ifrån och hur dessa 
företag agerar inom CSR. Under 2008 fick Företag X ett eget medlemskap i FN Global 
Compact. FN Global Compact innebär grundläggande principer inom mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljörätt, miljö och bekämpning av korruption. Det blev i och med medlemskapet 

                                                
121 Företag X:s årsredovisning, 2008 
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tydligt att om Företag X skulle kunna ta ansvar för sin egen verksamhet måste de även ta ett 
större ansvar längre bak i värdekedjan. Ett projekt för att införa en uppförandekod för 
leverantörerna startade i början av 2008. Det var ett stort antal medarbetare som var delaktiga 
i utvecklandet av koden. Bland annat inköpsavdelningen, miljöavdelningen, CSR-avdelningen 
och HR-avdelningen var inblandade och de kom gemensamt fram till vilka grundkrav de 
kunde ställa på sina leverantörer och hur det skulle kontrolleras. Det är en bred arbetsgrupp 
som arbetat med utvecklandet av koden vilket gör att koden blivit väl förankrad i Företag X, 
det gör att vetskapen om att koden existerar kunnat spridas effektivt i företaget vilket 
underlättat implementeringen. 

Företag X:s uppförandekod för leverantörer bygger på FN Global Compact vilket är en 
internationellt erkänd standard. Det gör det lätt för leverantörer att ställa upp på den, många 
stora leverantörer är även själva anslutna till FN Global Compact. Förutom uppförandekoden 
för leverantörer finns även en kod för anställda. Att koderna inte är identiska för anställda och 
leverantörer beror på att Företag X inte tycker att de kan instruera leverantören om vad de ska 
ha för kärnvärden och företagskultur. Dessutom har leverantören ofta flera kunder vilket gör 
att en kod innehållande värderingar skulle komplicera arbetet för leverantörerna. 
Uppförandekoden för leverantörer utgör enligt Respondent XX en bra grund för 
kommunikation och medvetandegörande hos leverantörer. Den ger en bra bas att utgå ifrån 
vid diskussion med leverantörer om till exempel miljö- eller CSR-arbete. Koden är även bra 
som ett uppvaknande för leverantörerna och de kan utifrån den börja fundera på hur de ska få 
ut kodens budskap till sina leverantörer. En svaghet med koden är svårigheten med hur 
leverantörerna ska kunna kontrolleras, det är en omöjlighet att kontrollera samtliga 
leverantörer. Respondent XX menar att den dock ger ett uppmuntrande till att börja arbeta 
med de här frågorna. Den kan vid extremfall även användas för att välja bort leverantörer 
även om inte det är ett primärt syfte. Målet är att leverantörerna ska bli bättre, inte att de ska 
”kickas ut”. Koden innebär minimistandarder och enligt Respondent XX ska det inte finnas 
något företag i världen som inte kan ställa upp på dessa. 

Användandet av koden kan delas upp i fyra steg.  

Steg 1: I det första steget vill Företag X få ut information om att koden finns. Detta har gjorts 
genom att placera den på hemsidan, intervjuer i facktidskrifter och genom att skicka den till 
de leverantörer som användes 2007 och nu skickas den med vid förhandlingar om nya avtal.  

Steg 2: Steg två innebär att samtliga leverantörer registrerar sig i en databas, Företag X 
supplier bank. Genom registreringen kontrolleras bland annat att det är ett riktigt företag så att 
de kan användas som leverantörer. Leverantörer får även elektroniskt godkänna att de 
förbinder sig till och accepterar koden. Vissa leverantörer som anses vara en högre risk för 
företaget får fylla i ett extra formulär som omfattar cirka 50 frågor om företagets CSR-arbete. 

Steg 3: Det tredje steget gäller slutande av avtal med leverantörer. I avtalet finns en klausul 
om förbindelse för leverantören att följa koden. Klausulen ger även Företag X rätt att granska 
leverantören samt deras underleverantörer. Den ger även rätt att bryta kontraktet om 
leverantören inte följer koden. 

Steg 4: Det sista steget handlar om harmoniseringen och systematiseringen av uppföljningen. 
Leverantörer av kärnbränsle, biobränsle och stenkol anses vara av hög risk och granskas 
därför regelbundet på plats utifrån koden. Leverantörerna av mer tekniska produkter anses 
inte ha lika hög risk utan hos dessa leverantörer genomförs främst kvalitetskontroller för att 
säkerställa att produkterna innehar har hög kvalitet. Eftersom kontroller på företagen ändå 
görs så har kontrollanterna uppmanats att även kontrollera att koden efterlevs hos dessa 
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leverantörer. För de leverantörer som inte kommer granskas på plats finns två former av 
kontroll. Den första innebär att företaget endast gör en självutvärdering i samband med 
registrering i Företag X supplier bank. Det andra alternativet innebär att självutvärderingen 
kontrolleras genom en skrivbordskontroll där dokumentation samlas in för att verifiera att 
självutvärderingen stämmer. För de leverantörer som Företag X inte anser utgöra någon hög 
risk behövs ingen självutvärdering utan det räcker att de registrerar sig och förbinder sig att 
följa koden. 

Koden accepteras av merparten av leverantörerna, de anser inte att det är några konstigheter. 
Det som vissa leverantörer reagerat på är klausulen om att Företag X ska kunna komma och 
granska företaget och dess underleverantörer. De kan anse att de har företagshemligheter i 
sina processer som inte kan öppnas upp för kunderna. Det är lättare att kunna få granska 
företag där Företag X har mer makt och anses vara en viktig kund. Detta har bidragit till att 
granskningsklausulen är den mest kritiska punkten relaterad till koden. Under införandefasen 
har det förekommit vissa specialfall där den har fått strykas eftersom Företag X inte varit i en 
position där de kunnat kräva att den ska ingå i avtalet. Självklart är fortfarande delen att de 
förbinder sig att följa koden och att Företag X har rätt att bryta samarbetet om något 
uppkommer kvar. 

Utbildning i koden har skett för inköparna men inte för leverantörerna. Utbildningen har skett 
under seminarier där information om lagar och regler för upphandling behandlats. På 
seminarierna ges information om att koden finns, att den ska inkluderas i avtalen och hur de 
anställda ska arbeta med koden. 

Om ett brott mot koden uppmärksammas förs en dialog med leverantören där Företag X 
påpekar de brister som observerats. Leverantören får sedan en viss tid på sig att rätta till 
bristerna. Efter det sker en utvärdering och om den är okej så fortsätter samarbetet. Om inte 
leverantören rättar till bristen eller visar någon vilja att göra det så är sista utvägen att bryta 
kontraktet, något som ännu inte behövt ske i Företag X. De erfarenheter som görs under 
granskningen av en leverantör kan också användas i urvalsprocessen vid nästa upphandling. 
Vid brott mot koden finns ett internt telefonnummer dit överträdelser kan rapporteras. En 
speciell grupp inom Företag X ”Incident & Crisis management” svarar där dygnet runt och 
slussar frågan vidare till rätt person inom inköp, kommunikation eller juridik. Företag X 
planerar även att skaffa ett externt telefonnummer där brott mot uppförandekoden kan 
rapporteras anonymt. 

Det finns inga belöningar för att leverantören handlar etiskt. Respondent XX förutsätter att 
leverantörerna följer de regler som finns och anser inte att det är något Företag X ska betala 
extra för. Respondenten anser att om inte leverantören följer kraven så är de inte intressanta 
leverantörer för Företag X. 

 

5.2. Företag Y – Intervju med Respondent YY 

Företag Y är ett skogsföretag som ägs och förvaltas av svenska staten. De innehar 15 % av 
den skogsmark som finns i Sverige och är därmed det ledande skogsföretaget i landet. Inom 
företaget finns det cirka 740 medarbetare som jobbar på kontoren som finns utplacerade på 
ett flertal platser runtom i Sverige. Organisationen är uppdelad på tre huvudprocesser, 
marknad, produktion och skog. Vidare är den uppdelad på fem marknadsområden, 
Norrbotten, Västerbotten, Södra Norrland, Bergslagen och Götaland. Företag Y säljer 
timmer, massaved, biobränsle och plantor, arbetar med upplåtelser av mark för jakt, fiske och 
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turism samt säljer mark i ett särskilt program. Verksamheten berör många människor, som 
huvudintressenter finns bland annat medarbetare, ägare, kunder, entreprenörer och 
virkesleverantörer.122 

Under fyra år har Respondent YY arbetat på Företag Y. De första åren arbetade respondenten 
på staben för information och då mycket med årsredovisning. År 2005 gav Företag Y ut den 
första hållbarhetsredovisningen och i samband med det utvecklades mål för det sociala arbetet 
och en uppförandekod. Sedan ett halvår tillbaka är respondenten CSR-ansvarig och arbetar 
med hållbarhetsfrågor och -rapportering. I arbetet är hållbarhetsrapportering en viktig del men 
även arbetet med uppförandekoden.  

De flesta leverantörer som Företag Y har befinner sig i Sverige. Företaget har cirka 3 500 
leverantörer för inköp av olika slag och cirka 580 entreprenörer inom skogsvård, planering 
och produktionstjänster. Med leverantörerna har Företag Y ett nära samarbete och de strävar 
efter långsiktiga relationer där parterna känner varandras verksamhet bra. Ett sådant 
samarbete leder enligt Respondent YY till utveckling och gemensamma lösningar. Även med 
entreprenörerna är ett nära samarbete viktigt. Respondent YY menar att Företag Y har ett 
ömsesidigt beroende med både leverantörer och entreprenörer. ”Entreprenörer är viktiga för 
oss, det är viktigt med duktiga entreprenörer inom skogliga tjänster. För entreprenörerna är 
våra uppdrag viktiga, särskilt som vi är verksamma i glesbygd och områden som har brist på 
arbetstillfällen.” Företag Y ställer stora krav på sina entreprenörer, prioriterade områden är 
arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och miljö. Vissa investeringar i utbildning för leverantörer och 
entreprenörer görs. De arbetar med utbildningsdagar för virkesleverantörer i frågor som rör 
bland annat FSC (certifiering av skog med långsiktigt hållbar virkesproduktion, miljö- och 
naturhänsyn och socialt ansvar) och biobränsle. Även entreprenörer omfattas av vissa 
utbildningar då det är viktigt att de som utför Företag Y:s uppdrag har tillräcklig kunskap. 

Företag Y:s uppförandekod för anställda ska i tillämpliga delar även gälla entreprenörer och 
leverantörer. För Företag Y är det naturligt att även dessa ska omfattas av koden då deras 
agerande är avgörande för hur Företag Y uppfattas som företag. Av de skogliga uppdrag som 
Företag Y har så utförs hälften av entreprenörer. På grund av att de har så stor del i företagets 
arbete vill Företag Y knyta dem nära. Vad gäller leverantörerna anser Företag Y att ansvaret 
även gäller detta led i värdekedjan. 

Företag Y:s uppförandekod är enligt Respondent YY bra i den mening att den samlar 
företagets värderingar och sammanfattar de policys som företaget har. En svaghet är att koden 
inte är helt tydlig med vilka krav som ska gälla för leverantörer och entreprenörer. För 
entreprenörer finns kompletterade, långtgående krav (checklistor) som gäller arbetsmiljö, 
hälsa, säkerhet och miljö. För leverantörer av skogsråvara finns också tydliga krav liksom för 
arrendatorer. Förtydliganden skulle dock behövas för andra leverantörer. På grund av att 
koden inte är helt tydlig har Företag Y utvecklat (men ännu inte antagit) CSR-krav för 
leverantörer och entreprenörer som är kopplade till FN Global Compact. Förhoppningen är att 
de ska göra kraven och ambitionerna på leverantörer tydligare. Sammanfattningsvis är 
Företag Y nöjd med sin kod och de svagheter den har kompletteras av checklistor och andra 
regelverk som är anpassade efter respektive intressentgrupp. 

Uppförandekoden används främst för att förmedla värderingar och ange en ton för vad 
Företag Y tycker är viktigt och hur de som berörs av koden ska uppträda mot varandra. Som 
företag finns många policys och riktlinjer och kodens syfte i Företag Y är att samla kärnan av 
dessa i ett dokument som visar vilka värden som är viktiga i företaget. Medan koden 

                                                
122 Företag Y:s års- och hållbarhetsredovisning 2008 



29 
 

förmedlar värderingar som gäller för alla så förmedlar policys och riktlinjer mer specifika 
regler för respektive yrkesgrupp. Koden kan också bidra till att stärka Företag Y:s varumärke. 
Respondent YY menar att om förtaget lyckas följa koden bidrar det till att de blir en bra 
samarbetspartner, en bra leverantör och en bra kund, dessutom blir affärsklimatet bättre.  

För att nå ut med uppförandekoden till leverantörer och entreprenörer skickas den med när 
avtal tecknas med nya samarbetspartners. Dessutom får nya chefer utbildning i koden, den 
senaste utbildningen skedde i början av 2009. När koden infördes 2006 fick samtliga anställda 
utbildning i koden på så kallade visionsmöten som hålls av VD vartannat år. Utbildningen 
bestod dels av en presentation av koden och dels av diskussioner om problem som kan 
uppkomma. Respondent YY tror att diskussioner med praktiska exempel/problemställningar 
är ett bra sätt att lära sig då medarbetarna får se värdet av koden genom hela värdekedjan. 
Koden finns även med som en punkt i de medarbetarsamtal som hålls en gång per år. 
Respondent YY skulle gärna se att ytterligare utbildning i koden skedde men budgetläget är 
inte det rätta just nu. Respondenten hoppas däremot att koden kan tas upp som en punkt på 
chefsmötet i höst. Respondenten anser att, eftersom medarbetarna är geografiskt spridda, en 
webbaserad utbildning skulle passa företaget. För entreprenörerna har ännu inte någon 
utbildning i koden skett men med hjälp av en webbaserad utbildning skulle även de kunna 
fångas upp. Det som Respondent YY anser skulle kunna förbättras i arbetet med koden är 
utbildningen vilket denne önskar skulle ske mer systematiskt. Dels för att det varje år 
tillkommer nya medarbetare och dels att de som fick utbildning 2006 skulle kunna behöva en 
uppfräschning. Någon större utbildningssatsning för anställda är inte planerad inom den 
närmsta tiden på grund av besparingar men Respondent YY är ändå optimistisk och menar att 
folk ändå träffas och generella utbildningar kommer hållas och där får utbildning i koden 
försöka få plats. 

Anledningen till att koden kom till var att företaget behövde något som höll samman värden 
och policys och beskrev företagets kultur. De fick rådet att ta fram en uppförandekod och den 
tillsammans med Företag Y:s vision har i ökande grad ersatt kärnvärdena. En projektgrupp 
fick i uppdrag av koncernledningen att ta fram uppförandekoden. I gruppen ingick 
medarbetare för företaget och till hjälp hade de en rådgivare. Entreprenörerna involverades 
inte i upprättandet men en medarbetare med ansvar för entreprenörskontakter ingick i 
gruppen. Koden har ännu inte uppdaterats sedan införandet. 

Om någon upplever att någonting inte är okej finns flera olika vägar att gå innan en 
rapportering blir aktuell. Enligt Respondent YY är det oftast enklast att lösa problemet direkt 
genom att ta en diskussion med den eller de personer där man upplever att det finns ett 
problem. Det finns även möjlighet att vända sig till sin chef, den personens chef eller 
personalchefen. Om någon önskar rapportera överträdelser av koden anonymt finns en 
möjlighet att göra det via Företag Y:s hemsida. Den möjligheten har både medarbetarna och 
andra intressenter. Efter att en rapportering kommit in så tas den emot och utreds av en grupp 
bestående av chefen för miljö och hållbar utveckling, informationschefen, personalchefen 
samt chefsjuristen. Utredningarna följer inte en speciell arbetsgång utan det är olika från fall 
till fall. Chefsjuristen finns med av anledningen att särskilda fall kan kräva juridiska 
sanktioner. Juridiska sanktioner blir aktuellt om brottet är olagligt. I övrigt har Företag Y inga 
formella konsekvenser för brott mot koden. Överträdelserna diskuteras istället med de 
inblandade. Om en leverantör eller entreprenör bryter mot koden så menar Respondent YY att 
man i första hand ska arbeta för att leverantören ska ändra beteende och som ett senare steg 
kan det vara aktuellt att överväga att fortsätta samarbetet. Detta beror dock på hur allvarlig 
överträdelsen är. 
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För att ha ytterligare kontroll på entreprenörer så får Företag Y in ett detaljerat underlag 
genom de omfattande checklistor som används. Det är på en mer praktisk nivå än 
uppförandekoden och reglerar vad som är tillåtet. Utifrån checklistorna har de en lista på 
godtagna entreprenörer. Omfattande miljökrav finns även för arrendatorer. Vid en jämförelse 
med checklistorna så är uppförandekoden på en väldigt generell nivå. I checklistorna ska även 
information om underleverantörer anges. Med tydliga krav på leverantörer och entreprenörer 
kommer Företag Y att vid misstanke om att rutiner inte hålls att begära in information. I det 
fall som Företag Y bedömer att något brister görs en uppföljning och kompletteringar begärs 
in. 

 

5.3. Företag Z – Intervju med Respondent ZZ 

Företag Z är en samverkan mellan landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland 
och Örebro. De ansvarar för inköp och upphandlingar av varor till de fem landstingen. 
Företag Z har till uppgift att tillse att inköpen och upphandlingarna ska ske med 
affärsmässighet, objektivitet och konkurrens samt att produkterna utgör det förmånligaste 
alternativet för landstingen. Hänsyn ska tas till funktion, kvalitet, säkerhet, totalkostnader och 
miljö.123 

Sedan Företag Z startades 1999 har Respondent ZZ varit förvaltningschef där. Att vara 
förvaltningschef kan liknas med att vara verkställande direktör i det privata näringslivet.  

Bland de cirka 800 leverantörer som Företag Z har så finns de flesta i Sverige juridiskt sett 
men med dotterbolag, säljbolag och agenturer i andra länder. Det bidrar till att det endast är en 
liten del av produktionen av varor som sker i Sverige. På landstingsmarknaden är det i 
huvudsak leverantörerna som utgör den beroende parten, utom i de fall där det inte finns 
andra alternativ att tillgå än en viss leverantör. Det sker ingen direkt anpassning till 
leverantörerna i sättet Företag Z arbetar. Ett undantag kan vara när det handlar om produkt- 
eller metodutveckling, vid dessa tillfällen sker viss förändring i arbetssättet. Respondent ZZ 
menar att samarbetet med leverantörerna är mycket nära, de har ofta avtal med sina 
leverantörer som sträcker sig så länge som lagen om offentlig upphandling tillåter, 4 år. Under 
avtalsperioden har de ofta kontakt med leverantörerna, mest om produktutveckling och 
produktförbättringar. Det förekommer ibland gemensam forskning och utveckling mellan 
parterna. 

Vid inköp är Landstinget förbundet att följa lagen om offentlig upphandling. Vid inköp tar 
Företag Z hänsyn till flera aspekter. Främst är det funktionen på produkten som är avgörande, 
tätt följt av att den innehar en hög kvalitet. När dessa två faktorer har säkerställts tas hänsyn 
till miljömässiga och sociala krav och pris. 

Uppförandekoden uppkom efter beslut i Varuförsörjningsnämnden som är en politiskt tillsatt 
nämnd med representanter från varje Landsting. Beslutet togs i juni 2008 och koden började 
gälla i januari 2009, den är alltså väldigt ny. Koden skapades av tjänstemän i förvaltningen 
och politiker i Varuförsörjningsnämnden med hjälp av en leverantörsförening. 
Uppförandekoden bygger i huvudsak på ILO:s grundläggande konventioner och på lokal 
lagstiftning i de land där tillverkningen sker. 

                                                
123 Företag Z:s hemsida 
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Anledning till att koden skapades går inte att härleda till en specifik händelse utan det är en 
process där flera faktorer spelat in. Lokala initiativ från olika länder om social- och 
miljömässig hänsyn tillsammans med påtryckningar från media har tillsammans bidragit till 
en medvetenhet hos Företag Z och en process startade. Respondent ZZ tror att massmedia 
hade en stor del i anledningen till uppförandekoden skapades. Ett exempel är en dokumentär 
om odrägliga förhållanden på textilfabriker i Indien och på en fabrik som tillverkar kirurgiska 
instrument i Pakistan. De nya krav som uppkommer bearbetas och leder fram till ett 
beslutsunderlag som läggs fram till Varuförsörjningsnämnden som fattar beslut i frågan. 
Genom uppförandekoden vill Företag Z förbättra arbetsvillkoren på fabrikerna i 
tillverkningsländerna. 

I förfrågningsunderlaget inför en upphandling hänvisas det till företagets hemsida där koden 
alltid är uppdaterad. Företag Z:s leverantörer får information om koden dels vid varje enskilt 
upphandlingstillfälle, dels via sin leverantörsförening. Företag Z för löpande diskussioner 
med leverantörsföreningen som bland annat gett synpunkter på hur koden formuleras. 

Vid upphandlingar är det ett krav att koden ska accepteras av leverantörerna. De leverantörer 
som inte kan leva upp till de obligatoriska kraven i koden går inte vidare till utvärderingsfasen 
och kan därmed inte bli leverantör åt Företag Z. När leverantören skriver under kontraktet 
förbinder sig denne och dess underleverantörer även till att följa koden och att Landstinget har 
rätt att inspektera att den följs. Företag Z kräver av sina leverantörer (vanligtvis svenska) att 
de ska acceptera oanmälda kontroller och de får i sin tur återförsäkra sig hos sina 
underleverantörer att de accepterar kontrollerna, något som hittills inte varit något problem.  

Oftast blir det inga diskussioner om innehållet i uppförandekoden men då vissa länder, till 
exempel Kina, har begränsad fackföreningsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet får Företag Z 
bygga sina ställningstaganden i huvudsak på den lokala lagstiftningen. Respondent ZZ menar 
att Företag Z:s leverantörer långsiktigt får påverka underleverantörerna att införa sociala och 
etiska krav i sin verksamhet. 

För leverantörer förekommer det inte någon utbildning i etik och i uppförandekoden, däremot 
får upphandlarna löpande information om den. 

Stickprovsbesök för att tillse att uppförandekoden följs kommer att göras hos vissa 
leverantörer. Företag Z anser inte att de har möjlighet att själva kontrollera att koden efterlevs 
hos alla underleverantörer. I många länder där produkter till Landstinget tillverkas krävs 
visum och Företag Z innehar inte de språkkunskaper och den lokala anknytning som behövs. 
Detta omöjliggör oanmälda besök och vid anmälda besök misstänker de att underleverantören 
undanröjer brott mot koden. Därför arbetar de nu för att upphandla den tjänsten av en 
organisation, en oberoende part, som kan täcka granskningen i hela världen. En sådan 
organisation har lokal förankring och närvaro samt språkkunskaper i det aktuella landet vilket 
förenklar kontrollerna. Dessa kan komma att göra oannonserade besök hos leverantörerna. 
Vilka underleverantörer som kommer granskas bestäms av vilka varugrupper som är 
högintressanta, det vill säga där det vid tillverkningen bedöms vara en större risk för brott mot 
koden. Det är för närvarande fem varugrupper av 60 som bedöms ligga i riskzonen. Företag Z 
följer bland annat medial uppmärksamhet för att upptäcka intressanta grupper att övervaka. 
Media kan vara till hjälp för att uppmärksamma detta då de har andra källor att tillgå. 

Förutom stickprovsbesök kan vem som helst rapportera in överträdelser av koden men det 
finns ingen direkt hänvisning i koden till vem. Enligt Respondent ZZ kan brott mot koden 
rapporteras till SKL (Sveriges kommuner och landsting), LfU (Landstingsnätverket för 
upphandling) eller Företag Z. Det kan även hända att Företag Z hör något i branschen, fler 
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Landsting kan ha samma leverantörer och underleverantörer. Vid rapporteringar om brott mot 
koden blir det den organisation som Företag Z har anlitat för granskningen som får göra en 
kontroll på plats. 

Om ett brott mot koden inträffat så är ett första steg att låta leverantören förklara det 
inträffade och ge denne möjlighet att rätta till det. Det är inte sällan som leverantören inte vet 
vad som händer längre ner i värdekedjan och det är svårt att veta hur långt den ska 
kontrolleras. Om inga åtgärder vidtas av leverantören som brutit mot koden kan ett 
avbrytande av samarbetet bli aktuellt. 
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6. Analys 
I detta avsnitt kommer teori och empiri kopplas samman med hjälp av den analysmodell som 
utvecklades i avsnitt tre. Varje steg i verksamhetsstyrningen kommer att analyseras för sig för 
att klargöra vilka styrmekanismer som företagen använder i just det steget samt hur dessa 
används. Dispositionen i respektive identifierad styrmekanism kommer vara att den först 
beskrivs sedan förklaras användningen och därefter följer en koppling till den relation 
företagen har med sina leverantörer. 
 

6.1. Specificering och kommunicering av mål 

I det första steget av verksamhetsstyrningen, specificering och kommunicering av mål, har två 
mekanismer identifierats hos de studerade företagen. Det är uppförandekoder som involverar 
leverantörer och utbildning i koden för företagets anställda. Dessa mekanismer känns igen 
från den modell för att styra medarbetare i etiska frågor som tidigare presenterats.   

 

6.1.1. Mekanism 1: Uppförandekod 

Den första mekanismen som identifierats, en uppförandekod, används av samtliga studerade 
företag. En kod är den vanligaste mekanismen för att styra medarbetare. I hur stor 
utsträckning den används för att styra leverantörer i etiska frågor kan det inte dras några 
slutsatser utifrån i denna studie då förekomsten av en kod var ett kriterium i urvalet av 
företag. 

Koderna i de tre företagen innehar många likheter men även många skillnader. Företag Y:s 
uppförandekod innehåller till skillnad från de andra värderingar, vilket kan ha sin grund i att 
uppförandekoden är densamma för medarbetare, leverantörer och entreprenörer. Deras 
uppförandekod ska endast i tillämpliga delar gälla leverantörer och entreprenörer därför är det 
oklart om värderingarna gäller även för dem. Förutom värderingar så innefattar Företag Y:s 
uppförandekod FN Global Compacts tio principer och de har utvecklat CSR-krav för 
leverantörerna som ska säkerställa att principerna följs. Företag X:s uppförandekod för 
leverantörer innehåller inga värderingar utan bygger helt på FN Global Compacts tio 
principer. Detta beror på att Företag X inte anser att de ska styra leverantörernas kärnvärden 
och företagskultur. I likhet med Företag X:s uppförandekod bygger Företag Z:s 
uppförandekod på regler och då främst ILO.  

En kod ska tydliggöra företagets etiska ståndpunkt och ange företagets etiska mål. I Företag Y 
behövdes något som beskrev företagets kultur och höll samman värden och policys. I Företag 
X hade de länge arbetat med CSR-frågor inom företaget men visste inte hur de företag som 
levererade produkter till dem ställde sig till CSR. Både Företag Y och Företag X anser att 
deras ansvar går längre tillbaka i värdekedjan än bara den egna verksamheten. Inget av dessa 
två företag nämner rädslan att deras rykte ska bli skadat av att leverantörerna vidtar oetiska 
handlingar som anledning till upprättande av uppförandekoden, trots att flera sådana fall 
uppmärksammats senaste tiden. Det verkar snarare som att de vill föregå med gott exempel 
och påverka sina leverantörer att handla etiskt. Inte heller Företag Z nämner rädslan att få sitt 
rykte negativt påverkat som anledning till upprättandet av uppförandekoden. Däremot har 
uppmärksamhet i media haft en stor del i den process som bidragit till att uppförandekoden 
skapades. Det främsta syftet med Företag Z:s uppförandekod är trots det inte att skydda 
företagets rykte utan att förbättra arbetsvillkoren i tillverkningsländerna. 
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En kod ska, när det handlar om att styra medarbetare i etiska frågor, vara företagsspecifik. När 
koden ska användas för att styra leverantörer i etiska frågor kan det vara positivt att den är 
företagsspecifik för att den då kan täcka in företagets kritiska nyckelvariabler. Företag Y:s 
uppförandekod avser visa vilka värden som är viktiga i just Företag Y och fångar därmed upp 
de variabler som ska bidra till att affärsklimatet blir bättre. Något som talar mot att den ska 
vara specifik för företaget är att det kan försvåra för leverantörer som har många kunder som 
ställer olika krav. Detta har Företag X funderat över och undviker därför värderingar i sin 
uppförandekod och istället bygger den på en internationellt erkänd standard. Även Företag Z 
har internationella standards som grund i sin uppförandekod men också lokal lagstiftning i 
tillverkningslandet och undviker därmed också värderingar som gör uppförandekoden 
företagsspecifik. 

I Företag X är inte leverantörerna delaktiga i skapandet av uppförandekoden som ska gälla 
dem men Företag X menar att deras uppförandekod utgör minimistandarder, i och med FN 
Global Compact, som alla företag i världen borde acceptera. Att inkludera intressenter i 
skapandet av koden kan annars vara ett sätt att få dem mer motiverade och benägna att följa 
den. Olika intressenter kan även ha olika intressen som kan tillvaratas, övervägas och 
balanseras om intressenterna får ge sin syn på kodens innehåll. Vi ser dock svårigheten med 
att tillvarata intressen hos tusentals leverantörer. Inte heller Företag Y inkluderar 
intressenterna personligen i utformandet av uppförandekoden men har en representant för 
entreprenörerna med i form av en medarbetare som har mycket kontakt med entreprenörer. 
Företag Z har gjort ett försök att få leverantörernas syn på uppförandekoden genom att 
inkludera leverantörsföreningen i skapandet av koden. Att inkludera en sådan 
intresseorganisation kan vara ett sätt att få leverantörerna delaktiga utan att samtliga deltar i 
skapandeprocessen. Denna intresseorganisation kan även vara till hjälp för att förmedla 
uppförandekodens innehåll till leverantörerna. 

Samtliga företag använder sin uppförandekod för att ställa krav på leverantörerna, alltså sätta 
upp standards, vilka företagen förväntar sig ska uppnås. Detta tyder på en diagnostisk 
användning av uppförandekoderna. Uppförandekoderna förmedlas genom att företagen 
bifogar dem till leverantörerna eller hänvisar till hemsidan och det är ingenting som diskuteras 
fram i interaktion mellan parterna. Trots att inte uppförandekoderna diskuteras fram 
tillsammans med leverantörerna kan de ligga till grund för fortsatt diskussion och interaktion 
med leverantörerna. Företag X använder till exempel uppförandekoden som underlag vid 
diskussioner med leverantörer om miljö- och CSR-arbete. När koden används som underlag 
på det här sättet tyder det på en interaktiv användning. Sammanfattningsvis är upprättandet 
och förmedlingen av uppförandekoden diagnostiskt. I ett senare skede kan den dock användas 
interaktivt då den utgör en bra grund för kommunikation. 

Att Företag Y:s uppförandekod innehåller mer värderingar än Företag X och Företag Z:s 
uppförandekod kan bero på att företaget försöker ha ett mer partnerskapsliknande samarbete 
med sina leverantörer där parterna har insyn i varandras verksamheter. I relationssamverkan 
är gemensamma värden viktigt och medlemmarna i organisationerna har ofta en delad åsikt 
om vad som utgör ett accepterat beteende. Företag X har ett nära men inte 
partnerskapsliknande samarbete med sina leverantörer och förespråkar konkurrens. Detta 
tyder på en marknadssamverkan där det köpande företaget kan dra nytta av konkurrensen på 
marknaden för att styra sina leverantörer. För att utnyttja konkurrensen kan inga starkare 
relationer och därmed värderingar knytas med leverantörerna. Att ett företag lever upp till de 
minimikrav som finns i uppförandekoden säkerställer en viss standard på produkten men 
därefter är det främst pris som styr. Dessa faktorer kan tydligt ses i upphandlingsprocessen på 
Företag Z där de främst tar hänsyn till produktens funktion och kvalitet och därefter styrs 
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upphandlingen av miljömässiga och sociala krav samt pris. Detta tyder på en marknads-
samverkan även hos Företag Z. Sammanfattningsvis verkar företagen ha en relations- eller 
marknadssamverkan med sina leverantörer. Trots det tillämpas en mer hierarkisk styrning då 
det är det köpande företaget som i sina uppförandekoder ställer krav som leverantörerna 
förväntas anpassa sig efter.  

 

6.1.2. Mekanism 2: Utbildning 

Utbildning i uppförandekoden är möjligen en något svag mekanism i den form vi identifierat 
den men ändå nödvändig. Utbildning i etik syftar främst till att förmedla koden till de som 
berörs av den. De berörda parterna får en förklaring av de mål som ställs upp i koden och får 
förståelse i hur den ska tillämpas. Inget av de företag vi studerat genomför utbildning i 
uppförandekoden för sina leverantörer. Samtliga företag utbildar däremot sin personal i 
uppförandekoden och det är möjligt men inte säkert att dessa lyckas förmedla 
uppförandekoden vidare till de leverantörer de har kontakt med. Därför har vi valt att ha med 
utbildning som en mekanism. Viss utbildning i frågor som inte direkt rör uppförandekoden 
genomförs i både Företag Y och Företag X för entreprenörerna och i Företag Y:s fall även för 
leverantörerna. Under dessa utbildningar kan det hända att frågor som rör uppförandekoden 
berörs.   

Utan utbildning i koden är det inte säkert att den blir effektiv då överföringar av etik inte sker 
automatiskt. Varje person har egna värderingar om vad som utgör acceptabla och oacceptabla 
handlingar. Vi ser svårigheter med att utbilda leverantörer på grund av det stora antalet och 
det geografiska avståndet. Företag Y:s idéer om en webbaserad utbildning skulle kunna vara 
en lösning på detta problem.  

Utbildning i koden innebär en helt interaktiv användning av denna styrmekanism, speciellt när 
den som i Företag Y:s fall bygger på diskussion om praktiska problem. Förmedlingen som 
förhoppningsvis sker mellan företagens medarbetare och leverantör är även den interaktiv då 
den kan bidra till dialog mellan de båda parterna. Genom dialogen skapas förståelse och 
lärande. 

Om det ska räcka att utbilda endast de anställda kan goda relationer och täta kontakter med 
leverantörerna vara en fördel för att de anställda ska få möjlighet att kunna förmedla 
uppförandekoden till leverantörerna. Vid en längre relation med leverantörerna finns 
möjligheten att mer systematiskt förmedla koden och på så vis förhindra att leverantören 
glömmer det som koden ska förmedla. Vid kortare relationer med leverantörerna kan 
förmedlingen av koden innebära svårigheter då det köpande företaget inte är villiga att 
investera i sina leverantörer och därmed bekosta en utbildning i uppförandekoden för dem. 
Det kan hända att inte heller leverantörerna är villiga att lägga ned sin tid på att förstå en kod 
som de endast är bundna till en kortare tid. 

 

6.2. Kontrollera och mäta utförandet 

Mekanismerna i det andra steget av verksamhetsstyrningen är de som skiljer sig mest från 
modellen som visar hur medarbetare styrs i etiska frågor. Den enda mekanism som är 
densamma är system för whistleblowing, övriga är mer unika för styrning av leverantörer. 
Förutom ett system för whistleblowing har vi identifierat självutvärdering, verifiering av 
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självutvärdering och revision på plats. Att dessa mekanismer identifierats beror troligtvis på 
att direkt övervakning i form av till exempel en grupp för övervakning av etik inte är möjligt 
för alla leverantörer då de är geografiskt spridda. Det tillsammans med det stora antalet 
leverantörer och underleverantörer gör att det krävs andra metoder för att säkerställa att 
leverantörerna lever upp till uppförandekoden.  

 

6.2.1. Mekanism 3: Självutvärdering 

Som ett första steg i kontrollerandet av leverantörer låter Företag Y och Företag X deras 
potentiella leverantörer fylla i en form av självutvärdering. Utifrån denna godkänns de som 
leverantörer eller entreprenörer. Företag Y har omfattande checklistor och andra regelverk 
med tydliga krav som gäller entreprenörer, leverantörer och arrendatorer. Utifrån dessa kan de 
ta fram listor på exempelvis godkända entreprenörer. Eftersom uppförandekoden ska innefatta 
så många intressenter är den på ganska generell nivå men checklistor och regelverk gör att 
kraven blir tydligare och Företag Y får in ett mer detaljerat underlag för att kunna kontrollera 
och utvärdera sina entreprenörer och leverantörer. Gemensamt för alla Företag X:s 
leverantörer är att de måste registrera sig i Företag X supplier bank. Hur Företag X:s 
leverantörer utvärderas beror på hur stor risk Företag X anser att leverantören är för företaget. 
För de leverantörer som Företag X anser är en låg risk är det tillräckligt att de registrerar sig 
och förbinder sig att följa koden. För de leverantörer som utgör en lite högre, men fortfarande 
låg risk krävs en självutvärdering, med frågor om företagets CSR-arbete, som ett komplement 
till registreringen. Företag Z utför ingen självutvärdering för sina leverantörer på det sätt som 
Företag X och Företag Y men i och med underskriften av avtalet förbinder sig leverantören att 
följa uppförandekoden. 

Att företagen till så stor del använder sig av självutvärderingar för sina leverantörer beror 
troligtvis på att det är ett effektivt sätt att få en överblick över leverantörerna och deras CSR-
arbete. På det sättet kan företagen snabbt gallra bort de leverantörer som initialt inte lever upp 
till de etiska riktlinjer som finns uppsatta. Självutvärderingen kan ses som en rapport som ger 
svar på hur väl leverantören kan uppfylla de kritiska nyckelvariablerna och leva upp till de 
förutbestämda standards som företaget ställt upp. Ett sådant sätt att kontrollera leverantörerna 
är rent diagnostiskt. Det förekommer ingen direkt dialog kring de krav som sätts upp utan de 
ska uppfyllas av leverantören.  

Det är helt och hållet det köpande företaget som ställer kraven på leverantören, vilket visar att 
de försöker styra leverantören hierarkiskt. Att styra hierarkiskt kan vara effektivt om den 
styrande parten är dominant och leverantören därmed är mer benägen att leva upp till 
köparens krav. Det verkar som att företagen i normalfallet inte har några problem med att 
styra leverantörerna på det här sättet men undantag förekommer där de får göra avsteg från 
kraven på grund av att de inte är i position att få igenom det, se exempelvis mekanism 5. 

 

6.2.2. Mekanism 4: Verifiering av självutvärdering 

Om en misstanke om brott mot koden finns eller om en leverantör innebär en något högre risk 
kan denne granskas genom en verifiering av självutvärderingen. Kompletterande uppgifter får 
då skickas in för att säkerställa att det som står i självutvärderingen är korrekt. I Företag X 
görs detta för leverantörer som på något sätt kan misstänkas inte leva upp till koden, alltså 
innebär en högre risk för företaget. Även i Företag Y sker en verifiering, genom 
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komplettering och uppföljning av uppgifter, när något har brustit eller misstänks kommer 
brista i att leva upp till koden.  

Vid verifieringen av självutvärderingen sker en interaktion mellan de båda parterna då 
leverantörerna får ge sin version av hur de sköter sitt CSR-arbete. Det leder mer till en dialog 
mellan företagen och då en mer interaktiv användning av styrmekanismen än enbart en 
självutvärdering. 

På samma sätt som mekanism 3 så sker verifieringen på ett hierarkiskt sätt då det förutsätter 
att det köpande företaget har makten att kräva in information från leverantörerna. 

 

6.2.3. Mekanism 5: Revision på plats 

Revisioner på plats kan innebära både anmälda och oanmälda besök hos leverantörerna av en 
representant från företaget eller en extern part. Denna form av kontroll har samma funktion 
som gruppen för övervakning av etik men går utanför företagets gränser. Genom att företaget 
har rätt att göra kontroller hos leverantörerna skapas en medvetenhet hos leverantörerna om 
att de kan bli påkomna vilket är ett effektivt sätt att få dem att följa uppförandekoden. Företag 
Y utför inte systematiskt några revisioner på plats ute hos leverantörer och entreprenörer. 
Företag X utför regelbundet revisioner på plats hos de leverantörer de anser löper en hög risk 
att bryta mot uppförandekoden. Förutom dessa granskningar, som främst syftar till att tillse att 
leverantörerna inte bryter mot uppförandekoden, sker kvalitetskontroller hos de företag som 
levererar mer tekniska produkter. Hos dessa ses inte en lika stor risk för att de inte skulle leva 
upp till uppförandekoden men eftersom kontrollanterna ändå finns på plats för att kontrollera 
kvaliteten på produkten har de uppmanats att även se till att leverantören lever upp till 
uppförandekoden. Företag Z har ingen egen granskning av leverantörerna utan tar hjälp av en 
oberoende part för att göra stickprovskontroller hos leverantörer. Fördelen med att ha en 
oberoende part är att de har en lokal förankring och språkkunskaper i det land där de utför 
granskningen. Det underlättar granskningen då de har insyn i de lagar och regler som är 
specifika för det landet där leverantören har sin verksamhet. Kommunikationen mellan 
parterna kan underlättas om granskaren och den granskade kan använda ett språk som båda är 
förtrogna med. I urvalet av vilka som ska granskas på plats gör Företag Z liksom Företag X en 
bedömning utifrån hur hög risk leverantören utgör för företaget. 

Revisionerna på plats syftar i huvudsak till att tillse att de mål som satts upp i 
uppförandekoden uppfylls, vilket utgör en diagnostisk användning av denna styrmekanism. 
Utförandet av revisionen kan dock ha interaktiva inslag beroende på hur den utformas och 
vilket företag som är föremål för den.  

Granskning av leverantörer på plats är inte helt okomplicerat. Förutom att det är 
resurskrävande kan det även finnas en ovilja från leverantörerna att dela med sig av 
information om affärsprocesser. Företag X har i vissa speciella fall fått stryka en klausul i 
avtalet med leverantören som ska ge dem rätt att granska företaget på plats då leverantörerna 
har affärshemligheter de inte vill ska bli avslöjade. Anledningen till att leverantörerna har 
möjlighet att kräva detta kan ha sin grund i att det inte bara är leverantören som är beroende 
av det köpande företaget utan även tvärtom, vilken gör att en rent hierarkisk styrning inte 
fungerar. Det ömsesidiga beroendet tyder mer på en relationssamverkan där företagen får hitta 
lösningar som passar båda parter. I normalfallet är dock samtliga studerade företag i en 
position att kunna kräva att granskningar ska få ske och kan därmed tillämpa en mer 
hierarkisk styrning. Att Företag Y har en nära relation med sina leverantörer och därmed 
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insyn i deras verksamhet kan vara anledningen till att de inte behöver systematiska revisioner 
på plats då de redan har bra koll på leverantörernas arbete. En längre tids samarbete kan även 
medföra att ett starkt förtroende mellan parterna skapas och att leverantörerna känner sig 
moraliskt förpliktigade gentemot samarbetet och att kontrollen därmed kan minskas. 

 

6.2.4. Mekanism 6: System för whistleblowing 

För att möjliggöra rapportering av brott mot koden kan företaget använda sig av ett system för 
whistleblowing. Två frågor som företaget har att ta ställning till vid utformandet av ett system 
för whistleblowing är om det ska uppmuntras inom eller utom organisationen och om 
whistleblowers identitet ska hållas hemlig. I Företag Y:s fall är det tydligt att whistleblowing 
uppmuntras för intressenter även utanför den egna organisationen. På deras hemsida finns 
möjlighet för vem som helst att göra en rapportering om överträdelse av koden. Även Företag 
Z menar att vem som helst har möjlighet att rapportera överträdelser, men de har inget 
utvecklat system för whistleblowing och det står inte klart till vem rapporteringen ska ske. 
Företag X är inte helt tydliga med vilka som har möjlighet att rapportera in brott mot koden. 
De har ett internt telefonnummer dit överträdelser kan rapporteras men i anslutning till 
uppförandekoden finns i likhet med Företag Z ingen hänvisning till detta eller vart 
rapporteringen skall ske. Vad gäller anonymitet hos den som rapporterar finns den 
möjligheten hos Företag Y om personen väljer att rapportera via hemsidan. Vid rapportering 
via telefon till Företag X tas samtalet emot internt och det finns inte direkt någon möjlighet att 
vara anonym. De planerar att även ha ett externt telefonnummer dit rapporteringar kan göras 
anonymt.  

För att stödja whistleblowers bör det finnas formella riktlinjer för hur överträdelser hanteras. 
Hos Företag Y tas rapporteringarna emot av en grupp avsedd för detta ändamål. Hur de sedan 
väljer att gå vidare med överträdelsen är olika från fall till fall. I Företag X slussas 
rapporteringen vidare till den som är bäst lämpad att hantera den men hur är även här olika 
från fall till fall. Företag Z tar emot rapporteringen men gör ingen utredning själva utan 
kommer överlåta det till den organisation som ansvarar för granskningen av leverantörer. 
Inget av företagen verkar ha helt fastställda riktlinjer för hur rapporterade brott mot 
uppförandekoden och whistleblowers hanteras. En anledning till att processerna inte är helt 
formaliserade kan bero på att det inte är lika känsligt att rapportera en leverantörs överträdelse 
av uppförandekoden som en kollegas eller chefs överträdelser. De sistnämnda är några som 
den som rapporterar sannolikt kommer träffa dagligen och bör kunna ha ett nära samarbete 
med. 

Systemet för whistleblowing kan användas både interaktivt och diagnostiskt. Om rapportering 
sker av ett brott som redan skett så används systemet för att hitta avvikelser från standards, 
vilket är ett diagnostiskt användande. Om systemet används för att uppmärksamma och 
diskutera etiska dilemman för att på så sätt skapa förståelse för dessa är styrmekanismen 
whistleblowing mer interaktivt använd. De studerade företagen använder till störst del sitt 
system för whistleblowing diagnostiskt då det används för att uppmärksamma brott mot 
uppförandekoden. 

Hur systemet för whistleblowing utformas har vi inte utifrån de studerade företagen kunnat 
härleda till vad de har för relation till sina leverantörer. Det verkar som att valet att göra 
systemet för whistleblowing anonymt eller inte respektive tillgängligt utom eller inom 
organisationen inte har något samband med samverkansformen. 
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6.3. Incitament vid måluppfyllelse 

Incitament kan delas upp i två huvudgrupper, positiva incitament (belöningar) och negativa 
incitament (bestraffningar). Trots att det är bevisat att positiva incitament har större betydelse 
för motivationen än negativa incitament använder sig inget de studerade företagen av 
belöningar för de leverantörer som lever upp till uppförandekoden. Det beror troligtvis på att 
de förväntas leva upp till uppförandekoden och att det är svårt att belöna att de inte bryter mot 
klart formulerade begränsningar.  

 

6.3.1. Mekanism 7: Incitamentsprogram med etiskt fokus 

I incitamentsprogrammet har vi identifierat två områden som båda är följder för brott mot 
uppförandekoden. Dessa är verbal varning och avslutande av samarbete. Samtliga studerade 
företag är angelägna om att inte direkt avbryta samarbetet om en leverantör inte lyckats leva 
upp till uppförandekoden. Företagen är villiga att ge leverantören en andra chans och försöker 
lösa problemet genom dialog. De påpekar vad som brister och arbetar sedan för att 
leverantören ska rätta till problemet. Därefter sker en uppföljning av att leverantören har 
bättrat sig. Är brottet mot uppförandekoden grovt eller om leverantören inte visar något 
tecken på förbättring kan en övervägning om fortsatt samarbete ske. 

I incitamentsprogrammet tycks det finnas en brist på positiva incitament för leverantörer som 
handlar etiskt. En anledning kan vara, som Företag X säger, att de riktlinjer de ställer upp 
borde vara en självklarhet och inget som de är villiga att betala extra för. Här är det viktigt att 
komma ihåg att icke-monetära incitament kan ha en stor betydelse för motivationen hos 
leverantören. Att uppmärksamma leverantörer som satsat lite extra på att förbättra sitt etiska 
handlande kan inspirera dem att fortsätta arbeta med etiska frågor för att förbättras ytterligare.  

Den verbala varningen har till syfte att uppmärksamma leverantörerna och påverka deras 
beteende. Här används incitamentsprogrammet interaktivt för att genom dialog lösa problem 
som uppstått. En sådan användning av incitamentsprogrammet är även vanligast när 
medarbetare i svenska företag bryter mot koden. Det stärker tesen att det i Sverige är viktigast 
att uppnå förståelse och dialog istället för att ge negativa konsekvenser vid brott mot koden. 
Avslutandet av samarbetet är en ovanlig sanktion vilket tyder på att diagnostisk användning 
av incitamentsprogram inte är så vanligt förekommande. 

De studerade företagen har olika relationer till sina leverantörer men använder 
incitamentsprogrammet på liknande sätt i de fall som en leverantör bryter mot koden. Därför 
går det inte att förklara likheter och skillnader i sättet att använda incitamentsprogrammet med 
att relationerna till leverantörerna skiljer sig åt.  
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7. Slutsats och diskussion 
Studiens syfte är att beskriva hur företag använder styrmekanismer för att styra leverantörer 
som ska omfattas av företagets etiska riktlinjer, för att på så sätt säkerställa att de etiska 
normerna genomsyrar hela värdekedjan. Detta görs i syfte att skapa en modell som steg för 
steg tydliggör styrmekanismernas användning och koppling till ett system för 
verksamhetsstyrning. Syftet är även att beskriva den betydelse som relationen mellan 
företaget och dess leverantör har för styrmekanismernas användning. Den beskrivning som 
syftet ämnar ge framgår av vår slutsats. Därefter kommer vi föra en diskussion om studiens 
bidrag och hur den kan användas för vidare forskning. 
 

7.1. Slutsats 

Samtliga studerade företag använder sig av styrmekanismer som kan kopplas till 
verksamhetsstyrningens tre delar. Detta innebär att de har en bra grund för att organisationens 
etiska riktlinjer ska följas. De styrmekanismer som identifierats framgår av modellen nedan. 

Mekanismerna i systemet för verksamhetsstyrning används både på ett diagnostiskt och på ett 
interaktivt sätt av samtliga studerade företag. Den diagnostiska användningen av 
styrmekanismerna dominerar i de första två stegen av systemet för verksamhetsstyrning då det 
köpande företaget tydligt styr leverantörer mot uppsatta standards som finns i 
uppförandekoderna. De standards som specificeras är inte förhandlingsbara utan 
uppförandekoderna måste godtas av leverantörerna, vilket medför att leverantörerna är den 
part i relationen som måste anpassa sin verksamhet efter det köpande företagets krav. Såväl 
självutvärderingar, revisioner på plats som system för whistleblowing syftar till att upptäcka 
avvikelser från standard för att dessa senare ska kunna korrigeras, alltså ett negativt 
återkopplingssystem. Det tyder på att dessa mekanismer främst används diagnostiskt. Att på 
det här sättet begära att leverantörerna följer de etiska riktlinjerna och att de godkänner att bli 
kontrollerade kräver att det köpande företaget är i en dominerande position och därmed kan 
begära in detaljerad information från leverantörerna. 

Steg i systemet för verksamhetsstyrning Identifierad styrmekanism 

Specificera och kommunicera mål Uppförandekod 
Utbildning  
 

Kontrollera/mäta utförandet Självutvärdering 
Verifiering av självutvärdering 
Revision på plats 
System för whistleblowing 
 

Incitament vid måluppfyllelse Incitamentsprogram med etiskt fokus 
 

Figur 7: Mekanismer för att styra leverantörer kopplade till stegen i systemet för verksamhetsstyrning, egen 2009  



41 
 

Trots att styrmekanismerna i både specificeringen och kommuniceringen av mål och 
kontrollen av utförandet främst används diagnostiskt finns det vissa styrmekanismer som har 
inslag av interaktiv användning. Det kan exempelvis inträffa att uppförandekoden används 
som underlag för diskussion med leverantörerna eller att förmedlingen av innehållet i 
uppförandekoden sker genom dialog. Denna användning av styrmekanismerna kan bidra med 
en ökad förståelse och nya strategiska osäkerheter kan uppmärksammas. 

Till skillnad från de två första stegen i verksamhetsstyrningen används styrmekanismen i det 
tredje steget, incitamentsprogram med etiskt fokus, främst interaktivt i de studerade företagen. 
I teorin fokuseras det mer på det diagnostiska användandet av incitament, det vill säga att 
belöna eller bestraffa det som framkommit under kontrollen och mätningen. Belöning 
förekommer överhuvudtaget inte i de studerade företagen. Även formell bestraffning är 
ovanligt och endast i undantagsfall används incitamentsprogrammet diagnostiskt genom att 
brott mot uppförandekoden får konsekvenser i form av avslutande av samarbete. I de företag 
som studerats byts formella belönings- och bestraffningsprogram istället ut mot en vilja att 
påverka leverantörerna genom verbal varning, det vill säga en interaktiv användning.  

 

7.2. Diskussion om bidrag och fortsatt forskning 

Även om det utifrån den här studien inte går att dra några generaliserbara slutsatser så har den 
bidragit med en modell för hur företag kan använda styrmekanismer för att styra att deras 
leverantörer lever upp till de etiska riktlinjer som företaget ställt upp. Det vore intressant att, 
utifrån den modell som utvecklats, genomföra en kvantitativ studie för att se i vilken 
utsträckning företag som önskar styra leverantörer i etiska frågor använder 
verksamhetsstyrningens tre steg. En sådan studie skulle med fördel kunna göras på större 
företag i Sverige, då det krävs en viss dominans hos den köpande parten för att de ska ha 
möjligheter att styra sina leverantörer. 

En annan intressant forskningsfråga, som fokuserar mer på maktförhållanden och dominans, 
är hur mindre företag utan makt att styra leverantörerna men som ändå innesitter en vilja att ta 
ansvar genom hela värdekedjan går tillväga för att lyckas med det. Här skulle en kvalitativ 
undersökning på mindre företag med en uttrycklig vilja att ta ett socialt- och etiskt ansvar 
kunna genomföras. 

Ett annat förslag till vidare forskning som inte berör etik utan företagets beroende av 
relationer med andra företag är hur relationen med leverantörer påverkas av att ett företag är 
förbundet att följa lagen om offentlig upphandling. Här skulle en komparativ studie mellan 
två företag kunna göras. Extra intressant skulle det vara om det är två liknande företag som 
agerar inom samma bransch, där det ena företaget följer nämnda lag och det andra inte. 
Frågan är då om detta påverkar vilken relation företaget har till sina leverantörer. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Frågor till Företag Y 

• Vilken position har du i företaget och vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? 
• Hur länge har du arbetat på Företag Y? 
• Hur ser du på koden, vilka styrkor och svagheter finns? 
• Hur används koden?  

• Vad har koden för syfte? Vad ska den åstadkomma? 
• Hur bestäms innehållet i koden?  
• Hur länge har ni använt er av en uppförandekod och vad var anledningen till att den 

upprättades? 
• Vilken är anledningen att koden, i vissa hänseenden även ska omfatta externa 

intressenter? 
• Hur ser processen ut där koden skapas och uppdateras?  
• Vilka är delaktiga i utformandet/uppdaterandet av koden och därmed kan påverka 

den? 
• Hur ofta revideras koden? /Hur ofta görs en översyn av koden? 
• Anser du att det finns en allmän acceptans och förståelse för koden i företaget? 

• Vilka åtgärder vidtar företaget för att förmedla koden till anställda och andra 
intressenter? 

• Genomförs det någon formell utbildning i etik och i sådana fall, hur går den till, hur 
ofta utförs den och vilka får utbildning? 

• Är koden ofta underlag för diskussion?  
• Er kod är ganska bred, finns det några mer specifika regler och policys för hur 

intressenter ska handla och är dessa i så fall lika för samtliga intressenter? 
• Hur fungerar uppföljningssystemet? Vad händer efter att någon rapporterat in en 

överträdelse av koden? 
• Vilka sätt kan man rapportera på? 
• Förutom inrapporterade avvikelser från koden, finns det några som på andra sätt 

kontrollerar att koden följs och på vilket sätt arbetar de i så fall?  
• Vilka tar emot och utreder brott mot koden? 
• Hur går företaget vidare med överträdelser? 

• Vilka konsekvenser för brott mot koden finns och gäller dessa alla intressenter som 
berörs av koden? 

• Finns det någon belöning för att man handlat bra? Om nej, har ni övervägt att införa 
det? 
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Kompletterande frågor till Företag Y 
 

• Hur många leverantörer har Företag Y (cirka)? 

• Var befinner sig era leverantörer rent geografiskt? 
• Har ni ett nära samarbete med era leverantörer? Beskriv samarbetet så utförligt som 

möjligt. 
• Anser ni att ni är starkt beroende av era leverantörer eller är det tvärtom så att de är 

mer beroende av er? 

• Anpassar ni er verksamhet efter leverantörerna? 
• Gör ni investeringar i era leverantörer, till exempel att ni utbildar deras personal? 
• Anser du att det finns en allmän acceptans och förståelse för koden bland era 

leverantörer? 
• Är koden ofta underlag för diskussion i kontakten med leverantörerna? 
• Förutom inrapporterade avvikelser från koden och omfattande checklistor, görs 

kontroller på andra sätt, exempelvis kontroller på plats hos leverantörer? 
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Frågor till Företag X och Företag Z  

• Vilken position har du i företaget och vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 
• Hur många leverantörer har Företag X/Företag Z (cirka)? 
• Var befinner sig era leverantörer rent geografiskt? 
• Har ni ett nära samarbete med era leverantörer? Beskriv samarbetet så utförligt som 

möjligt. 
• Anser ni att ni är starkt beroende av era leverantörer eller är det tvärtom så att de är 

mer beroende av er? 
• Anpassar ni er verksamhet efter leverantörerna? 
• Gör ni investeringar i era leverantörer, till exempel att ni utbildar deras personal? 

• Hur ser du på er uppförandekod för leverantörer, vilka styrkor och svagheter finns? 
• Hur används koden? (Exempelvis som stöd vid beslut, marknadsföringssyfte, förmedla 

värderingar) 
• Vad har koden för syfte? Vad ska den åstadkomma? 
• Hur bestäms innehållet i koden? 

• Hur länge har ni använt er av en uppförandekod för leverantörer och vad var 
anledningen till att den upprättades? 

• Hur ser processen ut där koden skapas och uppdateras?  

• Vilka är delaktiga i utformandet/uppdaterandet av koden och därmed kan påverka 
den? 

• Anser du att det finns en allmän acceptans och förståelse för koden bland era 
leverantörer? 

• Vilka åtgärder vidtar företaget för att förmedla koden till leverantörer? 

• Genomförs det någon formell utbildning i etik och i sådana fall, hur går den till, hur 
ofta utförs den och vilka får utbildning? 

• Är koden ofta underlag för diskussion i kontakten med leverantörerna? 
• Finns det några ännu mer specifika regler och policys för hur leverantörer ska handla 

än uppförandekoden och är dessa i så fall lika för samtliga leverantörer? 
• Finns det några möjligheter att rapportera överträdelser av uppförandekoden och vilka 

har i sådana fall den möjligheten?  
• Förutom inrapporterade avvikelser från koden, finns det några som på andra sätt 

kontrollerar att koden följs och på vilket sätt arbetar de i så fall?  
• Vilka tar emot och utreder brott mot koden? 
• Hur går företaget vidare med leverantörers överträdelse av koden? 
• Vad får ett brott mot koden för konsekvenser och är det samma för samtliga 

leverantörer? 
• Finns det någon belöning för leverantörerna om de handlat bra i etisk mening? Om 

nej, har ni övervägt att införa det? 
• Egna tillägg? 


