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Sammandrag 

I denna studie jämförs 15 företags uppförandekoder. Målet med studien var att undersöka 

om globala företag med stark koppling till svenskt näringsliv har uppförandekoder som är lika 

till innehållet och vad som kunde förklara resultatet. Studien var starkt inspirerad av en 

amerikansk studie som undersökt likhet mellan 66 företag i USA, men även studier beträffande 

affärsetik och undersökningar om företags hantering av en global marknad. Tidigare studier har 

resonerat kring legitimitet som potentiell förklaring av fenomenet. I vårt resultat baserat på en 

innehållsanalys och intervjuer finner vi inte samma tendens till plagiering av uppförandekoder 

som studierna baserat på amerikanska företags uppförandekoder presenterar. En majoritet av de 

likheter som identifieras kopplas till begreppet hypernormer, en typ av normer som är 

gränsöverskridande. I studien diskuteras möjliga orsaker till att uppförandekoderna vi undersökt 

inte i allmänhet ser lika ut. En del av svaren går att utläsa från de intervjuer som vi haft med 

några av de största aktörerna inom industribranschen på den svenska och globala marknaden. I 

studien finner vi bland annat att företagen behandlar anpassning till lokala normer och kulturer 

olika. Vi finner även att företag valt att hantera specifika verksamhetsfrågor på ett diversifierat 

sätt via uppförandekoderna. Eftersom studien fokuserat på upplevt syfte och likheten mellan 

uppförandekoder föreslås vidare studier som kan se hur företag implementerar sina 

uppförandekoder eller om det finns en ”best practice” att kommunicera sin uppförandekod till 

medarbetare och andra intressenter. 
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1. Introduktion till diskussionen kring uppförandekoder 

 

Idag finns många olika typer av officiella koder inom organisationer. Dessa kan variera från 

industristandarder och OECD-riktlinjer till en intern policy för fördelning av renhållning av kök 

på arbetsplatsen. I de flesta transnationella företag finns en så kallad uppförandekod (Code of 

Conduct). Uppförandekoden är inte något som i Sverige är bundet av lag utan snarare ett 

hjälpmedel för organisationer att visa hur de bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och 

miljömässigt ansvarstagande sätt. Generellt beskrivs där företagens etiska agerande och anställda 

uppmanas att ta avstånd från oetiska handlingar.  

 

Uppförandekoder har studerats sedan 1924, när Edgar Heermance gav ut sin bok Code of Ethics 

(Kaptein och Schwartz 2008, s112) och har på senare år institutionaliserats till en norm som alla 

större organisationer bör följa på ett eller annat sätt. Detta involverar att åtminstone ha någon 

form av kod som är likvärdig uppförandekoden, så som exempelvis en etisk kod (Code of 

Ethics). Redan 2004 hade en majoritet av världens största företag en uppförandekod (Kaptein 

2004, s111) och andelen har fortsatt att öka eftersom de organisationer som inte har en 

uppförandekod står under press från intressenter att upprätta en sådan. Detta har troligtvis att 

göra med Sarbanes-Oxley Act (SOX) som verkställdes 2002 och som framförde kravet att alla 

amerikanska företag var tvungna att ha en uppförandekod, alternativt publicera företagets 

anledning till varför de inte skapat ett sådant dokument. Detta innefattar även utländska företag 

som har emitterat aktier på den amerikanska marknaden med fler än 300 amerikanska ägare 

(SOX 2002). Efter SOX beslutade New York-börserna
1
 (NYSE 2004) att de som ville vara med 

på endera New York-börs måste ha en uppförandekod, eller etisk kod.  

 

En bidragande anledning till att en betydande debatt startade kring uppförandekoder var 

skandalen kring energiföretaget Enron. Den skakade näringslivet under 2001, som trots sin 

omfattande uppförandekod inte hade agerat etiskt. Intresset för uppförandekoder och riktlinjer 

för globala organisationer kan därför ses som ett resultat av skandalen där syftet blev att företag 

skulle precisera vilka etiska dilemman de ställdes inför och hur de löste dem. Detta för att det 

                                                           
1 NYSE (New York Stock Exchange) och NASDAQ 
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etiska agerandet skulle bli lättare att kontrollera för utomstående och mer vägledande för 

anställda (Ailon 2011).   

 

CSR-guiden (2013) definierar en uppförandekod enligt: “En uppförandekod är riktlinjer för hur 

ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller 

miljömässigt sätt. Riktlinjerna kan gälla hur underleverantörer ska bedriva sin produktion.” 

 

Flera författare kommer till slutsatsen att uppförandekoder är mycket allmänt hållna och för 

generella för att kunna urskilja ett företags unika verksamhet, vilket leder till frågan om det vore 

bättre för produktiviteten att konkretisera innehållet i sin uppförandekod så att riktlinjerna blir 

mer klara och lättare att följa och kontrollera (Cohen et al 2008). I relation till det så är det av 

vikt att belysa att det inte finns en enhetlig uppfattning om vad som uppfattas som etisk 

företagskultur världen över, vilket blir ett problem för globala företag som agerar i många 

kulturer (Donaldson 1996).  

 

Det har sedan länge förts en diskussion kring uppförandekoders verkan och syfte. Framförallt så 

kritiserades amerikanska företag i en studie genomförd av Holder-Webb and Cohen (2012) där 

de pekade på att företag i många fall skapat en uppförandekod som har mindre än en procent 

originellt material (ibid, s501). Med det i åtanke, gäller detta även företag som inte agerar på den 

amerikanska marknaden? Kommer vi att finna att de största svenska företagen också har en så 

generell uppförandekod att dess riktlinjer kan kopieras till andra företag? Har företag likadana 

uppförandekoder men en unik inställning till företagsanpassning och lokalanpassning? Vad säger 

förespråkare för etiska frågor på svenska storbolag angående dessa frågor? Det leder oss till 

frågan: I vilken utsträckning är uppförandekoder från globala svenska företag lika och varför?  

 

1.1 En undersökning kring uppförandekoders likhet 

 

Genom att göra en studie som undersökte globala företags uppförandekoder kan det avgöras om 

den tendens till plagiering som funnits bland amerikanska företag även kan appliceras på svenska 

globala företag. Studien syftar också att försöka svara på orsaker till varför likhetsgraden av 

uppförandekoder ser ut som den gör i det fall företagens uppförandekoder skulle överensstämma 
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i sådan utsträckning. Det gör vi i två steg, dels (I) genom att analysera innehållet i 

uppförandekoder och därefter (II) försöka ta reda på underliggande orsaker till varför det ser ut 

som det gör. Vi undersöker hur koncepten legitimitet, mikronormer och hypernormer kan 

användas som potentiella förklaringar. För att påvisa skillnader mellan organisationernas 

hantering av kulturell dissonans har vi bitvis använt oss av Brasilien som exempel genom 

uppsatsen.  

 

Svaret kan ge en klarare bild på funktionen av uppförandekoder för svenska företag, och ge en 

mer översiktlig bild av syftet och betydelsen av en uppförandekod för allmänheten, medarbetare 

och organisationer. Resultatet skulle kunna bidra till den forskning som undersökt 

uppförandekoder och andra dokument med samma syften samt undersöka eventuell isomorfism
2
 

inom området, men också eventuellt stödja företagsledningar i utvecklandet av uppförandekoder 

genom att belysa potentiella problem med likheter. Förhoppningsvis ges även riktlinjer för 

internationella och kulturrelaterade aspekter av processen. De studier som har gjorts på 

uppförandekoder har i huvudsak hittills varit anpassade till USA (Kaptein och Schwartz 2008, 

s115) och därför bidrar vår studie med svenska företags inställning till uppförandekoders likhet. 

2. En diskussion om etik, normer och verkan - vad har sagts tidigare?  

 

2.1 Vad är rätt? 

 

Uppförandekoder handlar i stora drag om att agera etiskt och rätt. Vad som är etiskt, och vad 

som är rätt är däremot svårhanterliga koncept. I litteratur skriven om beslutsfattande angående 

affärsetik framställs ofta tre teorier (Phatak och Habib 1998; Thomas 2008, s107-112). Den 

första teorin är det teleologiska tillvägagångssättet som främst blir representerat av utilitarismen 

(Mill 1863, i Thomas 2008) som hävdar att beslutsfattare ska handla efter vad som kommer att 

skapa mest lycka för berörda parter. I kontrast till utilitarismen står deontologin, som hävdar att 

det som är rätt alltid måste kunna försvaras i varje situation, och att samtliga handlingar som 

                                                           
2 Fenomenet isomorfism syftar till att förklara organisationers tendens att efterlikna strukturer och tillvägagångssätt, se 

närmare 3.3 på s8 och vidare Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983). 
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utförs, ska kunna upphöjas till allmän standard, så kallade maximer (Price 2008, s478). Enligt 

deontologin ska därför ingen muta, ljuga eller stjäla, oavsett situation, eftersom en sådan 

handling inte är en maxim. Den tredje modellen är kulturell relativism som anser att vad som är 

rätt bör bedömas baserat på normer som gäller i bedömarens hemmiljö. Med andra ord skiftar 

vad som anses vara rätt beroende på miljö. Hofstede (1980 mfl) visade med fem kulturella 

dimensioner att det är möjligt att jämföra nationella skillnader i hur samhällen formats med 

beaktning för: Maktdistans, Individualitet, Maskulinitet, Osäkerhetsundvikande och Tidsaspekt. 

Hofstede framförde sammanfattat att kulturer skiljer sig avsevärt från varandra och att vad som 

är en norm i ett land kan vara tabubelagt i ett annat.     

  

2.2 Integrative Social Contracts Theory – Hypernormer och Mikronormer 

 

Vissa författare anser att företag bör anpassa sig efter lokala normer i regioner de agerar i genom 

att använda strategin “When in Rome, do as the Romans”, vilket innebär att lokala seder bör 

följas (Falkenberg 2004). Donaldson (1996, s48) konstaterar dock att det visserligen inte går att 

ha en universell kod som kan appliceras överallt, men att “göra som romarna”, anpassa sin etik 

fullkomligt till kulturella seder, heller inte är lösningen. Det finns diverse strategier som 

beskriver hur organisationer bör bemöta en annorlunda kultur, bland annat när relationsbyggande 

och förhandlingar genomförs (Donaldson 1996). Även Ardichvili et al (2011, s426) kommer 

fram till slutsatsen att universella etiska affärsnormer är svåra att etablera i en värld som 

definieras av kulturella skillnader. 

  

En möjlig lösning kan vara den teori som Donaldson och Dunfee (1994; 1995) utvecklade som 

kallas Integrative Social Contracts Theory (ISCT) där de försöker integrera både normativ och 

empirisk etik. Normativ etik berör vad som borde göras, i varje given situation, medan empirisk 

etik undersöker vad som faktiskt görs och beskriver processen. Viktigt att framhäva är att 

begreppen är mycket olika, och hur många empiriska bevis som än pekar i en viss riktning så 

resulterar det aldrig i ett “bästa beteende”.  

 

Vanligt är istället att handlingar rättfärdigas genom påståendet att andra agerar likvärdigt, 

speciellt i näringslivet. Det måste inte innebära att aktörer i näringslivet har lägre moral än 
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övriga, utan snarare är detta en effekt av att vårt ekonomiska system är just socialt konstruerat - 

här mer än annars skapas vad som är rätt genom vad som generellt praktiseras. (Donaldson och 

Dunfee 1994, s259) 

 

På grund av att det ekonomiska system (Donaldson och Dunfee 1994, s257) som vi lever i är 

skapat av människan har vi också skapat vad som är viktigt och vad som inte är det. För att 

kunna agera etiskt korrekt måste vi kunna de lokala reglerna för detta system. En sådan social 

konstruktion innebär också att vi kan ändra på reglerna för vad som är viktigt. 

 

Eftersom stora transnationella organisationer penetrerar ett stort antal diversifierade samhällen, 

vilket de kan göra av olika skäl, kan det eventuellt vara lämpligt att ha i åtanke vad Donaldson 

och Dunfee (1994), i sin teori om ISCT, kallar hypernormer. En hypernorm är en norm som är 

mer universell än kulturbaserade normer. Hypernormer hittas alltså där en uppfattning inte skiljer 

sig åt, oavsett kultur, ålder eller religion. Ett exempel på en hypernorm är den gyllene regeln som 

återfinns i någon form i nästan alla religioner, som i kristendomen är formulerad “allt vad ni vill 

att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.” (Bibeln, Matt 7:12). 

 

Givetvis återfinns hypernormer även i andra sammanhang, ett sådant exempel som påverkar 

uppförandekoder är de tio principerna som medlemmar i United Nations Global Compact 

(fortsättningsvis förkortat UNGC, se appendix 2) bör rätta sig efter. UNGC:s principer handlar 

generellt om stora organisationers påverkan på miljö och hållbarhetsfrågor, deras makt att 

påverka mänskliga rättigheter och andra värden som relaterar till bland annat korruption och 

arbetsrätt. En del tidigare studier har undersökt just i vilken grad företag integrerar vad som 

kallas makrokoder (Kaptein och Schwartz 2008, s112) men som har liknande beskrivning och 

innebörd som hypernormer. 

 

I motsats till hypernormer, står mikronormer som är de normer som är just traditionellt, 

kulturellt, systemspecifikt eller lokalt bundna och är attityder eller värderingar som inte är 

universellt accepterade (Donaldson och Dunfee 1994).  

 

För att förevisa vad en mikronorm skulle kunna vara kan vi använda följande scenario: Brasilien 

beskrivs genom Hofstedes (1980) kulturdimensioner som ett kollektivistiskt land med hög 
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maktdistans och mycket högt osäkerhetsundvikande. Sverige är däremot ett individualistiskt 

land, med låg maktdistans och lågt osäkerhetsundvikande (Geert-Hofstede 2013). Detta innebär 

att Sverige och Brasilien på många punkter är olika kulturmässigt. I Brasilien finns en kulturell 

tradition där användandet av “tjänster”, kallat jeitinho brasileiro, har en lång historia. Dessa ses 

inte där som mutor eller korruption (McCarthy et al 2012) men kan egentligen variera från mutor 

till nästan ingenting (Smith 2003). Duarte (2006) förklarar jeitinho brasileiro som en social 

mekanism för problemlösning i svåra eller förbjudna situationer, där regler tillåts att bändas eller 

brytas för att få saker gjorda. Jeitinho brasileiro är i det här fallet en mikronorm eftersom detta 

inte alltid gäller i andra kulturer. 

 

Angående hypernormer och mikronormer framför Donaldson och Dunfee (1994; 1995) ett antal 

principer i ISCT.  

 

1 Den första principen innebär att alla samhällen själva bör få specificera mikronormer som 

gäller för medlemmar av dessa samhällen. Detta kan benämnas som moraliskt fritt 

utrymme.  

 

2 Den andra principen säger oss att den första principen måste baseras på medgivande och 

ett fritt val att följa normen. Om mikronormerna följer dessa principer anses de vara 

autentiska. Det är dock inte tillräckligt eftersom de i detta fall skulle vara helt 

relativistiska och inte skulle ha någon övergripande effekt.  

 

3 Därför bör det moraliskt fria utrymmet begränsas och detta görs genom princip tre; att 

mikronormer måste vara kompatibla med hypernormer vilket med andra ord innebär att 

det införs en faktor som syftar till att uppnå legitimitet. Sett utifrån en organisation som är 

medlem i UNGC, kan detta sägas att uppförandekoden bör överensstämma med 

riktlinjerna utfästa i UNGC:s tio principer. 

 

4 Den fjärde principen behandlar att det inte tillåts vara en konflikt i innehåll mellan 

princip ett till tre, eftersom det logiskt sett inte skulle fungera. Om innehållet i 

principerna strider mot varandra, bör ett antal prioritetsregler tillämpas. Donaldson och 

Dunfee föreslår ett antal riktlinjer för dessa prioritetsregler, bland annat att ju större 
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samhället från vilken normen hämtats är, desto högre bör normen prioriteras (Se vidare 

1994, s269ff).  

 

Andra riktlinjer som kan anses som hypernormer vore OECD-riktlinjer för multinationella 

koncerner eller Förenta Nationernas deklaration för mänskliga rättigheter. Genom dessa föreslås 

en affärsetik som bör gälla transkulturellt. Frederick (1991) identifierade att via möten genom 

Förenta Nationerna (FN) har många regeringar som är mycket olika enats om normativa 

kärnvärden, vilka bör fungera som direktiv för transnationella organisationer. 

 

2.3 Hypernormer gentemot verksamhetsanpassad inriktning av uppförandekoder 

 

Som tidigare nämnt uppkom SOX som en respons på ett antal incidenter där företag inte agerade 

etiskt (Bealing och Baker 2006). Enronskandalen var den främsta av dessa som var den dittills 

mest omfattande konkursen i historien. Den berodde på oetiskt agerande trots att företaget hade 

en gedigen uppförandekod (Ailon 2011, s141) och tanken med SOX var därför att företag skulle 

specificera etiska dilemman som de möter. Där bör de visa hur de möter dessa specifika 

situationer etiskt för att undvika att scenarion liknande det som inträffade Enron upprepas, vilket 

även förtydligades officiellt av SEC
3
 (Holder-Webb och Cohen 2012, s489).  

 

Företagsspecifik information var med andra ord ett av målen med SOX. Det innebär att företagen 

själva bestämmer vad som ska skrivas där, med utgångspunkt från deras unika verksamhet och 

deras etiska utmaningar. Holder-Webb och Cohen (2012) konstaterar att Deloitte (2002) också 

kom fram till att syftet med de etiska koderna är att de ska variera företag emellan eftersom de 

möter olika dilemman beroende på verksamhet. Holder-Webb och Cohen skriver dock att 

amerikanska företag visat en tydlig tendens att skriva sin uppförandekod, om inte identiskt, så 

åtminstone på ett mycket liknande sätt.     

 

Samtidigt menar vissa författare att koder kan vara ett svar på allmänhetens förhoppningar, men 

eftersom de är generellt hållna blir resultatet att de blir meningslösa eller möjligen enbart 

ineffektiva (Cohen et al 2008). Detta kan komma sig av att det inom olika branschområden finns 

                                                           
3 United States Securities and Exchange Commission 
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en process som leder företag att anamma andra företag som gjort något framgångsrikt. Det som 

ses som framgångsrikt bör därför inte nödvändigtvis vara företag som agerar etiskt, utan företag 

som lyckats att undvika åtal och minska sina rättegångskostnader (Dobson 2005, s59; Holder-

Webb och Cohen 2012). Denna process, där företag imiterat framgångsrika koncept och som 

leder till ett mer homogent skrivet beteende, kallas isomorfism (DiMaggio och Powell 1983.). 

Den främsta orsaken för isomorfism är för företag att uppnå högre legitimitet, snarare än 

produktivitet eller kontroll (Meyer och Rowan 1977). På grund av sin generella typ av 

uppförandekod, och ett medvetet val att vara vag för att överensstämma med institutionaliserade 

normer, finns det motiv för företag att inte vilja få sin informella struktur och verksamhet 

undersökta (Holder-Webb och Cohen 2012, s491). När nämnda författare undersökte 66 

uppförandekoder i USA kom de fram till att 27 (40 %) av dessa hade mindre än en procent unikt 

material i en jämförelse uppförandekoderna emellan (ibid, s501), se figur 1. Mindre än en 

procents skillnad ger att det enda som skiljer koderna åt är företagets namn och adress.  

 

 

Figur 1. Baserad på data från tabell 4 i Holder-Webb och Cohen (2012 s501). 

 

Bristen på skillnad mellan företags skrivelser kan ge absurda effekter och kan exempelvis antyda 

att grönsakshandlare prioriterar konfidentialitet till samma nivå som forskningsintensiva 

läkemedelsenheter (ibid, s498). Holder-Webb och Cohen (2012, s485) uttrycker dock att på 

området finansiell rapportering, vilket var syftet med upprättandet av SOX, var isomorfism inte 

lika utbrett. De summerar sedan sin artikel med att företag mestadels skriver exakt samma sak i 
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sin uppförandekod och konstaterar att förlorarna i det hela verkar vara intressenterna som inte 

har vetskapen om kodens begränsning och därför tror att företaget är etiskt eftersom ledningen 

skrivit en etisk kod (ibid, s506). 

 

2.4 Uppförandekoders verkan och betydelse – diskussionen om användbarhet 

 

Med utgångspunkt i det Holder-Webb och Cohen (2012) studerat, pågår det sedan en tid tillbaka 

en debatt relaterad till uppförandekodens betydelse, där det råder oenighet kring 

uppförandekoder. En del anser att uppförandekoder har en mestadels negativ påverkan på 

organisationers verksamhet (Grundstein-Amado 2001) och andra menar att uppförandekoder är 

ett positivt inslag eftersom etiskt beteende är nödvändigt för framgång (Dobson 2005). Vidare 

nämner van Tulder et al (2009, s399) att koder är en viktig faktor för operationalisering av CSR
4
-

arbete. Det förefaller dock i vissa fall att vara praxis att ha en officiell fasad i form av en 

uppförandekod över hur affärsetik behandlas, men att den inte nödvändigtvis överensstämmer 

med företagens verkliga beteenden i det etiska området. 

  

Kaptein och Schwartz (2008) hänvisar till att Finegan och Theriault (1997) hävdar att 

uppförandekoder blir verkningslösa eftersom de är generellt och vagt formulerade, vilket i sin tur 

kommer av att de överensstämmer med normer som till naturen är otydliga. De menar alltså att 

det finns ett relevant samband mellan anställdas svårigheter att omsätta koden i praktiken och hur 

ambitiöst formulerad uppförandekoden är samt huruvida den överensstämmer med de anställdas 

egna värderingar. Kaptein och Schwartz fortsätter även med att konstatera att Ladd (1985) 

kritiskt föreslagit att uppförandekoder är näst intill verkningslösa eftersom ledningen som tar del 

av och skapar koden inte egentligen behöver koden för att veta hur de ska agera etiskt. Ladd 

fortsätter med argumentet och påpekar att koden varken kommuniceras ut till de anställda 

tillräckligt eller förändrar deras beteende. Kaptein och Schwartz (2008) konstaterar därför att 

implementeringen av uppförandekoden måste integreras genom processer som berör ledningen 

innan den kan påverka de anställdas agerande. Sålunda överensstämmer detta med det som 

Stevens (2008) uttrycker när han påpekar att den viktigaste faktorn för huruvida företagen 

                                                           
4 Corporate Social Responsibility 
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kommer att agera mer etiskt eller ej, har att göra med hur mycket uppförandekoden är integrerad 

i företagskulturen. Det kan kopplas till en annan studie som är genomförd i England som inte 

kunde påvisa något samband mellan företag som hade en uppförandekod och företagets rykte 

(Ryan 1994). Andra forskare har också visat att det inte finns något direkt samband mellan 

företag med en uppförandekod och en högre nivå av etiskt beteende (Nihjof et al 2003). Här 

ligger problemet närmare hur koden kommuniceras och implementeras istället för själva 

existensen av koden. Det ses som en tämligen viktig kritik i debatten om uppförandekoder, att en 

del organisationer endast har den i syfte av ett dokument hängandes på väggen (Donaldson 

1996). Det är föreslaget av Cohen et al (2008) att det är möjligt att de som skapar och är tänkta 

att följa sin uppförandekod inte har som intention eller önskan att följa det beteende som 

uppförandekoden förespråkar.  

 

En anledning till detta kan vara att skaparna känner till andra anledningar än enbart den 

funktionella betydelsen av att ha utfäst en uppförandekod. Det har exempelvis visats i tidigare 

forskning, att även om uppförandekoder inte efterlevs till fullo så har den trots allt syfte och 

mening (Frostenson et al 2012). Likaså konstaterar Adams et al (2001, s208) att deras resultat 

pekar på att närvaron av en uppförandekod var viktigare än innehållet i den för hur det etiska 

klimatet uppfattades av de anställda. Detta konstaterande stämmer väl överens med resultatet 

från Frostenson et al (2012) som pekar på att i vissa enheter har uppförandekoder varit en 

inspirationskälla och en referensresurs för personal som känner sig mer stolta över sitt företag 

vid vetskapen om att koden existerar. Givetvis bör detta ses i förhållande till att bland annat 

Nihjof et al (2003), som vi tidigare nämnde, konstaterade motsatsen. De menade att det inte 

fanns något samband mellan uppförandekoder och etiskt beteende. 

 

I appendix 3 presenteras en figur skapad av Kaptein och Schwartz (2008, s114) och som visar 

olika forskningsresultat som ger en bild av debatten. 

 

Vi intervjuade därför Frostenson i maj 2013 angående bland annat sambandet mellan 

uppförandekoder och etiskt agerande samt andra fördelar med uppförandekoder. Då bekräftade 

han mycket av det som tidigare diskuterats, nämligen att företags uppförandekoder ser mycket 

lika ut, men även att det är en logisk utveckling eftersom de alla påverkas av liknande externa 



11 | S i d a  
 

faktorer. Vidare så påpekar Frostenson att det ständigt pågår en diskussion rörande transparens, 

där företag är i fokus och är tvungna att agera etiskt. Det finns också en förväntan från externa 

parter på företag att skapa en kod, inte bara för allmänhetens skull utan också för att det krävs av 

vissa underleverantörer eller partners. Som följd av detta konstaterar han att många stora företag 

idag är med i UNGC och därför behöver företagen följa och efterlikna de principer som UNGC 

tar upp. Däremot så konstaterar Frostenson att företag arbetar mycket olika med sina 

uppförandekoder. Vissa har tendenser att använda sina uppförandekoder mer som prydnad 

medan andra använder dem som ett aktivt styrdokument. Det är dock konstaterat av Kolk och 

van Tulder (2002, s266) att UNGC, och andra liknande organisationer som består av 

gränsöverskridande regeringssamarbeten, utfärdar koder som har svagheter i framförallt den 

övervakning som krävs för att se att de efterföljs, och därför endast leder till efterlevnad på 

minsta gemensamma nämnare. Frostenson fortsätter med att betona att i Sverige handlar det 

främst om hur medarbetare ska agera och vilka krav som ställs på underleverantörer. Precis som 

tidigare forskning visat på sade han att bara för att företag inte fullt följer sin uppförandekod, så 

är det inte lämpligt att dra slutsatsen att den inte har något värde. Orsaken till detta är att det 

måste studeras från mer än en nivå. Tvärtom så påpekade Frostenson kan den betyda att anställda 

känner sig mer stimulerade på sitt arbete och mer stolta över sin arbetsgivare.  

 

Litteraturöversikten summerar vi genom en illustration i figur 2, där olika förklaringsfaktorer för 

uppförandekoders likhet kan identifieras. Som har betonats kan legitimitet vara en anledning för 

fenomenet isomorfism, och kan därigenom förklara uppförandekoders struktur. Även 

rättegångskostnader har angivits som möjlig förklaring för legitimitet. Hofstede har påvisat 

existensen av kulturella skillnader. Det leder oss till debatten om hur transnationella 

organisationer bör förhålla sig till dessa skiftande normer. Eftersom Hofstede påvisar existensen 

av kulturella skillnader och debatten pågått om hur transnationella organisationer bör förhålla sig 

till dessa skiftande normer kan det vara möjligt att dessa påverkar innehållet i uppförandekoder. 

Även mikronormer skulle påverka kulturell relativism eftersom de är normer som är mindre 

allmänna än hypernormer. Det leder dock även till att motsatsen kan vara aktuell, att 

uppförandekoder inte innehåller någonting som är lokalt bundet, utan istället enbart universella 

hypernormer. Vidare kan deontologin eller utilitarismen påvisa huruvida uppförandekoderna ska 



12 | S i d a  
 

tolkas bokstavligt oavsett vilken situation som är aktuell eller tolkas efter vilka konsekvenser 

valen medför.  

 

Figur 2. Eventuella förklaringsfaktorer för uppförandekoders likhet. 

3. Två tillvägagångssätt för att förklara likhet – studiens genomförande 

 

Den teoretiska referensramen leder oss till att konstatera att uppförandekoder och etiska koder är 

två uttryck som kan särskiljas, där uppförandekoder mer behandlar hur anställda och leverantörer 

bör agera i specifika situationer och etiska koder närmare behandlar hur anställda bör tänka och 

handla när de befinner sig i situationer där de måste fatta ett beslut. Somliga organisationer har 

både en uppförandekod och en etisk kod, dock används uttrycken ofta omväxlande och en 

uppförandekod innehåller ofta riktlinjer för att agera etiskt och därför benämner vi 

fortsättningsvis båda uttrycken som uppförandekod. Det finns även en mängd andra olika koder 

och riktlinjer som liknar en uppförandekod eller etisk kod (Preuss 2010, se appendix 1). Vid de 

tillfällen vi inte syftar på en uppförandekod, tydliggör vi detta. 
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För att kunna undersöka hur lika företagens uppförandekoder är så analyserar vi 

uppförandekoder från svenska företag. Som uppförandekoder räknar vi publikationer som kan 

innefattas av den tidigare nämnda definitionen av uppförandekod och som är beskrivna som 

antingen uppförandekod, code of conduct, code of business ethics, code of ethics, affärsetisk 

kod, code of business practice eller liknande. Dessa beskrivningar används omväxlande för att 

beskriva samma typ av innehåll. I de fall ett företag haft både en uppförandekod och etisk kod 

eller annan av ovan nämnda benämningar har vi tagit med båda dokumenten och hanterat som ett 

gemensant stort dokument. Koder som är benämnda supplier code of conduct (kod för 

underleverantörer) och sustainability reports (hållbarhetsrapporter) har vi valt att exkludera från 

undersökningen eftersom de skulle ge ett missvisande resultat över hur lika uppförandekoderna 

var. Detta kan leda till att vårt material kan bli bristfälligt på grund av att vissa företag har 

separata koder som vi inte inkluderat i jämförelse mellan företagen, såsom i det fall ett företag 

har en underleverantörskod och därför inte nämner underleverantörer i uppförandekoden. 

Däremot anser vi att vi genom att exkludera dessa får en bättre indikation på likheten i 

uppförandekoder specifikt. Vissa av koderna i studien var på engelska, andra på svenska. Vi har i 

största möjliga mån analyserat båda språken. 

 

3.1 Urval 

 

Vi undersökte 15 stora globala företag som historiskt har en stark koppling till svenskt näringsliv 

och åtminstone delvis kunnat räknas som svenska. Samtliga företag valdes för att de möter etiska 

dilemman världen över och är tvungna att hantera sitt etiska agerande på något vis. Vi 

undersökte 15 företag eftersom vi ansåg att det skulle räcka för att urskilja tendenser på hur lika 

eller varierade uppförandekoder generellt är för svenska globala företag. Vidare satte vi som 

storlekskriterium att de skulle inkluderas i Veckans Affärers Top-100 lista (VA 2013) och även 

därigenom ha en stark anknytning till svenskt näringsliv. Anledningen till detta var för att mindre 

företag inte har lika stor press från intressenter att agera etiskt och upprätta uppförandekoder.  

Tillgängligheten av uppförandekoder ansågs även vara högre när vi fokuserade på större svenska 

bolag, vilket även det var en bidragande orsak till detta urval.  
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Vi valde ut 15 företag ur Veckans Affärers Top-100 lista som hade koppling till Brasilien, 

eftersom när vi startade studien hade den även som syfte att utröna hur företag behandlade skilda 

kulturer med hjälp av sin uppförandekod. Då var Brasilien det land som jämfördes mot den 

svenska kulturen. De företag som ingår i studien är ABB, Atlas Copco, Assa Abloy, Astra 

Zeneca, Electrolux, Ericsson, Handelsbanken, IKEA, Sandvik, Scania, SKF, Skanska, Stora 

Enso, Swedish Match och Volvo. 14 av dessa uppförandekoder har hämtats från företagens 

respektive hemsidor och det återstående dokumentet har vi erhållit via e-post. 13 av de 15 

undersökta företagen är medlemmar i UNGC. Koderna samlades in under perioden 2013-03-22 

och 2013-05-17. 

 

3.2 Innehållsanalys av uppförandekoder 

 

För att kunna analysera likheten mellan företags uppförandekoder har vi använt oss av ett 

ramverk, ursprungligen skapat av KPMG och senare förädlat av Daniels och Ryman (2012, se 

appendix 4.), som analysverktyg. Detta ramverk har tidigare använts vid bedömning av 

uppförandekoder och innefattar 100 bedömningsparametrar som bland annat används för att 

analysera uppförandekoders innehåll. Dessa parametrar behandlar en stor del av vad som 

vanligtvis kan förekomma i uppförandekoder och är kategoriskt uppdelade. Exempelvis finns ett 

antal parametrar som behandlar innehåll om hållbarhet, finansiell redovisning och 

intressekonflikter mellan organisationer och dess anställda. Däremot har ramverket i tidigare 

studier använts som verktyg för att rangordna uppförandekoder, där fler observerade parametrar 

betytt en bättre uppförandekod. Istället för att bedöma fler observerade parametrar som bättre 

uppförandekod, observerar vi det totala antalet parameterförekomster och analyserar de 

parametrarna som förekommit flest gånger i uppförandekoderna sammanlagt. Vi har vidare 

justerat ramverket för att bättre mäta relevans för vårt syfte med studien eftersom vår användning 

av ramverket skiljer sig något från tidigare studier. De justeringar vi gjort kan utläsas ur 

appendix 4 och innebär att vi har uteslutit bedömningsparametrarna 3, 7, 9, 39-45, 49-60, 64, 76-

80 samt 90. Vi har uteslutit dessa parametrar på grund av tvetydighet att tolka dem, samt låta en 

parameter stå som bedömning för flera parametrar vilket gäller för 38. Diskriminering generellt 

för 39-45 som rör specifik diskriminering, 48. Hantering av personuppgifter för 49-51 som rör 

övervakning av personliga företeelser och 74 respektive 75 för 76-80 som innebär att koden är 
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giltig för fler än de direkt anställda. Vidare har vi även adderat två egna parametrar som vi kallar 

för 101 och 102 för att utröna om vissa företag inkluderar mikronormer som är verksamhets- 

eller lokalanpassade i sina uppförandekoder. Dessa behandlar (101) verksamhetsanpassad 

kodskrift där koderna bedöms på huruvida verksamhets- eller branschspecifika dilemman 

diskuteras, samt (102) lokalanpassad kodskrift där koderna bedöms utefter om anpassning av 

koden till lokal marknad utförts för att kunna utröna om det finns inslag av kulturell relativism. 

Det ger att vi för varje uppförandekod undersökt förekomsten av 74 parametrar. Därefter har vi 

observerat förekomsten av dessa parametrar i varje enskild uppförandekod. Till skillnad från 

Holder-Webb och Cohen (2012) jämför vi inte uppförandekoderna baserat på lingvistik utan 

baserat på innehåll. 

 

Vid kodning av dessa parametrar var vi ibland tvungna att göra avvägningar och subjektiva 

bedömningar av parameterförekomster. Därför är vi medvetna om att viss subjektivitet föreligger 

och att skillnader kan komma att avspeglas med ett annat synsätt. Som exempel kan nämnas 

parametern om nolltolerans för brott mot koden. Vissa företag använde ord som nolltolerans 

uttryckligen i uppförandekoden, medan andra endast förespråkade att de skulle agera vid brott 

mot uppförandekoden. I det fallet kände vi oss tvungna att tolka parametern rent bokstavligt. Ett 

annat exempel var parametern där uppförandekoden var en del av anställningskontraktet. 

Eftersom ingen uppförandekod innefattade det specifikt så har ingen uppförandekod denna 

observation i vår innehållsanalys. Vi är dock medvetna att flera företag har som rutin att 

uppförandekoden är en del av anställningskontraktet. Däremot kunde vi inte göra ett undantag 

från principen i vår innehållsanalys eftersom det inte uttryckts i uppförandekoden.  

 

3.3 Intervjuer 

 

För att komplettera de svar vi fick från analysen av uppförandekoderna och kunna förklara 

resultatet så har vi även genomfört intervjuer med fem av de 15 företag som vi använde som 

underlag för studien. De företag som intervjuades var de första fem som gick med på att 

intervjuas och som tillhandahöll kompetenta intervjuobjekt. Dessa var Assa Abloy, Atlas Copco, 

Sandvik, Skanska och Stora Enso. För att försäkra oss om att vi skulle få väsentlig information 

från intervjuerna så intervjuades endast de personer på företagen som ansågs ha tillräcklig 
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kunskap och insyn i företagens etiska verksamhet. Exempel på positioner som var godkända var 

Head of CSR och Vice President Ethics. Eftersom personer med dessa positioner har stor insikt i 

företagens etiska verksamhet anser vi att deras svar reflekterar företagens inställning. Givetvis 

gäller detta inte på de frågor där vi efterfrågat deras personliga åsikter. 

 

Syftet med att även genomföra intervjuer var att ta reda på de underliggande orsaker som inte går 

att utläsa ur koderna. Att träffa företagen och höra deras inställning till uppförandekodens syfte 

samt hur den implementeras var väsentligt för att kunna dra slutsatser om varför 

uppförandekoderna skulle kunna se likadana ut. Vidare så ville vi veta deras inställning till att ha 

en uppförandekod som var specifik för deras verksamhet. För att få ökad kunskap om hur 

uppförandekoden kan tolkas och implementeras i olika delar av världen så hade vi två intervjuer 

med representanter i Brasilien. Detta gäller intervjuerna med Atlas Copco och Stora Enso. Dessa 

intervjuer kontrollerades i viss mån av en svensk företagsrepresentant, som också intervjuades i 

samband med detta. 

 

3.4 Intervjuernas genomförande 

 

Intervjuerna skedde semi-strukturerat för att tillåta följdfrågor där det behövdes och erbjuda den 

intervjuade möjligheter att själv beskriva sin inställning till uppförandekoden och en eventuell 

konkretisering av abstrakta koncept även om vissa av våra frågor var av en mer strukturerad 

karaktär för att i specifika delar kunna jämföra mer konkreta svar. Vid en semi-strukturerad 

intervju ökar chansen att leda den intervjuade in på rätt område om någon fråga missförståtts. 

Det är enligt Saunders et al (2012, s377) en rekommenderad intervjumetod för en studie som 

kombinerar en förklarande och utforskande metod.  

 

Vi gav de som skulle bli intervjuade en förvarning om vilket område och ämne som skulle 

behandlas, men gav inte ut alla specifika frågor till dem på förhand. Denna taktik valdes för att vi 

ville ha intervjuer med personer som var pålästa på ämnet men som inte enbart hade planerade 

svar. Vi eftersökte information som inte gick att urskilja ur uppförandekoderna, såsom 

bakomliggande orsaker och upplevda syften med uppförandekoden. Intervjuerna varade mellan 

30 och 80 minuter. Varje intervju startade med en försäkran om att intervjun var frivillig och att 
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den skulle bli inspelad för att underlätta att materialet återberättades enligt intervjuobjektens 

utsago. Efter varje intervju transkriberades därför vad som blev sagt. De intervjuade har också 

samtyckt till användning av deras namn.  

 

Våra intervjumetoder har varierat beroende på vilka vi har intervjuat. En del företag önskade bli 

intervjuade per telefon, andra tyckte det var lämpligast att vi kom till deras huvudkontor för att 

diskutera frågorna. En intervju utfördes via programmet Skype, eftersom det ansågs vara det 

mest praktiska alternativet för att intervjua en representant i Brasilien, och ytterligare en utfördes 

via Microsoft Lync av samma anledning. Vi fann att intervjumetoderna gav skilda resultat i 

förtroende och friktionsfri kommunikation. När intervjun skedde ansikte mot ansikte ledde det 

till att färre missförstånd uppstod. Enligt vår uppfattning så påverkade emellertid inställningen 

till studien och intervjuobjektens personliga egenskaper mer hur öppen intervjun blev än genom 

med vilket verktyg den genomfördes. Över telefon fanns dock fler element som påverkade, (1) vi 

såg inte personen och kunde därmed inte tyda kroppsspråket på samma sätt. (2) Precis som 

Saunders et al (2012, s404f) uttrycker sig, så uppnåddes ej samma nivå av förtroende under 

intervjun och (3) det var inte möjligt att fastslå att respondenten hade sin fulla uppmärksamhet på 

intervjun. Dock anser vi att engagemanget från våra intervjuer som inte utfördes ansikte mot 

ansikte tydde på att vi hade deras fulla uppmärksamhet och intresse.  

 

3.5 Insamling från intervjuerna 

 

Genom att till intervjuobjekten ställa frågan vad som var syftet med uppförandekoden har vi 

kunnat utläsa en av huvudorsakerna till varför de har upprättats. Mot denna bakgrund frågade vi 

vad som var viktigast att tänka på när uppförandekoden togs fram. Härigenom fick vi ett 

ytterligare, kompletterande mått på varför de har upprättats. I samband med detta fick de 

intervjuade uppge om det fanns några externa faktorer som särskilt påverkade utformandet. 

Dessa frågor kan relatera till huruvida legitimitet existerar som skäl eller ej, vilket även kan 

kopplas till Donaldson (1996) angående användningssyften för uppförandekoden. Vi frågade 

även efter vilka som utformat koderna, vilket kan ge en antydning om huruvida koderna generellt 

är författade av liknande typer av avdelningar eller människor från liknande typer av positioner 

som skulle kunna vara ett förklarande skäl. Fortsättningsvis fick de intervjuade förklara hur 



18 | S i d a  
 

företaget hanterat att de är verksamma i flera olika länder och kulturer via dess uppförandekod 

och hur de ser att dessa tolkas världen över för att se om anpassningar genomförts som kan 

framhäva mikronormer eller om det endast är hypernormer som återfinns. I relation till 

föregående fråga, ställdes även frågan huruvida företaget hade lokala etiska handlingsprogram 

eller riktlinjer för att undersöka om de hanterar denna typ av dissonans och hur de förhåller sig 

till kulturell relativism. Till sist ställdes även frågan om vilka etiska dilemman företaget och 

branschen de verkar i möter för att kunna skönja om dessa dilemman liknar varandra och därmed 

kan vara ytterligare en förklaringsfaktor till graden av likhet. Frågorna kan även ses mer 

översiktligt i appendix 5. För att sedan försöka förklara de resultat som erhållits genom 

innehållsanalysen och de utförda intervjuerna har vi använt nedanstående tillvägagångssätt. 

 

3.6 Metodologi för analys 

 

Vid bedömning av innehållsanalysen av uppförandekoderna kallar vi den andel av parametern i 

fråga vi funnit för observationsfrekvens, baserat på antalet observationer vi gjort av 

uppförandekoder som innefattat parametern. De parametrar som hade en observationsfrekvens 

under 20 % i innehållsanalysen indikerar visserligen på en viss likhet men vi exkluderar däremot 

dessa med anledning att vi inte kan förklara likheten av dem. Orsaken till att så få företag har 

med dem kan bero på irrelevans eller oanvändbarhet för företaget. De kan på en nivå förklara 

likhet men endast genom frånvaro av eventuellt små och irrelevanta konstateranden. Vi förklarar 

genom vår uppsats de parametrar som förekommer och har därför svårt att förklara de som är 

frånvarande. Undantaget är parameter 101 och 102 som påvisar vilka företag som har en 

bransch- eller lokalanpassning av sin uppförandekod. De parametrar som hade en 

observationsfrekvens mellan 20-80 % ansågs inte vara lika. För att kunna svara på orsak till 

likhet, fokuserade vi istället på de parametrar ur innehållsanalysen som hade en 

observationsfrekvens på 80 % eller mer. Med tanke på urvalet om endast 15 företag och att vi 

med större säkerhet vill förklara likhet har vi därför satt den höga gränsen 80 % för att analysera 

likheten, eftersom ISCT kräver att det ska vara en uppfattning som inte skiljer sig åt.  
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Dessa har vi försökt förklara genom publikationsår av de studerade uppförandekoderna och en 

jämförelse med UNGC:s riktlinjer och andra internationella publikationer för att utröna närvaro 

av eventuella hypernormer. Genom samma tillvägagångssätt kan vi också utröna olika maximer 

relaterat till den deontologi som Price (2008) beskrivet. Vidare så jämförde vi resultaten från 

innehållsanalysen med de svar vi erhållit från intervjuerna, för att ta reda på varför dessa 

parametrar kan tänkas vara lika.  

 

Våra bedömningar av uppförandekoderna kan visserligen tolkas annorlunda, men skillnaden är 

enligt oss försumbar eftersom det endast gäller ett fåtal parametrar. Resultat som erhållits från 

intervjuer är givetvis ett område där eventuella utfall skulle kunna skilja sig åt vid upprepning av 

studien på grund av den semi-strukturerade inställningen och intervjuobjektets egna resonemang. 

Vidare har vi använt ett ramverk som tidigare använts i akademiska studier för att öka den 

interna validiteten. Vår studie uppskattas kunna appliceras på svenska företag som är verksamma 

på den globala marknaden och som är medlemmar i UNGC. Däremot har resultatet av vår studie 

påverkats av att vissa företag har flera koder än andra, vilket betyder att det måste tas i beaktning 

vid generalisering. Vidare så är företagsrepresentanter givetvis måna om att få lyfta fram saker 

som deras företag gör bra.  

4. Hur lika var uppförandekoderna? 

 

4.1 Resultat från innehållsanalys 

 

För att visa en övergripande bild av hur lika uppförandekoderna var efter vår analys presenterar 

vi i figur 3 nedan en kategoribaserad sammanställning där varje kategori innefattar ett antal 

parametrar från ramverket vi använt oss av vid uppförandekodsanalysen. Resultaten 

representerar den generella observationsfrekvensen av parametrarna under varje kategori. De 

kategorier som hade parametrar som var frekvent förekommande i analysen visas med hög 

observationsfrekvens. Där framgår att kategorierna Rapportering av brott mot uppförandekod, 

Tillämpning av uppförandekod, Hållbarhet, Konkurrens, Anställdas villkor, Ekonomiskt 

missbruk, Ersättningssystem och Finansiell redovisning innehöll parametrar som var frekvent 
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förekommande medan kategorierna Iakttagande av uppförandekod, Media, Organisationens 

tillgångar, Upplägg av koden och vår egenkomponerade kategori Anpassning innehöll 

parametrar som var mindre frekvent förekommande. Detta ger oss emellertid endast en 

fingervisning om innehållet i uppförandekoder generellt eftersom varje kategori innefattar olika 

antal parametrar. Därför kan enskilda parametrar sänka eller höja en kategoris 

observationsfrekvens olika mycket. Exempel på detta kan förklaras genom att parametern 

Korruption innefattades i alla uppförandekoder medan parametern Kärlek på arbetsplats inte 

återfanns i någon. En mer utförlig version av resultatet av innehållsanalysen som presenteras i 

figur 3 går att återfinna i appendix 6. 

 

 

Figur 3. Observationsfrekvenser generellt 

 

För att ytterligare fördjupa resultatet av innehållsanalysen av parametrarna representerade i dessa 

olika kategorier, visar vi i figur 4 nedan att den vanligaste observationsfrekvensen på en 

parameter, oavsett kategori, var mellan 20-80 % som innefattade 28 av de 74 parametrarna. Som 

framgår av figur 4, var det knappt en tredjedel, 22, av parametrarna ur innehållsanalysen som 

hade över 80 % i observationsfrekvens. 

26,67 

46,67 

56,67 

43,33 

66,67 

50,00 

23,81 

53,33 

59,26 

60,00 

33,33 

63,70 

84,00 

25,71 

56,30 

23,33 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 

Upplägg av koden 

Bolagsstyrning 

Finansiell redovisning 

Konfidentiell information 

Ersättningssystem 

Intressekonflikter 

Organisationens tillgångar 

Ekonomiskt missbruk 

Anställdas villkor 

Konkurrens 

Media 

Hållbarhet 

Tillämpning av uppförandekod 

Iakttagande av uppförandekod 

Rapportering av brott mot … 

 Anpassning 

Procentandel observation 

K
at

e
go

ri
e

r 

Resultat av innehållsanalys 



21 | S i d a  
 

 

Figur 4. Observationsfrekvens av parametrar från innehållsanalysen. 

 

Det var lika många parametrar som observerades i upp till 20 % av uppförandekoderna som det 

var parametrar som observerades i 80 % eller mer av uppförandekoderna. För att förtydliga figur 

4 visar vi de parametrarna som översteg 80 % kan vi i tabell 1 se att de parametrarna som vi i 

figur 4 iakttagit med högst observationsfrekvens, var parametrar rörande bland annat korruption, 

mutor, redovisningsprinciper, miljöansvar och diskriminering. 

 

Parameter Observationsfrekvens 

 

Finansiell redovisning 

 

6. Redovisningsprinciper 100 

Konfidentiell information 

10. Rutiner för behandling av generell konfidentiell information 

 

80 

Intressekonflikter 

14. Privata investeringar 

 

86,67 

15. Privata relationer 86,67 

19. Mutor mottagna från tredje part 93,33 

20. Mutor utgivna till tredje part 100 

Ekonomiskt missbruk 

31. Korruption 

 

100 

Anställdas villkor 

35. Jämställda arbetsvillkor 

 

93,33 

38. Diskriminering generellt 100 

22 

28 

22 

Observationsfrekvens 
Upp till och med 
20% 

20%-80% 

80 % eller mer 
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47. Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön 93,33 

Konkurrens 

62. Konkurrenslagar 

 

80 

Hållbarhet 

66. Miljöansvar 
100 

69. Barnarbete 93,33 

70. Tvångsarbete 86,67 

Tillämpning av uppförandekod 

74. Uppmanar externa parter att följa uppförandekoden 

 

100 

75. Gäller för dotterbolag 100 

81. Information om ansvar att följa lokala lagar och förordningar 100 

82. Information om ansvar att följa uppförandekoden 100 

Iakttagande av uppförandekod 

84. Redogörelse för efterlevnad av uppförandekoden 

 

100 

Rapportering av brott mot uppförandekod 

92. Rutiner för rapportering av brott mot uppförandekoden 

 

93,33 

93. Sanktioner för brott mot uppförandekoden 86,67 

97. Meddelarfrihet 100 

Tabell 1: Parametrar med observationsfrekvens 80 % eller mer (appendix 6) 

 

De parametrar som vi lade till i undersökningen, 101 och 102 rörande verksamhets- och 

lokalanpassning, nådde endast resultat på 33 % respektive 13 % (appendix 6). Som även kan 

utläsas i appendix 6 så har följande företag verksamhetsanpassad kodskrift
5
: Astra Zeneca, 

Handelsbanken, SKF, Stora Enso och Swedish Match. Vidare finns det två företag som i sin 

uppförandekod har lokalanpassad kodskrift
6
. Dessa är Handelsbanken och Astra Zeneca. 

För att kunna utläsa möjliga anledningar till resultatet som visade att de flesta av parametrarna 

hade en observationsfrekvens mellan 20-80 % presenterar vi tabell 2 nedan som visar när 

respektive företag skaffade sin uppförandekod, vilka uppförandekoder vi undersökt samt när de 

blev medlemmar i UNGC. 

                                                           
5 Parameter 101 
6 Parameter 102. Till detta räknas inte uppförandekoder som endast översatta till lokala språk. 
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Studerade företag Upprättandedatum 

för studerade 

uppförandekoder 

Upprättandedatum 

för första 

uppförandekoder 

Medlemskap i 

UNGC 

    

ABB 2012 2006, byggd på bland 

annat en tidigare 

affärsetisk kod från 

2005 

2000 

Assa Abloy 2012 2003 2008 

Astra Zeneca  2013 2000, från etisk kod 

1999 

2010 

Atlas Copco 2012 2002 2008 

Electrolux 2004 (Etisk kod), 

2010 

(Uppförandekod) 

2004 (Etisk kod), 

2002 

(Uppförandekod) 

2002 

    

Ericsson 2012 2002 2000 

Handelsbanken 2013 2013 2009 

IKEA 2008 2000 2004 

Sandvik 2004, 2008 

(Värdegrundsversion) 

2004 - 

Scania 2013 2013 2013 

Skanska 2008 2002 2001 

SKF 2007 2002 2006 

Stora Enso 2013 2002 2002 

Swedish Match 2012 2004 - 

Volvo 2012 2012 (Dock haft ett 

liknande dokument 

sedan 1982) 

2001 (Volvo Cars 

2000) 

Tabell 2: Upprättandedatum för studerade uppförandekoder.  
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Precis som presenteras i tabell 2 så upprättade 10 av 15 företag sina första uppförandekoder 

mellan åren 2002-2004. Däremot är tio av de studerade uppförandekoderna från 2012 eller 

senare och endast en är inte uppdaterad från tidigare än 2007. 

 

För att ytterligare förklara innehållet i uppförandekoderna intervjuades även fem företag av de 15 

som ingick i innehållsanalysen. Genom dessa intervjuer fick vi veta följande. 

   

4.2 Skanska 

 

Vi intervjuade Lars Björklund, Vice President Ethics på Skanska. I intervjun framkom att 

Skanska utformat sin uppförandekod år 2002 baserat på sin värdegrund och att den därför endast 

består av två sidor text (vilket är lite i förhållande till många andra uppförandekoder). Det går 

inte att skriva en fungerande regelbok svarar Björklund och nämner ett exempel på en bank som 

upprättade en klädkod som var 47 sidor lång och som ändå inte täckte allt. Enligt Björklund är 

syftet med en uppförandekod att undvika de etiska risker som finns. Den är dock också delvis en 

hygienfaktor, det ska finnas en uppförandekod. Koden gör att det finns någonting konkret som 

företaget kan peka på för att visa “du har inte agerat i enlighet med våra värdegrunder” om 

oetiskt agerande skett. Vidare påpekas att det är mycket viktigt för företag att idag ha en 

transparens som genomsyrar hela organisationen. Dessutom uttrycker Björklund att det inte går 

att hålla någonting hemligt idag och att transparens därför är av betydande vikt. 

 

Skanska verkar också i en bransch som är ökänd för att vara problematisk gällande korruption, 

svartarbete och olagliga prissamarbeten. Dessutom är byggbranschen enligt Björklund en 

bransch som påverkar miljön mer än andra branscher, varför miljöaspekten spelar stor roll för 

Skanska. Deras olika avdelningar världen över har utvecklat en egen landspolicy som ska gälla 

där, som ett sätt att lokalanpassa sitt beteende. Däremot får inte dessa landskoder gå emot de 

värderingar som står i Skanskas generella uppförandekod. I intervjun med Björklund påpekas att 

Skanska ständigt ser över frågorna kring uppförandekoden, eftersom arbetet med etiska frågor 

alltid fortsätter. Björklund konstaterar att koden i USA är mer regelbaserad och omfattande på 

grund av den amerikanska situationen, där det är mer fokus på att undvika att hamna i domstol.  
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Lars Björklund fortsätter med att säga att han tror det finns en övertro på uppförandekodens 

formella betydelse, “det är fel att tro att man är klar bara för att man har en uppförandekod.”   

 

4.3 Assa Abloy 

 

På Assa Abloy intervjuade vi Krister Eriksson, företagets Personaldirektör som även är med i 

Code of Conduct-kommittén tillsammans med chefen för Environmental Sustainability och två 

fackliga representanter. Assa Abloy skaffade sin uppförandekod 2003 med hjälp av ledningen. 

En av anledningarna till att den tillkom beskrevs som att det eventuellt var “Inspirerat av den 

allmänna trenden att företag utarbetade Code of Conducts”. Enligt Eriksson var innehållet 

troligen inspirerat av andra företags uppförandekoder och utifrån dem så anpassade sedan Assa 

Abloy sin uppförandekod så att den passade företaget. Det påpekades av Eriksson att 

uppförandekoder generellt ser liknande ut. Enligt Eriksson fyller uppförandekoden en funktion 

som ska beskriva hur anställda och chefer bör agera i affärer och i företaget.  

 

Eriksson säger vidare att det inte finns anledning att skriva om etiska dilemman som just Assa 

Abloy ställs inför. Detta eftersom att Eriksson inte upplever att de etiska dilemman som Assa 

Abloy utsätts för skiljer sig från andra företag. Han nämner att mutor samt avtal om prissättning 

inte är branschspecifika problem utan relevanta i alla branscher som svar på varför Assa Abloys 

uppförandekod inte innehåller branschspecifika dilemman. 

 

Det betonades under intervjun att denna uppförandekod är tillämplig världen över och att någon 

lokalanpassning inte sker annat än med översättning. “Det här är Assa Abloy” säger Eriksson 

och menar att fler riktlinjer och lokalanpassningar skulle medföra en mindre klar bild över 

företagets värderingar. Till exempel säger han att “skulle man muta någon i Mexiko så är det lika 

illa som om man skulle muta någon i Sverige, i vår värld” och att felaktigt beteende omedelbart 

ska bestraffas med eventuell avstängning oavsett vart brottet begåtts. Visserligen kan 

uppförandekoden tolkas lite annorlunda beroende på vart den skall implementeras, men Assa 

Abloy tycker inte att uppförandekoder skall anpassas till skilda kulturer eftersom “lokala 

versioner vore väldigt underligt”. Avsikten är att uppförandekoden ska vara så identiskt som 

möjligt överallt i världen. 
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4.4 Sandvik 

 

Under intervjun med Christina Båge-Friborg, Head of CSR på Sandvik, uppskattade hon att 

uppförandekoden troligen utvecklades i samband med ett reportage av Uppdrag Granskning
7
 

2003. Sandvik hade redan innan dess en värdegrund inom företaget men den behövde 

systematiseras och kommuniceras bättre enligt Båge-Friborg. I Sandvik är uppförandekoden 

sammanflätad med deras dokument The Sandvik way of doing Business, där uppförandekoden 

mest speglar deras tre värdegrunder, vilka enligt utsago benämns som open mind, team spirit och 

fair play. Uppförandekoden får en mer praktisk infallsvinkel som beskriver hur det påverkar 

agerande mer konkret. 

 

Båge-Friborg understryker att det som är viktigt att tänka på är att skriva uppförandekoden så att 

den är riktad mot de områden som är aktuella för företaget, som svar på vad som är viktigt att 

tänka på gällande uppförandekoder. “Många företag har gjort lite ’copy and paste’ från nätet” 

fortsätter hon, och konstaterar att det då inte blir företagsvinklat. Vidare uttrycker hon känslan av 

att alltför många företag idag inte har en uppförandekod som är fokuserad på de områden som är 

unika för dess verksamhet och bransch. Självklart skall dock uppförandekoderna innefatta de tio 

principerna i Global Compact, oavsett bransch poängterar hon. Men i vår bransch kanske det inte 

krävs samma typ av fokus på personlig integritet som för tele-kommunikationsbolag. Det bör 

nämnas att Sandvik är ett av två företag i vår undersökning som inte är medlemmar i UNGC, 

men som valt att integrera de principerna i sin uppförandekod ändå. 

 

Sandvik upplevde det som självklart att det finns en viss lokalanpassning. De har en global 

policy som är grunden, och utifrån den får länder skapa sig en mer regional policy. Detta för att 

situationen kommer vara annorlunda i Ryssland än vad den är i Sydafrika eller Brasilien. “Vi kan 

inte köra samma approach överallt, det går inte”. Samma regler gäller, men hur genomförandet 

sker skiljer sig mellan regionerna. Därför skriver Sandvik en generell policy som ska täcka alla 

marknader, och lägger till lokala riktlinjer som anpassar det globala agerandet till de lokala 

förutsättningarna. Sandvik har inte en utbildning i uppförandekoden eftersom den upplevs som 

för liten för en hel utbildning. Däremot har de en utbildning som speglar deras värdegrunder 

                                                           
7 Svenskt TV-program i SVT, 2003-02-18 
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genom exempelvis ”videowebinars” och ”face-to-face”, där uppförandekodens innehåll 

inkluderas i utbildningen av värdet Fair Play. Uppförandekoden är därför ett av många 

dokument som visar vilka etiska värden som Sandvik står för. Slutligen så delges förhoppningen 

att företag i framtiden kommer ha en uppförandekod som är mer riktad och specificerad, och en 

tro att aktuella skandaler kan frambringa en sådan utveckling i samband med kraftigare 

engagemang och kunskap kring de etiska frågorna för olika typer av ledningar och styrelser. 

 

4.5 Atlas Copco 

 

Huvudintervjun med Atlas Copco genomfördes med Claes Backlund, Holdingchef Brasilien. Vi 

hade också kontakt via telefon och e-post med Karin Holmquist, Chef för ansvarsfullt 

företagande Atlas Copco. Hon berättade att Atlas Copco har haft en uppförandekod sedan 2002 i 

samband med att en ny verkställande direktör tillträdde. Uppförandekoden har som syfte att vara 

applicerbar i alla länder och att visa för underleverantörer och anställda att det här är Atlas 

Copcos affärsmetod. 

 

Enligt Backlund måste ibland fler faktorer tas i åtanke i Brasilien än i Sverige på grund av att vi 

svenskar inte fullt förstår hur det fungerar i Brasilien. Det betonas under intervjun med Backlund 

att attityden att “alla tänker väl lika ändå” inte längre fungerar. Därför har varje region egna 

sessioner där grupper av chefer går igenom olika scenarion och diskuterar vad som är etiskt rätt. 

Atlas Copco har en global kod, men de lär ut hur anställda ska agera i respektive land via dessa 

sessioner för att anpassa det till regionala förutsättningar och kulturer. Inget av det som lärs ut 

går emot den globala uppförandekoden påpekar Backlund. Syftet med dessa sessioner eller 

utbildningstillfällena är att få in ett etiskt tänkande eftersom det inte finns ett absolut facit som 

alltid kan följas. Under sessionerna hämtas exempel som dessa chefer har erfarit på sina poster 

som representanter för Atlas Copco för att få mer verklighetsanknytning. Vidare poängteras att 

det är viktigt att inte enbart ha sin kod och utbildning i den utan att den kräver uppföljning och 

inte minst efterlevnad av ledning och chefer. Enligt Backlund krävs det att chefer med högre 

positioner “walk the talk” eftersom de agerar som föredömen för anställda på Atlas Copco.    
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Vad Atlas Copco dessutom gör är att inte enbart visa dokumenten vid anställning utan varje chef 

måste årligen också skriva under att de inte ska uppträda olämpligt för företaget under 

kommande året. Detta görs delvis för att få en förbindelse från cheferna för kommande år men 

också för att påminna dem om Atlas Copcos värderingar. Detta är ett sätt att skydda sig mot 

världen som beskrivs som korrupt med hänvisning till Transparency International (TI 2012). 

Därför behöver Atlas Copco arbeta med olika medel för att förbli fria från korruption. Atlas 

Copco finns med på listan Etisphere™ över de mest etiska företagen i världen (Etisphere 2013). 

 

Backlund konstaterar att koden har en mening trots att den mestadels följer övergripande normer. 

Det är viktigt för medarbetare att veta att Atlas Copco har en sådan kod, och att de ser att Atlas 

Copco arbetar med de områdena. Den fungerar dels som en trygghetsfaktor för dem och kan 

även leda till att individer med högre moral söker sig till Atlas Copco. 

 

4.6 Stora Enso 

 

Stora Enso upprättade sin uppförandekod 2002. Vi intervjuade Pontus Selderman, Legal Counsel 

på Stora Enso och skapare av majoriteten av uppförandekoden. Vi intervjuade även samtidigt 

Eduardo Gondo, Legal Director Biomaterials Business Area på Stora Enso, som intervjuades 

från São Paulo. Stora Enso använder uppförandekoden som summering av alla deras andra 

koder. Selderman nämner att på grund av att det är ett globalt företag med komplexa processer 

krävs att det finns separata koder som beskriver detta. Syftet med att ha en uppförandekod 

beskrivs av företrädarna för Stora Enso som (1) förklara för medarbetarna på Stora Enso vad 

företaget står för och (2) för att visa andra intressenter vad Stora Enso står för, såsom finansiärer, 

aktieägare och inte minst kunder.  

     

Upprepade gånger berättas att koden gäller likadant överallt i världen där de är verksamma. 

Vidare att den är anpassad efter just företagets verksamhet, påpekar Selderman, “If I just took 

SEB:s code of conduct and put my name on it, then it wouldn’t make sense”. Istället har Stora 

Enso teman som är unika, såsom skogshantering i sin uppförandekod. Uppförandekoden har 

översatts till sjutton olika språk men visar samma värderingar överallt. Det bör konstateras att 

även Stora Enso är med på listan Etisphere™ över världens mest etiska företag (Etisphere 2013). 
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Implementering sker via e-mail utskick och meddelanden från VD, men inom några veckor 

kommer även ett program med e-learning att starta. Vidare så berättar Gondo att Stora Enso har 

utbildningstillfällen i Brasilien där berörda parter utbildas i hur medarbetare ska agera korrekt i 

förhållande till Stora Ensos kod. Han får medhåll av Selderman som konstaterar att företaget 

däremot är tvunget att anpassa sina resurser beroende på i vilket land verksamheten är för att 

kunna agera etiskt där. Till exempel så kommenterar Selderman att det behövs mer träning i 

korruptionshantering i Kina än i Tyskland. 

 

4.7 Syntes av intervjusvar 

 

Samtliga företag har en uppförandekod som gäller världen över. Två av de fem kompletterar den 

med en landskod. Alla de intervjuade företagen upprättade även deras första uppförandekoder 

mellan 2002 och 2004. Sättet att implementera sin uppförandekod skiljer sig mellan företagen 

och även sättet att förklara syftet med sin uppförandekod. Samtliga företag vi intervjuat har som 

rutin att få varje nyanställd att skriva på att de läst uppförandekoden när de anställs. Från denna 

stund får koden en varierad verkan. Alltifrån en kontrollfråga årligen om de läst koden till 

utbildningstillfällen som återkommer kontinuerligt. 

5. Vad kan förklara likheten?  

 

5.1 Relation till hypernormer 

 

Genom att återkoppla till resultatet från tabell 1 (se s21f) där parametrarna med högst 

observationsfrekvens presenteras kan vi bedöma dessa genom att försöka förklara deras 

härkomst. Den första parametern vi observerat inneha en observationsfrekvens på 80 % eller mer 

är parameter 6 som berör redovisningsprinciper och kan återfinnas i samtliga uppförandekoder i 

innehållsanalysen. Detta förefaller vara naturligt av den anledning att det är den största orsaken 

till att uppförandekoder blivit ett krav för den som vill agera på NYSE eller Nasdaq genom SOX 
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som upprättades efter ett antal skandaler som spårats till oetisk redovisning. Med andra ord är 

detta en grundpelare för uppförandekoder och det enda avsnittet i uppförandekoder som Holder-

Webb och Cohen (2012) i deras studie inte upptäckte någon likhet i. Vi anser även att dessa 

redovisningsprinciper är i enlighet med definitionen av en hypernorm, eller giltig mikronorm, 

som bör gälla enligt Donaldson och Dunfee (1994). Som framkom i intervjun med Skanska är 

ytterligare ett syfte med uppförandekoden att undvika att hamna i domstol, framförallt i USA, 

vilket överensstämmer med Dobsons (2005) studie. 

 

Nästa parameter vi finner i tabell 1 rör hantering av konfidentiell information. Detta är ett område 

som vi bedömer vara av praktisk relevans för globala organisationer likt de vi undersökt och kan 

behandlas av ett antal anledningar. Dit hör exempelvis forskning och utveckling, pågående 

upphandling eller annan information som är av vikt att dölja för konkurrenter med flera. Vi 

finner att detta område eventuellt skulle kunna vara närvarande på grund av isomorfism men den 

praktiska relevansen gör att detta inte på något vis är bevisat. Vi kan heller inte vetenskapligt 

knyta detta till någon form av uttalad hypernorm. Parametrarna 14 och 15 rör intressekonflikter 

och vi anser att denna närvaro existerar av samma anledning som hantering av konfidentiell 

information.  

 

Likaså återfinns parametrarna 19, 20 och 31 om mutor och korruption i nästan högsta möjliga 

grad hos de uppförandekoder vi analyserat och kan förklaras av princip 10 angående korruption i 

de grundläggande värden förmedlat av UNGC och räknas därför av oss som hypernormer. Även 

de två företag som inte är medlemmar i UNGC innehar dessa parametrar och av dessa två 

refererar den ena uppförandekoden till andra internationella konventioner såsom FN:s 

deklaration av mänskliga rättigheter och konventionen om barns rättigheter. Gällande den andra 

uppförandekoden har vi genom intervju erhållit information att denna också bygger på UNGC:s 

principer. 

 

Parametrarna 38, 66, 69, 70 och delvis även 35 som alla faller inom kategorierna anställdas 

villkor och hållbarhet kan likaså förklaras av UNGC:s principer, denna gång i form av 

principerna 4-9 och vi klassar därför även dessa som hypernormer. Även parameter 74 om 

uppmanande till externa parter att följa uppförandekoden anser vi falla inom området för 
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UNGC:s påverkan eftersom UNGC i sin tur uppmanar sina medlemmar att i den mån det är 

möjligt påverka andra att följa dessa principer. 

 

Vidare var parameter 47 om hälsa och säkerhet i arbetsmiljön frekvent förekommande. Denna 

parameter kan exempelvis härledas från ILO-OHS 2001 eller BS 18000
8
 men förekommer i olika 

juridiska utformanden världen över. Vi anser att även detta är en hypernorm i enlighet med 

Donaldson och Dunfee (1994), men kan inte i övrigt förklara varför den förekommer i nästan 

samtliga uppförandekoder. 

 

Parameter 62 gällande konkurrenslagar observerades i 80 % av uppförandekoderna och höga 

observationsfrekvensen av parametern kan delvis antydas av att flera uppförandekoder även 

bygger på riktlinjer från OECD där bland annat hur organisationer bör förhålla sig till konkurrens 

finns beskrivet (OECD 2011, s57). Dessa riktlinjer gäller för samtliga av våra analyserade 

företag och kan bedömas som, om inte hypernormer, så åtminstone giltiga mikronormer, i 

enlighet med vad Frederick (1991) identifierade. 

 

Parameter 81 är en parameter som informerar läsaren om att företaget givetvis följer lokala lagar 

och förordningar, vilket får anses vara en hypernorm även om de lagar de följer kan skilja sig åt, 

men de kvarvarande parametrarna rör själva koden i sig och förmedlar inget övrigt innehåll. De 

beskriver snarare att koden bör följas och hur brott mot koden kan rapporteras. Det här förefaller 

enligt vår subjektiva bedömning vara strukturella krav för kodens giltighet och därmed kan en 

parallell dras mellan detta och legitimitetsfaktorer och isomorfism (Meyer och Rowan 1977; 

DiMaggio och Powell 1983).    

 

Härav kan summeras att av de 22 parametrarna som hade en observationsfrekvens på 80 % eller 

mer kunde 13 (59,09 %) klassas via ISCT som hypernormer, 6 (27,27 %) som del av 

uppförandekodernas struktur och 3 (13,63 %) utanför dessa områden.  

 

                                                           
8 ILO:s Riktlinjer för hälsa och säkerhet i arbetsmiljö och British Standards version som är utarbetad i enlighet med ISO:s 

ramverk. 
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Utöver att observera att dessa 22 parametrar innefattas av de flesta uppförandekoder och ofta kan 

anses vara hypernormer, finns det även andra faktorer som skulle kunna representera en 

förklaring till dessa likheter eller olikheter. 

 

Precis som presenterades i tabell 2 tidigare så upprättade 10 av 15 företag sin första 

uppförandekod mellan åren 2002-2004. Däremot så är tio av de studerade uppförandekoderna 

från 2012 eller senare och endast en är inte uppdaterad från tidigare än 2007. 

 

Det innebär därför att tidsaspekten för de studerade uppförandekoderna är snarlik. Ytterligare 

kan poängteras att samtliga medlemmar i UNGC har uppdaterat sin uppförandekod efter det att 

de har anslutit sig till UNGC och följaktligen hunnit inkorporera dessa principer i sin 

uppförandekod.  

 

Vidare kan vi se ur tabell 3 nedan att företagen har lagt ut skapandet på olika avdelningar i 

organisationen, två har utformats av ledningen och de resterande tre har spridda skapare. Vi 

finner det naturligt att uppförandekoderna kommer att ha differentierad struktur och publicera 

skilda moment beroende på om den är skapad av ledning, juridiska avdelningen eller till exempel 

hållbarhetschefen. Det kan eventuellt förklara varför så många av parametrarna i vår studie hade 

under 80 % observationsfrekvens. 

 

Förklaringsfaktorer Mått 

 Avdelning 

Utformad av Ledning 

 

Hållbarhetschef 

 

Juridiskt ombud 

 

Informationsdirektör/Kommunikationsavdelning 

 

Ledning 

 

 

 

Andel 

Legitimitet Tre av fem angav detta 
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Dilemman 

Etiska dilemman för bransch eller företag Skogshantering 

  

På alla samhällsnivåer 

  

Samma som andra företag generellt 

 

Miljö, hälsa och säkerhet 

 

Alla som finns presenterade i uppförandekoden 

 

 Tillvägagångssätt 

Kulturell relativism Gäller likadant 

 

Lokala utbildningssessioner 

 

Regionala tilläggspolicys 

 

Landsanpassade påbyggnadskoder till 

uppförandekoden 

 

Gäller likadant där vi är verksamma men har 

lokala träningstillfällen 

 

Tabell 3: Sammanställning av förklaringsfaktorer från intervjuer. 

 

Här ser vi att tre av de fem företag vi intervjuat nämnt att åtminstone en del av syftet med 

uppförandekoden och varför den finns relaterar till legitimitet. Eftersom detta är baserat på ett 

urval av endast fem intervjuer, är det svårt att statistiskt dra relevanta slutsatser för en större 

population men detta ger oss en indikation om att legitimitet, i enlighet med Meyer och Rowan 

(1977) och DiMaggio och Powell (1983), åtminstone existerar som ett av skälen till 

uppförandekoders existens, vid sidan av eventuella krav från SOX som kan ses som ett tvingande 

legitimitetsskäl. Det innebär däremot inte på något vis att företagen inte agerar etiskt eller att 

dokumentet skulle vara meningslöst.  

  



34 | S i d a  
 

5.2 Verksamhetsanpassning 

 

Visserligen finns studier som konstaterar att uppförandekoder som är upprättade av endast 

legitimitetsskäl (Holder-Webb och Cohen 2012) tenderar att ha en högre likhetsgrad, men inget 

av de företag vi intervjuat har enligt egen utsago gjort detta, även om vissa möjligtvis blivit mer 

inspirerade av konkurrenter än andra. Alla de fem företagen som blivit intervjuade anser däremot 

att det finns en tendens i näringslivet att kopiera uppförandekoder från andra företag. Trots att 

företagen har olika inställning till verksamhetsanpassning, som kan sträcka sig från att företag 

anser sig möta samma etiska dilemman som alla andra företag till att de anser att deras bransch 

möter specifika dilemman, är det intressant att samtliga har en lösning som förefaller vara logisk 

och rationell. Detta skulle kunna tyda på att även om den formella strukturen påminner om 

varandra så har företag fortfarande en taktik som är egenutvecklad. Vidare så ska poängteras att 

samtliga intervjuade företag verkar inom industrisektorn på en global marknad. Det skulle kunna 

betyda att de möter liknande etiska dilemman. Den skilda uppfattningen över generell praxis i 

området pekar därför på att de svenska företagen inte följer det som Donaldson och Dunfee 

(1994, s259) förklarar leder till att företag rättfärdigar sitt beteende genom sina konkurrenters 

agerande. Vi är medvetna om att för att uppförandekoderna ska kunna vara generaliserbara krävs 

att de inte är för specifika. Precis som Björklund på Skanska konstaterade så går det inte att 

skriva en regelbok över de här områdena eftersom en sådan aldrig blir heltäckande. Vidare kan 

koden däremot skrivas så att den blir specifik på ett annat sätt, nämligen genom att utveckla 

koder som är justerade efter de geografiska regioner där de är verksamma.  

 

5.3 Lokalanpassning  

 

Enligt innehållsanalysen av uppförandekoderna var det endast Handelsbankens och Astra 

Zenecas uppförandekod som innehöll element av lokalanpassning, men Skanska och Sandvik - 

tillämpar till viss del “when in Rome, do as the romans” genom att de utvecklar enskilda 

riktlinjer till varje enskilt land eller enskild region. Det finns dock en risk att värderingar ebbar ut 

i de fall de enskilda reglerna gör att den generella uppförandekoden hamnar i skuggan.  Denna 

situation kan bli mer problematisk om landskoderna, mikronormerna, strider mot andra 

regelböcker som Skanska eller Sandvik har i andra länder. Vad både Sandvik och Skanska 
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prioriterar är att landskoderna aldrig ska gå emot företagens generella uppförandekod. Med ett 

sådant perspektiv följer Skanska och Sandvik den ISCT strategi som föreslagits av Donaldson 

och Dunfee (1994). En möjlig parallell skulle följaktligen vara att den generella 

uppförandekoden inom dessa bolag är att se som en hypernorm, och landskoderna som specifika 

mikronormer. Precis som Skanska och Sandvik påpekar får inte landskoderna gå emot den 

generella uppförandekoden. Detta överensstämmer med princip 3 av Donaldson och Dunfee 

angående ISCT (1994 och 1995) som säger att mikronormen inte får gå emot hypernormen.  

 

Till skillnad från de ovan diskuterade organisationerna så har Assa Abloy, Stora Enso och Atlas 

Copco en kod som är översatt så identiskt som det går världen över för ett enhetligt agerande av 

dess anställda. Assa Abloy har en strikt tolkning av sin uppförandekod där varje avsteg ska 

betraktas som ett brott mot koden. Atlas Copco och Stora Enso använder sig av en global 

uppförandekod men har regionala utbildningar för att göra koden mer förstådd och realistisk för 

representanter. Dessa tre företag verkar enligt oss vara skeptiskt inställda till en dokumenterad 

lokalanpassning. 

 

Att ta detta i beaktande och utröna hur de intervjuade företagen arbetat med att de existerar på 

många marknader med många kulturer kan tyckas vagt från en analys av uppförandekoder 

eftersom innehållet i uppförandekoder ofta är just vagt, vilket delvis kan förklaras med att ett 

sådant dokument ofta avser spegla värderingar i diverse situationer. Dessa värderingar är som 

visats i den tidigare innehållsanalysen ofta i linje med vad som anses rätt av många, 

hypernormer. Hypernormer och vad som anses rätt av många, kan i sin tur i viss mån liknas vid 

maximer, som tidigare beskrivits som någonting som kan rättfärdigas överallt i varje situation. 

Hur punkten sedan efterföljs kan ske med respekt för gällande mikronormer och lokala 

förutsättningar, vilket därmed innebär att uppförandekoder kan anses vara konstruerade efter det 

deontologiska perspektivet. I figur 5 visas hur våra intervjuade företag förhåller sig till 

deontologi och kulturell relativism. Figuren visar att samtliga företag har en generell kod som 

skall gälla överallt men däremot har två företag ytterligare dokumenterade koder som beskriver 

hur agerande ska ske på lokal nivå. Två andra företag anpassar sig till lokala kulturer genom 

utbildningar.  
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Figur 5. Beskrivning av lokalanpassning för intervjuade företag. 

 

5.4 Isomorfism? 

 

Härav kan isomorfism inte anses vara utbrett när det kommer till lokalanpassning, däremot kan 

isomorfism möjligen vara en förklaring till varför alla företag vi undersökt har en 

uppförandekod, delvis med grund i att legitimitet blivit angivet som skäl för anskaffande av 
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dylika koder. De parametrar som rör själva tillämpandet av uppförandekoden skulle logiskt 

kunna härröra från förklaringen till själva uppförandekodens befinnande och delvis ingå i den 

isomorfa strukturen av en uppförandekod. Efter analys av dess innehåll har vi däremot kunnat se 

att det endast är marginella likheter som tyder på isomorfism bland parametrarna med över 80 % 

i observationsfrekvens. 8 av dessa 22 kan peka på isomorfism och de andra 14 relaterar snarare 

till hypernormer om vad som är rätt. Resterande av de 74 parametrarna försvarar att 

uppförandekoderna är olika.  

Isomorfism kan däremot vara orsaken till att dessa företag är med i UNGC, vilket i så fall 

förklarar förekomsten av dessa parametrar, men är ingenting vi kan utläsa från resultaten av 

denna studie. Det bör här noteras att de indikationer som pekar på alltför generella och vaga 

uppförandekoder, och därmed isomorfa har en tendens att bli verkningslösa precis som Finnegan 

och Theriault (1997) hävdar. Ett annat bidragande syfte för uppförandekoder som bland annat 

Dobson (2005) och Holder-Webb och Cohen (2012) ger som förklaring är det legala kravet för 

NYSE och Nasdaq samt att slippa rättegångskostnader, men eftersom de uppförandekoder vi 

undersökt inte är särskilt lika kan vi inte se det sambandet. Givetvis påverkas resultatet av att vi i 

vår studie använt en hög gräns för likhet, 80 % observationsfrekvens. Det medför att vid en lägre 

gräns för likhet, som exempelvis 60 % observationsfrekvens, hade resultatet möjligtvis visat att 

isomorfism var mer utbrett men det hade inte kunnat konstateras med samma säkerhet. 

 

5.5 Intressenters motsägelsefulla krav 

 

Bakom varje skapande av en uppförandekod så har det funnits personer som avgjort vad som ska 

finnas med. När ett företag saknar ett tema som majoriteten av andra företag nämner så kan det 

leda till misstro att företaget inte agerar enligt den normen. Det kan troligen delvis anknyta till att 

de är just uppförandekoder och att de har en liknande struktur eftersom konceptet uppförandekod 

är socialt konstruerat. Baserat på Meyer och Rowan (1977, s346) drar vi parallellen att detta 

socialt konstruerade fenomen tillsammans med institutionell förändring tillsammans bildar en 

förklaring för isomorfism. Det bör kanske påpekas att detta kan utvecklas med det Donaldson 

och Dunfee (1994) säger om att det finns utrymme för socialt konstruerade fenomen att förändras 

genom att vi själva ändrar vad som är viktigt, även om det påpekas att enskilda företag kan få 
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svårt att frångå normen på egen hand eftersom praxis kan ha moraliskt inflytande i näringslivet 

(ibid, s259). Med andra ord föraktas uppförandekoder som är ett resultat av plagiat, såsom i 

Holder-Webb och Cohen (2012), men paradoxalt nog kritiseras företag som skapat 

uppförandekoder vilka saknar element funna i majoriteten av uppförandekoderna. I ettdera fallet 

kan uppförandekoder inte vara alltför olika och samtidigt fortfarande benämnas uppförandekod. 

6. Slutsats 

 

Efter en analys av uppförandekoder från 15 företag och intervju med fem av dessa företag kan vi 

konstatera att det inte finns en hög grad av likhet mellan uppförandekoderna. Likheter som gått 

att spåra i uppförandekoder härrör självklara delar, som att följa lokala lagar, och att följa just 

uppförandekoden. Övrig likhet går att spåra till hypernormer vilka är etiska riktlinjer som gäller 

överallt och därför inte bidrar med några egentliga förvånande etiska ställningstaganden. Dessa 

hypernormer återfinns bland annat i UNGC:s riktlinjer och därför är det naturligt att de hittas i 

uppförandekoder som tillhör medlemmar av UNGC. Vi anser att skillnaden i uppförandekoderna 

tyder på att isomorfism bland de svenska företagen som vi undersökt inte existerar i den 

bemärkelse Holder-Webb och Cohen (2012) funnit i sin studie av amerikanska företag.  

 

Legitimitet finns bevisligen som ett skäl till varför vissa uppförandekoder existerar men detta är 

endast en indikation och ingenting som vetenskapligt går att generalisera på en större population.  

 

Vi har även funnit att företagen hanterar anpassning till lokala marknader och kulturer på olika 

sätt vad gäller tillvägagångssätt med uppförandekoden, och att detta sällan är uttryckt i kodskrift. 

Vidare kan påpekas att globala företag förefaller mötas av liknande etiska dilemman världen 

över även om en andel av företagen uttryckt dessa mer specifikt i uppförandekoden.  

 

Studien har inte hittat någon enhetlig förklaring till den ringa likhetsgraden vad gäller 

uppförandekoder men eventuella förklaringar har diskuterats i förhållande till bland annat syfte, 

vart i organisationen som koden författats, medlemskap i UNGC, tidpunkt för upprättande och 

specifika verksamhetsrelaterade dilemman. 



39 | S i d a  
 

7. Implikationer 

 

Utifrån studiens resultat föreslår vi att organisationer anpassar sin uppförandekod efter de etiska 

dilemman organisationerna specifikt utsätts eftersom det ökar legitimiteten av att ha en 

uppförandekod och samtidigt inte är för vagt formulerade. Som sammanfattat i denna studie är 

svenska företags uppförandekoder inte utmärkande lika till innehållet men på grund av den ringa 

förklaringen till olikheterna finns det underlag att undersöka frågan ur andra infallsvinklar. En 

sådan skulle kunna vara att djupare undersöka hur implementeringsprocessen och 

kommunikationen av uppförandekoder ser ut i svenska företag, för att ge ytterligare ett 

perspektiv på hur effektfulla svenska företags uppförandekoder är, och vad resultatet beror på.  

 

Precis som tidigare nämnts har studien inte för avsikt att undersöka om det sker någon typ av 

skillnad mellan den officiella strukturen för etiska riktlinjer hos företag, och hur de agerar på en 

operativ nivå. Däremot kan en sådan undersökning vara en intressant vinkling för vidare studier 

eftersom det finns indikationer på att företag har ett liknande sätt att uppföra sin 

uppförandekoder på, men ett diversifierat sätt att beskriva sin implementering.   
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Appendix 

Appendix 1- Koder inom organisationer 

Figur från Preuss (2010, s477). 
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Appendix 2 – Riktlinjer från UNGC 

 

The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of 

influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment 

and anti-corruption: 

  

Human Rights 

● Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 

proclaimed human rights; and 

● Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.   

  

Labour 

● Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective 

recognition of the right to collective bargaining; 

● Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 

● Principle 5: the effective abolition of child labour; and 

● Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 

    

  

Environment 

● Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental 

challenges; 

● Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 

● Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 

technologies.    

  

Anti-Corruption 

● Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including 

extortion and bribery. 

 

  

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle1.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle2.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/labour.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle3.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle4.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle6.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/environment.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle7.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle8.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle9.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle10.html
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Appendix 3 – Tidigare studier 

Figur från Kaptein och Schwartz (2008, s114). 
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Appendix 4 - Bedömningsparametrar  

Efter Daniels och Ryman (2012), uteslutna parametrar i grått.  

 

Disposition of the 

code 

1. Signalling of values 

and principles 

2. Loyalty/Pride (acting 

as an ambassador)  

3. Identification of 

specific receivers 

 

Corporate 

governance 

4. Reference to the 

corporate governance code 

5. Cooperation with 

government authorities 

 

Financial reporting 

6. Accounting 

principles 

7. Internal financial 

reporting 

8. Reporting to the tax 

authority 

9. Filing of financial 

records (due to legal 

requirements) 

 

Confidential 

information (CI) 

10. Routine for 

handling of CI in general 

11. Routine for 

handling of external 

party’s CI 

 

Remuneration system 

12. Guidelines for 

remuneration system 

 

Conflicts of interest 

13. Career 

opportunities/limitations 

14. Private investments 

15. Private relations 

16. Love at the 

workplace 

17. Quarantine 

regulations 

18. Political support 

19. Bribes received 

from external party 

20. Bribes offered to 

external party 

21. Lobbying 

22. External 

employment or 

engagement 

 

The company’s assets 

23. Handling of 

physical assets 

24. Private use of the 

company’s assets 

25. Use of company’s 

bank account or private 

outlays 

26. Use of electronic 

communication 

27. Intellectual 

property (IP): the company 

owns all IP 

28. The company owns 

all computer stored 

material 

29. Using 

unlicensed/unauthorized 

material 

 

Economical abuse 

30. Money laundering 

31. Corruption 

32.Fraud 

 

Employee’s 

conditions 

33. Fair wages 

34. Working hours 

(overtime etc) 

35. Equal working 

conditions 
 

36. Diversity 

37. 

Harassment/bullying 

38. Discrimination in 

general 

39. Discrimination- age 

40. Discrimination- 

ethnical/race 

41. Discrimination- sex 

42. Discrimination- 

religious views 

43. Discrimination- 

sexual orientation 

44. Discrimination- 

political opinion 

45. Manifestation of 

religious opinion 

46. Alcohol and drug 

use during working hours 

47. Health and safety in 

the working environment 

48. Handling of 

personal records 

49. Monitoring of 

computer usage 

50. Monitoring of 

phone lists 

51. Monitoring of e-

mails 

52. Control of 

employee’s social media 

usage 

 

Suppliers 

53. Payment: accounts 

payable vs. Financing 

54. Undue conditions 
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55. Selection: fair 

treatment, equal 

opportunities 

 

Clients 

56. Fair selling and 

market conditions 

57. Product quality 

and/or safety 

58. Handling of client 

information database 

 

Investors 

59. Disclosure of 

financial information 

60. Insider trading 

 

Competition 

61. Handling of 

information about 

competitors 

62. Anti-trust 

 

Media 

63. Media relations 

64. Informer’s rights 

(Sw. Meddelarfrihet) 

 

Sustainability 

65. Responsibility 

towards the local 

community 

66. Environmental 

responsibility 

67. Life cycle 

responsibility for products 

68. Charity and 

sponsorship 

69. Child labour 

70. Forced labour 

71. Human rights 

72. Right to be 

unionised 

73. Reference to UN 

Global Compact 
 

Application of the 

code of conduct (CoC) 

 

74. Encourages 

external parties to comply 

75. Application on 

subsidiary 

76. Application on 

external parties 

77. Application on 

suppliers 

78. Application on sub 

suppliers 

79. Application on 

agents 

80. Application on 

joint venture partners 

81. Information about 

responsibility to follow 

local laws 

82. Information about 

responsibility to follow 

CoC 

83. Exemplification of 

norms in the CoC 

 

Obervance of the CoC 

84. Statement of 

observance of the CoC 

85. The CoC is part of 

contracts 

86. The CoC is part of 

employment agreement 

87. The CoC is 

introduced in the 

employment procedure 

88. Control of 

employee’s observance of 

the CoC 

89. Control of 

supplier’s and other’s 

observance of the CoC 

90. Specific unit 

responsible for the CoC 

91. Manager 

responsibility for 

observance 

 

Report of violations to 

the code of conduct 

92. Routine for reports 

of violations of the CoC 

93. Sanctions for 

breach of the CoC 

94. Personal data act 

issues 

95. Confidential 

reporting of violations of 

the CoC 

96. Anonymous 

reporting of violations of 

the CoC 

97. Informer’s 

rights/inviolability 

98. Follow-

up/investigation of 

violations of the CoC 

99. Zero-tolerance of 

violations of the CoC 

100. Third party’s 

possibility to report 

violations of the CoC 

 

Egenkomponerade 

parametrar 

101. Verksamhetsanpassad 

kodskrift 

102. Lokalanpassad 

kodskrift 

 

 

 



51 | S i d a  
 

Appendix 5 - Intervjuunderlag 

 

Vi har valt att fokusera på att analysera innehållet i uppförandekoderna och genom intervjuer låta 

företagen svara på frågor som skulle kunna förklara skillnad i innehåll eller utröna orsaker som 

inte går att utläsa genom enbart analys av uppförandekoden: 

 

Intervjuområden som togs upp under intervjuerna 

1 Vad är enligt er syftet med en uppförandekod? 

2 När skaffade ni er uppförandekod? 

3 Vilka var det som upprättade er uppförandekod? 

4 Vilken var anledningen till att den uppfördes? 

5 Vad är viktigast att tänka på vid skapandet av en uppförandekod? 

6 Hur arbetar ni för att få er uppförandekod implementerad? 

7 Hur utvärderar ni effekten av er uppförandekod? 

8 Finns det några externa faktorer som bidrog till upprättandet eller uppdatering av er 

uppförandekod? 

9 Hur har ni hanterat att ni är verksamma i flera olika länder och kulturer med er 

uppförandekod? 

10 Uppfattas uppförandekoden likadant av anställda på de platser ni är verksamma globalt? 

11 Finns det speciella dilemman som uppstår just i er bransch eller verksamhet? 

12 Har ni med det i er uppförandekod? 

13 Har ni andra etiska policies som beskriver etiskt beteende? 

14 Det finns en tendens till likheter mellan olika företags uppförandekoder, vad tror ni att 

den likheten beror på? 

15 Kan ni berätta mer om er rapporteringsstruktur? 

 

Alla svar på dessa frågor användes inte, eftersom flera inte behövdes för att svara på syftet med 

studien.  
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Appendix 6 - Sammanfattning av analys av uppförandekoders innehåll 

 
Parametrar Ja % Nej % 

Upplägg av koden   

1.  Antydande av värderingar och principer 33,33 66,67 

2. Lojalitet/stolthet (agera som en ambassadör) 20 80 

Bolagsstyrning   

4. Referat till bolagsstyrningskod 40 60 

5. Samarbete med statliga institutioner  53,33 46,67 

Finansiell redovisning   

6. Redovisningsprinciper 100 0 

8. Inrapportering till skatteverk 13,33 86,67 

Konfidentiell information   

10. Rutiner för behandling av generell konfidentiell 
information 

80 20 

11. Rutiner för behandling av konfidentiell information 
gällande tredje part  

6,67 93,33 

Ersättningssystem   

12. Riktlinjer för ersättningssystem 66,67 33,33 

Intressekonflikter   

13. Karriärmöjligheter/begränsningar 40 60 

14. Privata investeringar 86,67 13,33 

15. Privata relationer 86,67 13,33 

16. Kärlek på arbetsplats 0 100 

17. Karantänföreskrifter 0 100 

18. Politiskt stöd 40 60 

19. Mutor mottagna från tredje part 93,33 6,67 

20. Mutor utgivna till tredje part  100 0 

21. Lobbying 13,33 86,67 

22. Extern anställning eller engagemang 40 60 

Organisationens tillgångar   

23. Hantering av fysiska tillgångar (material, datorer etc.) 46,67 53,33 

24. Privat användande av organisationens tillgångar 26,67 73,33 

25. Användning av organisationens bankkonto och 
privatautlägg 

6,67 93,33 

26. Användning av elektronisk kommunikation 20 80 

27. Immaterialrätt: organisationen äger alla intellektuella 
produkter 

33,33 66,67 

28. Organisationen äger allt material framtaget och/eller 
lagrade på organisationens hårdvara. 

13,33 86,67 

29. Användning av olicensierad/oauktoriserad mjukvara. 20 80 

Ekonomiskt missbruk   

30. Penningtvätt 20 80 

31. Korruption 100 0 

32. Bedrägeri 40 60 
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Anställdas villkor   

33. Rättvisa löner 73,33 26,67 

34. Arbetstider 53,33 46,67 

35. Jämställda arbetsvillkor 93,33 6,67 

36. Mångfald 53,33 46,67 

37. Trakasserier/Mobbning 26,67 73,33 

38. Diskriminering generellt 100 0 

46. Alkohol och droganvändning under arbetstid 13,33 86,67 

47. Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön 93,33 6,67 

48. Hantering av personuppgifter 26,67 73,33 

Konkurrens   

61. Hantering av information om konkurrenter 40 60 

62. Konkurrenslagar 80 20 

Media   

63. Medierelationer 33,33 66,67 

Hållbarhet   

65. Ansvar gentemot lokala samhällen 60 40 

66. Miljöansvar 100 0 

67. Ansvar för produkter genom hela dess livscykel 20 80 

68. Välgörenhet och sponsring 33,33 66,67 

69. Barnarbete 93,33 6,67 

70. Tvångsarbete 86,67 13,33 

71. Mänskliga rättigheter 66,67 33,33 

72. Rätt att ansluta sig till fackförening 66,67 33,33 

73. Referens till United Nations Global Compact 46,67 53,33 

Tillämpning av uppförandekod   

74. Uppmanar externa parter att följa uppförandekoden 100 0 

75. Gäller för dotterbolag 100 0 

81. Information om ansvar att följa lokala lagar och 
förordningar 

100 0 

82. Information om ansvar att följa uppförandekoden 100 0 

83. Ger exempel om normer i uppförandekoden 20 80 

Iakttagande av uppförandekod   

84. Redogörelse för efterlevnad av uppförandekoden 100 0 

85. Uppförandekoden är en del av kontrakt 0 100 

86. Uppförandekoden är en del av anställningsavtal 0 100 

87. Uppförandekoden är introducerad vid anställning 0 100 

88. Kontroll av anställdas iakttagande av uppförandekoden 0 100 

89. Kontroll av leverantörers och andras iakttagande av 
uppförandekoden 

20 80 

91. Föreståndares ansvar för iakttagande 60 40 

Rapportering av brott mot uppförandekod   

92. Rutiner för rapportering av brott mot uppförandekoden 93,33 6,67 

93. Sanktioner för brott mot uppförandekoden 86,67 13,33 

94. Frågor gällande personuppgiftslagen 6,67 93,33 

95. Konfidentiell rapportering av brott mot uppförandekoden 60 40 
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96. Anonym rapportering av brott mot uppförandekoden 40 60 

97. Meddelarfrihet 100 0 

98. Uppföljning och undersökning av brott mot 
uppförandekoden 

73,33 26,67 

99. Nolltolerans gentemot brott mot uppförandekoden 20 80 

100. Tredje parts möjlighet att rapportera brott mot 
uppförandekoden 

26,67 73,33 

Egenkomponerade parametrar – Anpassning   

101. Verksamhets-/branschanpassad kodskrift 33,33 66,67 

102. Lokalanpassad kodskrift 13,33 86,67 
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P-Nr AB
B 

Ass
a 

Abloy 

AZ Atl
as 

Copco 

Ele
ctrolux 

Eri
csson 

Ha
ndelsb
anken 

IKE
A 

Sa
ndvik 

Sca
nia 

Ska
nska 

SK
F 

Sto
ra Enso 

Sw
edish 
Match 

Vol
vo 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

4 0 0  1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 

13 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

23 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

30 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 

34 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

35 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

37 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

46 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

47 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

48 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

61 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

62 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

63 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

65 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

67 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

68 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

69 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

70 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

71 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

72 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

73 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

83 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

89 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

91 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

92 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 1 1 1 1 1  0 1 0 0 1 1 1 0 0 

96 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

98 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

10
0 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

10
1 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

10
2 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ant
al 

43 45 49 38 30 38 29 28 33 39 26 41 36 33 38 
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