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Abstract 
 
 
 

Lindfelt, Lise-Lotte (2006). 

Department of Business Studies, Åbo Akademi University 

 

Ethics – the missing link. The industrial network theory in a new value-
creating perspective.  
(Etik – den saknade länken. Den industriella nätverksteorin i ett nytt värdeskapande perspektiv.)  

This is a multiple thesis, consisting of seven articles published in English and an introduction to 
these written in Swedish. The aim of the report is to understand the role of ethics in the value 
creation process of a global forestry company. This is done by theoretically applying the industrial 
network theory (INT) to the case of Finnish-Swedish Stora Enso. Research shows that INT is 
insufficient for a conceptual study of ethics in an industrial network, why a stakeholder approach 
is used as a second theoretical foundation. The stakeholder approach (or theory) is often used in 
studies on business ethics. Furthermore, the interviewed actors also tend to use the terminology 
of stakeholder thinking, why, in combination with the INT, these form two well fitted theoretical 
platforms in accordance with the aim of the study. The theoretical aim of the study is thus to 
develop the INT with concepts that enable a study into the Stora Enso business network. The 
study proposes the following concepts: ethical network identity, ethical role, ethical 
position, ethical atmosphere and ethical embeddedness. These also form the main 
theoretical contribution of the study.  

Empirically, the study reviews the use of ethics codes within Finnish business. Also, it is one of 
the first studies to address the ethics code development and use in Finland, a practice which has 
come into being more and more since the turn of the millennium. Stora Enso’s process from the 
first ethics code in 1999 to the launch of the Code of Ethics in 2004 is understood through three 
follow-up studies. This is a relevant exemplification, as Stora Enso seems to be a forerunner in 
the Finnish business market. The study is qualitative, explorative, descriptive and interpretative. 

Managerially, the study addresses issues relevant for any listed company in Finland or Sweden. 
The critical analysis shows on issues of whether or not to “walk the talk”, or make “words match 
deeds”. Relevant managerial discussions in the study include a focus on core values versus 
peripheral values in ethics statements and the implication of globalization on ethics code use. The 
study addresses the existent confusedness on what concepts to use for ethics statements in 
business; e.g. the following terms are discussed corporate social responsibility (CSR), 
sustainability and corporate citizenship (CC). The study gives an ethical perspective on how to 
understand value creation in the industrial market – a perspective none of the multinational firms 
can neglect. Furthermore, it exemplifies how an ethical business network can, should and should 
not be managed and formed. Last but not least, the study also acknowledges that ethics may be 
nothing more than a business strategy and that it may be counterproductive as well, in various 
ways. 
 

Key words: business ethics, ethics codes, CSR, business network, globalization, paper industry, 
stakeholder, strategy, sustainability, value co-creation, international marketing 
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Förord 
 
 
 
När våren gryr ser man världen på ett nytt sätt. En fascinerande förändring griper tag i en och 
snötyngda blad förändras mycket snabbt till knoppar som just spricker ut i små mössöron. Att få 
ägna nästan fem år av livet åt forskning är ett privilegium. Liksom vårens ankomst ger en ny syn 
på tillvaron, är forskning också ett strövtåg i ny förståelse av den värld som vi lever i. Under mina 
strövtåg i forskningens värld är det många jag fått dela bitar av vägen med. Alla kan jag inte tacka 
här, trots att ni finns i mitt hjärta, men några vill jag ändå nämna speciellt. 

Professor Jan-Åke Törnroos, min handledare, lockade mig till institutionen som forskare och 
inbjöd mig med i forskargruppen ValueNet vid Finlands Akademi år 2001. Dessa första steg är 
avgörande för de år som följde. Under dessa år har Jan-Åke med svåra frågor, uppmuntrande ord 
och hjälp med finansiering varit en nyckelperson i min forskning och utveckling. Stort tack för 
detta! Som forskare har jag också behövt en akademisk miljö för att utvecklas och må gott. 
Vänner och kolleger vid företagsekonomiska institutionen är viktiga för mig. Tack att ni har 
funnits där och delat vardagen med mig.  Bibliotekspersonal och kanslipersonal har stött mig på 
ett fantastiskt sätt – tack snälla ni! Tack också fakultetsdirektör Annika Loman, grafiker Virpi 
Haavisto och språkgranskare Sonja Vidjeskog och Robert Collis för att ni så entusiastiskt har 
medverkat i den viktiga slutspurten. Finska citat har jag själv översatt i texten. Även mina 
förhandsgranskare docent Minna Halme och professor Sören Kock vill jag tacka för konstruktiva 
utlåtanden. Tryckningsbidrag har jag fått av Forskningsinstitutets publiceringsnämnd vid 
Stiftelsen för Åbo Akademi. Ett varmt tack för detta. 

Denna avhandling har varit möjlig tack vare flera finansiärer. Forskningen utgör en del av 
ValueNets forskargrupp. ValueNet är en del av LIIKE-programmet, vilket finansierades av 
Finlands Akademi åren 2001-2004. I konsortiet deltog fyra universitet: Helsingfors 
handelshögskola, Uleåborgs universitet, Åbo handelshögskola samt Åbo Akademi. Forskning har 
gjorts kring det övergripande forskningstemat ”Value-Creating Business Networks”. Andra 
finansiärer som jag med stora tack vill framhålla är Uppsala universitet, Företagsekonomiska 
institutionen, för frikostig inbjudan som gästforskare år 2001-2002, Forskerutdanningsakademin 
NorFA (Nordiska Ministerrådet), Bergsrådet tekn. och ekon. dr Marcus Wallenbergs stiftelse för 
företagsekonomisk forskning, Oskar Öflunds stiftelse, Svenska Kulturfonden, Liikesivistysrahasto, Seniorernas 
råd vid Åbo Akademi och rektor Gustav Björkstrand för Åbo Akademis särskilda 
miljöforskarstipendium. För deltagande i konferenser och resor i anslutning till datainsamling och 
seminarier vill jag tacka följande finansiärer:  Letterstedtska föreningen, Nordea Banks stiftelse, Stiftelsens 
för Åbo Akademi Forskningsinstitut, Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo och Dagmar och Ferdinand 
Jacobssons fond. 

En stor motvikt till jobbet har jag fått hos min familj. Tim (3 år) och Nikita (4 år) har under 
forskningstiden flyttat in i hjärta och hus hos oss andra gamyler - förutom mig - Miika, min 
älskade make och Nadja (7 år). Långa skogspromenader har under åren visat sig vara en av de 
bästa problemlösarna av alla. Tack kära för att ni delar livet med mig. Denna bok tillägnas Miika. 
Din betydelse under dessa knappa fem år ryms inte i några ord - de ryms bara i mitt hjärta. 

 

En löftesrik påskkväll 2006 

Lise-Lotte Lindfelt 
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1 INTRODUKTION 

Vi har bara en värld. Därför är vår framtid gemensam.3 

    President Tarja Halonen 

 

1.1 Bakgrund 
Porter, som är en välkänd författare också i marknadsföring, har skrivit mycket om 
företagsstrategi och branschkonkurrens. I en intervju publicerad i European Business Forum (2003), 
vilken riktar sig till företagsledare över hela världen, säger Porter lite ironiskt följande: “Corporate 
philanthropy – or corporate social responsibility – is becoming an ever more important field for 
business. Today’s companies ought to invest in corporate social responsibility as part of their 
business strategy to become more competitive”.  Dagens företag måste alltså, enligt Porter, 
investera i ansvarsfrågor som en del av företagets strategi för att bli mera konkurrenskraftiga. 
Porters största oro för området är ändå att teori och vetenskapliga resultat saknas (han använder 
den engelska termen evidence, dvs. bevis). Frågan om företagens ansvar, anser han, frodas på den 
goda känslan som enda argument, vilket förs fram av såväl akademiker som företagsledare. Han 
upplever att företagens samhällsansvar nu i hög grad utgår från en reaktiv hållning som handlar 
om att skydda sitt varumärke, undvika skandaler och tillskansa sig ett gott rykte. Detta är han 
kritisk mot. I stället efterlyser Porter proaktiva, positiva strategier med proaktiv integration av 
samhälleliga ansvarsfrågor i företagets strategi. Med detta utmanar Porter rättframt akademiker 
att rättfärdiga och förklara varför etiska handlingar ger företagen fördelar. Vi tarvar inte längre 
fallstudier som visar att företagsetik behövs, säger Porter. Detta skede är passé. Vad han nu 
efterlyser är följande:  

…what academics need to do now is to provide careful thinking, a clear rational framework, evidence 
and intellectual argumentation for answering the question of: “why should companies do this?”4 

Den här avhandlingen utgår från att undersöka företagsetik som strategi – inte på basis av en god 
känsla, utan på en kvalitativt sett vetenskaplig bas. De intellektuella argumenten följer längre fram 
i avhandlingen. Som inledning kan följande brittiska statistik ändå motivera den kritiska läsaren 
till varför företag skall bry sig om företagsetik. Business in the Community är en rörelse i vilken 700 
av Storbritanniens ledande företag uttalat att de vill förbättra sitt positiva inflytande på samhället. 
I sin forskningsöversikt (Research Review 2004) kan man läsa följande siffror: 

• Över 70 % av de verkställande direktörerna som deltagit i World Economic Forums (WEF) 
studie tror att huvudströmmen bland investerarna kommer att ha ett ökat intresse av 
företagens roll som samhällsmedborgare. 

• Av alla FTSE5 100 företag6 rapporterar sjuttio om CSR (corporate social responsibility = 
företagsetik, företagens samhällsansvar ) på ingångssidan till sin årsrapport. 

• En studie av Globescan år 2002 visar att i 47 länder har så många som 48 % inget, eller 
endast litet, förtroende för stora bolag.  

                                                 
3 Originaltext: Meillä on vain yksi maailma. Sen vuoksi tulevaisuutemme on yhteinen. (Halonen 2003:14) 
4 Publikation utan sidnummer. 
5 The Independent Global Index Company. S.k. joint venture mellan Financial Times och London Stock 
Exchange, hemvist för FTSE4Good Index Serien 
6 Ett index som innehåller de hundra största företagen (”by market capitalization”) som är listade på 
Londonbörsen. 
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• En Globescan studie år 2004 visar att hälften av världsopinionen (56 %) upplever att i-
länderna spelar ett orättvist spel i handelsdiskussioner med fattiga länder. Denna åsikt är 
starkast i Italien (77 %), Frankrike (76 %) och i Spanien (75 %). 

GES Investment Services, en av Nordeuropas största analytiker för ansvarsfulla investeringar 
(social responsible investments, SRI), har i sin studie kring etik och hållbar utveckling bland 
företag funnit att nordiska företag presterar bättre än europeiska – med undantag av brittiska 
företag som är i en egen toppklass (Nordic companies outperform… 2004). De brittiska företagen 
utgör 26 % av världens största företag, men utgör samtidigt 40 % av de hundra mest hållbara i sin 
strategi. Till hållbarhet räknas då miljöfrågor, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning (eng. 
”corporate governance”). Studien undersökte tio industriella sektorer. Inom sin sektor7 placerade 
sig det skogsindustriella företaget Stora Enso först. Värt att notera är ett annat finländskt företag 
som kom först i sin sektor: Nokia i (den informationsteknologiska) IT-sektorn. I studien 
inkluderades de 300 största företagen i Europa. Tio procent av dessa är nordiska, två är 
finländska. Studien visade också att de sydeuropeiska företagen ligger långt efter i rapportering 
kring miljö och mänskliga rättigheter.  

Utöver dessa siffror, som visar på en stor medvetenhet om värderingar i företagsvärlden, finns en 
annan nutida trend som påverkar affärsmarknaden. Man kan säga att vi lever i en tid präglad av 
bl.a. terrorism. Det ekonomiska systemet är inte oavhängigt religion, värderingar och kultur. 
Dagens världspolitik är i hög grad uppbyggd på en motsättning mellan arabisk (muslimsk) och 
västerländsk (kristen) kultur, som genomsyrar också affärsvärlden. För ett globalt företag måste 
horisonten innehålla också politisk korrekthet, diplomati och religiös respekt. Ett intressant 
exempel är hur kopplingen mellan etik och ekonomi är ett utmärkande drag inom islamsk 
ekonomi – vari den etiska grunden konkret kommer från Koranen. På avgörande punkter skiljer 
sig den islamska ekonomin från både marknads- och planekonomier. T.ex. är det ekonomiska 
systemet underordnat det etiska systemet i islam, medan det i västerländska marknadsekonomier, 
som Finland och Sverige, kan sägas vara precis tvärtom. Om detta skriver Samuelsson i Islamisk 
ekonomi (2000). Så kan man också se att börsen försöker återställa ett förtroende som blivit naggat 
i kanterna, vilket ovanstående statistik visade. I USA godkände George W Bush år 2002 
Sarbanes-Oxley-lagen, som har haft betydelse för nordiska globala företag, t.ex. Stora Enso. 
Lagen definierar noggranna kontroll- och ansvarsskyldigheter för de företag som är listade på den 
amerikanska börsen. På så sätt vill man återskapa investerarnas förtroende för placeringar. Lagen 
medför att företagsledningarna inte längre kan sköta sina skyldigheter med ära och ansvar utan 
måste följa strikta regler. Juholin (2004) har intervjuat ett antal företagsledare i Finland kring 
detta. Hennes studie visar att de finska representanterna anser att det självvalda ansvaret i hög 
grad är den enda rätta vägen att gå  och samtidigt den väg som poängterar företagets bästa och en 
stabilitet. Därmed är förtjusningen över Sarbanes-Oxley-lagen inte entydig, men för de stora 
finländska företagen är den en stor orsak till antagandet av tydliga etiska förhållningssätt, som 
företagsetiska koder. 

Man kan alltså säga att nutida marknadsstrukturer ställer nya krav på företagsledare. 
Globaliseringen förändrar spelreglerna och informationsteknologin likaså. Tid och rum uppträder 
som samtida fenomen över hela världen. Det ger upphov till att aspekter som dålig publicitet, 
investeringskonsulters indexeringar, anti-globaliseringsrörelsen och ögonblicklig 
kunskapsöverföring har satt etiska frågor på vardagsagendan – också i företagen. Redan 1981 
flaggar Pfeffer för ett ökat politiskt engagemang för företagens transparens och samhällsansvar. 
Han argumenterar för att makt och politik kommer att spela en allt större roll i beslutsfattande i 
de flesta organisationer i samhället, eftersom konflikter ökar, samtidigt som samhället blir allt 
mera homogent. Nu ett kvart sekel senare, är hans tankar fortfarande aktuella, kanske nu mer än 
då. Han skriver:  

                                                 
7 Den s.k. ”materials” sektorn. 
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The politicization of organizations throughout society can be argued to follow from the following 
factors: increasing resource scarcity, and the increasing conflict and use of power engendered by such 
scarcity; an increasingly heterogeneous society in terms of values, beliefs, attitudes, and socialization 
and inculturation; the erosion of confidence in most organizations and institutions, with the 
concomitant erosion of the legitimacy of the power and authority exercised by and within those 
institutions; and more specifically, the growing movement for corporate accountability and social 
responsibility, with promises to challenge fundamentally the pres ent governance arrangements of most 
large corporations (Pfeffer 1981: 363-364). 

Sålunda är företagsetik inte en helt ny akademisk företeelse. Redan 1988 kunde Gustafsson 
konstatera att företagsetik var ett populärt forskningsfält. Han tillägger ändå att ma n inte (vid det 
läget) med väl grundade argument kan säga huruvida detta med etik upplevs reellt i 
företagsvärlden. För cirka tjugo år sedan fanns följaktligen både konferenser och seminarier kring 
företagsetik, likaså akademiska kurser i företagsetik. Företagsskandaler är heller ingen nyhet. 
Moralisk kritik har riktats mot företag, likaså mot företagsamheten som verksamhet och mot hela 
det moderna instrumentellt och effektivitetsmässigt inriktade samhället (Gustafsson 1988). Det är 
alltså ingen nyhet, vilket en del forskare påskiner, att etik först nu blivit ett fenomen som finns, 
omdiskuteras och som har konsekvenser på marknaden. Däremot har det fått nya karaktäristika, 
t.ex. genom dagens världspolitik och globala affärsnätverk. 

Företagsetik kan studeras ur många olika synvinklar. T.ex. kunde man tänka sig att studera olika 
värdediskussioner, olika internationella konferensers utfall (t.ex. FN:s miljö- och 
utvecklingskonferens i Rio år 1992 och uppföljningen i Johannesburg år 2002), IT-utvecklingens 
roll för företagsetik och IT som maktfaktor i globaliseringen, eller internationalisering av 
marknaden och relationen till en allt mer ökande företagsetisk medvetenhet. Internationella 
fördrag, miljööverenskommelser och lagars betydelse för företagsetiken är ett annat perspektiv. 
Seppola (2004)argumenterar i sin doktorsavhandling för att många aspekter av internationell 
business skulle förstås bättre om de granskades från ett nätverksperspektiv. Det är just 
nätverksperspektivet som är nytt – när det riktas mot det företagsetiska fenomenet. I den här 
avhandlingen har jag valt att studera företagsetiken utifrån en nätverksteori med strategisk 
vinkling.  

1.2 Uppgiftsbestämning 
Ekonomiskt värdeskapande äger idag i allt större grad rum i affärsnätverk, där ett antal företag 
och andra aktörer tillsammans skapar värde. Kring sådana affärsnätverk bedrivs mycket 
forskning, t.ex. av den s.k. IMP-gruppen8. I dessa affärsnätverk spelar också etiken en viss roll. 
Stora bolag och extensiva affärsnätverk gör företagsledare känsliga för aspekter av etisk 
företagsverksamhet – eller speciellt oetisk sådan som lätt ger upphov till skandaler och katastrofer 
av stor utsträckning. I affärsrelationerna finns etiska perspektiv på de flesta händelser. Företag 
strävar efter tillväxt och internationalisering, den globala marknaden är attraktiv. Samtidigt är det 
oundvikligt att just den globala marknaden för med sig etiska dilemman och frågeställningar. Man 
kan därför fråga sig – vem driver vad? Är det affärsmiljön som formar företaget – eller är det 
företaget som formar affärsmiljön? Vilken roll spelas av affärsnätverket som företaget är 
inneslutet i? Vilken roll spelar etiska instrument (t.ex. principer eller koder) för företagets roll och 
position i sitt affärsnätverk? Är det möjligt att vara en global aktör, men strunta i etiken? 
”Strategy is the art of creating value” är den inledande frasen i Normann och Ramírez (1993: 65) 
artikel i Harvard Business Review. De menar att strategi är det sätt på vilket ett företag definierar sin 
business och sammanlänkar de enda andra resurser som verkligen spelar en roll, dvs.. kunskap 
och relationer – eller med andra ord en organisations kompetenser och kunder. Hemligheten 
bakom värdeskapande är byggandet av en allt bättre passform mellan relationer och kunskap. Jag 
menar att etiken spelar en grundläggande roll i alla affärsrelationer. Liksom Normann och 
Ramírez hävdar att ett företag inte tillför värde – utan återskapar det, påstår jag också i den här 
                                                 
8 Här menas forskargruppen Industrial Marketing and Purchasing Group, vilken diskuteras mera i kapitel 2. 
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avhandlingen att genom att tillföra etik – återskapar man också etik. Etiken har ett värde och kan 
också användas för att skapa värde. Såsom visas i artikelsamlingen, finns en lucka i forskning 
kring etik som strategi i globala affärsnätverk.9 Däremot finns flertalet studier i närliggande 
områden.  

Några nämnvärda studier som relaterar till finländskt näringsliv är t.ex. en antologi kring etiska 
värden och värderingar i skogsindustrin (red. Erkkilä, Heinonen & Saastamoinen 2004). I denna 
framstår som speciellt intressanta Saastamoinens (2004) perspektiv på en hållbar utveckling i 
skogsindustrin, Rannikko (2004) som betonar internationella intresseorganisationers roll, samt 
Rantalas (2004) studie av finländsk skogspolitik och värderingar i den politiska beslutsprocessen. 
Oksanen (2004) argumenterar för att skogsindustrins etiska hållning måste vara att stimulera till 
diskussion. Lehtinen (2004) å sin sida studerar globaliseringens inverkan på skogsföretag. 
Heinonen (2004) ser på globaliseringens inverkan på en global etik, som är relevant också för 
finländska företag. Andra studier kring skogsindustrin är t.ex. Näsi, Ranta och Sajasalo (1998) 
som påvisar skogsindustrins betydande för Finlands nationalekonomi. Flertalet forskare är ense 
om att företagsetiken som fenomen tog fart i mitten av 1990-talet (t.ex. Saastamoinen 2004, 
Rannikko 2004, Normann 2001). Kring detta har också Juholin (2004) författat sin bok och ser 
även att företagen kommer allt mera att betraktas som medborgare i samhället. Juholin har i sin 
studie också studerat Stora Enso, liksom även bl.a. Näsi m.fl. (1998) och Rytteri (2002).  

Kring globaliseringens inverkan på företagande finns studier från flera olika perspektiv. En av 
den globala etikens främsta förespråkare är Küng (1991). Även Rayman-Bacchus (2004) försöker 
förstå den nutida marknadssituationen och de värderingar som råder. Crowther och Rayman-
Bacchus (2004) framhåller att en moralfilosofisk diskussion i dag lätt blir en politisk diskussion, 
eftersom det finns en större frihet för företagen, vilken stöder idén om den fria marknaden. 
Sålunda är det inte oväntat att många studier av företagsetik använder sig av ideologiska modeller, 
såsom Takalas (2000) företagsideologiska modell som återkommer i studier av t.ex. Vehkaperä 
(2003), Rytteri (2004a), Rannikko (2004) och Donner-Amnell (2004). 

Ur ett teoretiskt och metodiskt perspektiv kan nämnas flera studier som använder sig av en 
intressentmodell för att förstå de olika aktörer som ställer förväntningar på ett företag. Hit hör 
t.ex. Rytteri (2002, 2004a), Donner-Amnell (2004), Vehkaperä (2003), Nylén (1996) och Farhang 
(1999). Farhang använder dessutom ett industriellt marknadsföringsperspektiv och studerar hur 
multinationella företag reagerar på etiska värderingar i ursprungsländer. Han hävdar att de etiska 
kraven på företagen håller på att höjas. En annan vikt på etiken ger Norberg (2001) i sin studie av 
mentaliteten på Stockholms finansmarknad. Specifika studier kring olika etiska instrument har 
gjorts av t.ex. Brytting (1997).10 Embeddedness, dvs. ett företags inflätande i affärsnätverk 
uppkom redan år 1944 av Polanyi, men fick mera uppmärksamhet av Granovetter (1985, 1992). 
Det har också studerats flitigt av andra forskare (t.ex. Törnroos 1997, Monge & Fulk 1999, 
Gulati, Nohria & Zaheer 2000, Hadjikhani 1996, Forsgren & Johanson 1992, Håkansson & 
Johanson 1997/1992, Hertz & Mattsson 2001, Mainela 2002, Andersson 2001, Ramírez-Pasillas 
2004, Koen & Beugelsdijk 2002). Mera explicit fokus på etik och strategi ur en företagssynvinkel 
har behandlats av Juholin (2004), där hon också hänvisar till många ytterligare studier av forskare 
och konsultbyråer. Den stora majoriteten av studierna gäller företag i en konsumentmarknad. 
Även handels- och industriministeriet har undersökt hur små- och medelstora företag i Finland 
gjort CSR till en tillgång och fördel (Taipalinen & Toivio 2004). Därtill finns flera studier kring 
värdeskapande, främst i IMP-gruppen, som saknar etisk koppling eller öppning för en sådan, här 
kan t.ex. nämnas Siitonen (2003). 

Sålunda finns nog studier kring såväl etik som strategi, kring globalisering och affärsnätverk. 
Däremot, vill jag hävda, saknas i stor utsträckning en gemensam nämnare i dessa, dvs. det finns 
                                                 
9 Se speciellt artiklarna II, III, IV och V. 
10 Artikel III ger en närmare litteraturöversikt av studier som avhandlar företagsetiska koder. 
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en lucka i forskningen vad gäller studier kring etik som strategi i en industriell kontext. Trots 
detta kan noteras följande axplock av händelser, som visar på etikens närvaro just i den samfällt 
europeiska näringsmässiga samt i den finländska skogsindustriella kontexten: 

§ UPM gav ut sin första årsrapport om företagets ansvar år 2002. 

§ Forststyrelsen gav ut sin första rapport om socialt a nsvar år 2003. 

§ Den europeiska sammanslutningen Confederation of European Paper Industries gav samma år 
(2003) ut sin första rapport om hållbar utveckling (Rannikko 2004). 

§ Finland tog andra plats år 1999 i Världsnaturfondens (WWF:s) jämförelse av hållbart 
förhållningssätt till nationens skogsbestånd (Saastamoinen 2004). 

§ Metsähoitajaliitto11 antog år 2002 sina första professionella etiska principer (Saastamoinen 
2004). 

§ Europeiska unionen (EU) har antagit en grönbok med rubriken Främjande av en europeisk 
ram för företagens sociala ansvar12, år 2001. 

§ EU bildade år 2002 ett forum för utbyte av företagsetiskt relevanta erfarenheter och 
principer, det s.k. European Multistakeholder Forum, som kom med sin slutrapport 29.4.2004 
(European Multistakeholder Forum... 2004). 

§ EU har även andra dokument som skall stimulera företagsetik (t.ex. CSR – Corporate Social 
Responsibility.... 2003, Mapping Instruments for Corporate Social Responsibility 2003). 

1.2.1 Syfte och forskningsfrågor 
För att greppa ovan nämnda tematik har en fallstudie gjorts på ett storföretag i skogsindustrin; 
Stora Enso. Företaget tog sina första steg mot en officiell etisk profilering år 1999 och antog en 
företagsetisk kod, Code of Ethics (2004), fem år senare. Fallstudien förstås genom en uppföljande 
studie som främst grundar sig på intervjuer, dokumentanalyser, kritisk innehållsanalys och 
historisk rekonstruktion. Studiens huvudsyfte är följande:  

Hur påverkar etiken värdeskapande i ett finländskt-svenskt skogsbolag?  

Teoretiskt strävar studien efter att kritisera den industriella nätverksteorin (INT) för att den 
saknar begreppsliga instrument för att förstå etikens roll som värdeskapare i ett affärsnätverk. 
Tematiken har behandlats i sju publicerade alster, som i avhandlingen benämns gemensamt med 
termen artiklar (I-VII). För att nå syftet är följande specifika forskningsfrågor uppställda, allt 
enligt artikel (I-VII). Se tabell 1. 

 

Artikel Forskningsfrågor 

I Hur och varför har Stora Enso antagit en företagsetisk kod? 

II Hur använder sig aktörerna i Stora Ensos affärsnätverk av företagsetiska koder 
för att positionera sig strategiskt i nätverket? 

III 1. Hur förstås och diskuteras företagsetik i litteraturen? 
2. Vilka existerande rekommendationer och konventioner är relevanta för 

finländska företag? 
3. Hur vanliga är och hur ser finländska företags etiska koder ut? 

                                                 
11 Svensk översättning saknas, på engelska används The Society of Finnish Professional Foresters 
12 Grönbok (eng. Green paper, ett dokument med olika förslag, som ofta utgör basen för beslut) 
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VI 1. Hur relaterar globaliseringen till användningen av företagsetiska koder? 
2. Vilket inflytande har globalisering på användningen av företagsetiska koder? 
3. Hur kan detta inflytande ses i organisationer i Finland? 

V 1. Hur kan man konceptuellt förstå komplexiteten i relationen mellan etik och 
värdeskapande på affärsmarknaden och i marknadsföring? 

2. Hur kan etiska frågor studeras genom ett nätverksperspektiv? 

VI 1. Hur såg Stora Ensos hållbara utveckling ut under åren 1999-2004? 
2. Vilka var de centrala drivkrafterna mot en hållbarhetsapproach i Stora Ensos 

affärsnätverk under den här tidsperioden? 
3. Hur upplevde Stora Enso sin roll år 2004 som en hållbar aktör i detta nätverk? 
4. Vilken roll spelar etiken i Stora Ensos rapport för hållbar utveckling? 

VII Varför är det inte nödvändigt att ’walk the talk’, dvs. göra som man säger? 
 

Tabell 1: Femton specifika forskningsfrågor i sju artiklar. 
 

1.2.2 Avgränsningar 
Studien avgränsas på några viktiga sätt. Den är nutida, dvs., den fokuserar på åren 1999-2005. 
Studien är kvalitativ och gör inte anspråk på statistiska generaliseringar. Litteraturmässigt bygger 
den i hög grad på en finländsk-svensk kontext, eftersom Stora Enso är ett företag som 
fusionerats av finländska Enso och svenska Stora. Vidare används klart övervägande västerländsk 
litteratur, i motsats till österländsk. Teoretiskt är studien gjord inom ramen för den s.k. 
nätverksteorin, med viktiga inslag av intressentmodellen (den s.k. stakeholder-approachen). Möller 
och Halinen (1999) har bidragit med ett ramverk för nätverksstudier, för att kunna särskilja olika 
typer av domäner som ett företag måste klara av för att vara konkurrenskraftiga i en 
nätverkskontext. De särskiljer följande nivåer:  

1) nätverksvision 

2) nätverksmanagement 

3) portfoliomanagement 

4) relationsmanagement.  

Föreliggande avhandling avgränsar sig till den andra nivån. Utmaningar häri är t.ex. hur företaget 
skall leda positioneringar i nätverket, hur det skall göra intåg i nya nätverk och hur företaget 
strategiskt skall sköta affärsrelationer och sitt nätverk. Möller och Halinen (1999: 417) beskriver 
de centrala frågorna på denna andra nivå, nätverksmanagement, så här: 

Firms’ strategic behavior in networks can be analyzed through the focal nets they belong to and 
through the positions and roles they play in these nets. Positions are created through business 
relationships. Capability to identify, evaluate, construct, and maintain positions and relationships is 
essential in a network environment. 

 

Vad gäller företagsetikens roll är följande avgränsning central. Den företagsetiska forskning som 
bedrivits i Sverige på senare år har samlats i ett överskådligt verk av Brytting och Egels (2004). I 
sin insamling av forskningsbidragen har de använt sig av två definitioner på företagsetik.  

1. Den första är moralfilosofisk och knyter an till etik som ämne: ”Företagsetik behandlar 
fenomen inom det ekonomiska livet (t.ex. köp, sälj, sparande, investeringar, 
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marknadsföring, beslutsfattande, arbetsliv och ledarskap) utifrån ett moralfilosofiskt 
perspektiv med användning av en moralfilosofisk begreppsapparat” (s. 6).  

2. Den andra är närmare knuten till etiska frågeställningar i företagsekonomin: 
”Företagsetisk forskning är forskning som behandlar relevanta företagsetiska sakfrågor, 
dvs.. etiskt kontroversiella eller uppmärksammade delar av näringslivets praktik” (s. 7).  

Definitionerna överlappar varandra, vilket författarna också generöst medger. Däremot kan 
definitionerna på ett tydligt sätt särskilja två olika traditioner av företagsetisk forskning; (1) den 
som riktar in sig på moralfilosofi respektive (2) den som riktar in sig på företagsetiska sakfrågor i 
näringslivets praktik. Denna forskningsrapport hör utan tvekan till den andra typen av 
företagsetisk forskning, dvs. den som behandlar relevanta företagsetiska sakfrågor och 
uppmärksammade delar av näringslivets verksamhet. Därmed gör jag inte heller anspråk på 
moralfilosofiska argument eller kontributioner. Forskningen är inriktad på att undersöka och 
förstå hur etik konkret används i näringslivets praxis. Häri ligger också arbetets bidrag till den 
företagsekonomiska forskningen. 

Kitson och Campbell (1996/2001) har i litteraturen kring företagsetiska koder identifierat tre 
större traditioner: 1) studier kring hur företag effektivt kan utnyttja olika slags företagsetiska 
koder, 2) studier kring hur företagsetiska koder har inflytande över företagets konkreta 
verksamhet och 3) studier som analyserar företagsetiska koder genom att använda sig av etiska 
teorier. Den här avhandlingen berör på något sätt alla tre traditioner, men genom den strategiska 
infallsvinkeln kan man säga att störst släktskap klart finns till den första traditionen, dvs. hur 
företag effektivt kan utnyttja företagsetiska koder i strategiskt värdeskapande och i sin 
marknadsföring. 

Därmed avgränsas studien till att gälla de områden som sammanfaller mellan följande helheter: 
industriell marknadsföring med en nätverksansats, värdeskapande strategi, företagsetik och i 
fallstudien skogsindustrin och företaget Stora Enso. Den övergripande kontexten utgörs av en 
global ekonomi och marknad. Se figur 1. 

 
Figur 1: Studiens avgränsning och kontext. 
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1.3 Metod och material: en fallstudie 
Varför är då skogsindustrin och särskilt Stora Enso som fallstudie intressant eller ens relevant i 
denna tematik? Några argument för skogsindustrin är bl.a. att den till sin karaktär är sådan att den 
måste tillgodose diverse intressentgrupper (t.ex. personal-, miljö-, produktionsorienterade) var på 
jordklotet dess produktionsanläggningar eller lokaliteter än befinner sig. Sålunda är den en 
industri med många olika slags aktörer i sitt nätverk. Donner-Amnell (2004) lyfter också fram att 
skogsindustrin omöjligt kan fokusera fullt på ägarnas intressen, eftersom industrins horisont 
måste vara långsiktig. Investeringar i pappersbolag återbetalar sig på lång sikt, man kan räkna med 
tiotals år på anläggningar, och skogen kräver upp till en generation för återväxt. Skogsindustrin är 
i behov av stort kapital, råmateriel och energi, liksom väl skolad arbetskraft, en funktionerande 
infrastruktur, produktionsteknologi och marknadsföring. Att tillgodose alla dessa delars funktion 
är aldrig helt i händerna på skogsföretaget, utan skogssektorn är till sin natur i hög grad 
involverad i samhällets strukturer. Därför har det inte varit möjligt för skogsindustrin att fungera 
utan en gemensam och ömsesidig förståelse för det omgivande samhället, t.ex. politiska 
beslutsfattare, markägare, investerare, finansiärer, arbetare och andra intressentgrupper till 
företaget, konkluderar Donner-Amnell. Etiska perspektiv som t.ex. en hållbar utveckling som en 
agenda är oundvikligt för pappersföretag, såsom Stora Enso. Den europeiska sammanslutningen 
Confederation of European Paper Industry (CEPI) har reagerat på en större press genom en 
proaktiv roll, men med en realistisk, ekonomisk underton. I linje med denna initiativtagande roll, 
publicerade CEPI år 2003 sin första rapport om hållbar utveckling. Där står bl.a.:   

CEPI strongly believes that social and environmental progress can only be promoted in a structure of 
healthy economic development, because without profitable and competitive companies, targets cannot 
be met. (The European paper industry… 2003: 3). 

Rapporten innehåller nästan en aristotelisk ansats i hur den anger sig vilja bli bättre, mera 
ansvarstagande och engagerad i en bättre hållbar utveckling. CEPI representerar 900 företag och 
därmed över 1,2 miljoner fabriker. Finland representeras här av Finnish Forest Industries Federation, 
(FFIF), på svenska Skogindustrin rf.  

Stora Enso, som utgör den empiriska kärnan och fallstudien i den här avhandlingen13, är en av de 
stora aktörerna i skogsindustrin. Företaget är verksamt globalt och är dessutom det äldsta 
företaget i världen (Normann 2001). Företaget avlönar ca 43 000 arbetstagare, varav en tredjedel 
jobbar i Finland och en femtedel i Sverige. Stora Ensos aktier är listade på börsen i Helsingfors, 
Stockholm och New York. Företagets marknad, och därmed dess nätverk, karaktäriseras av 
kunder som servas via det egna marknadsförings- och försäljningsnätverket. Typiska kunder är 
bokförläggare, tryckerier, handelsmän, förpacknings- snickeri- och byggnadsindustrin. Sjuttio 
procent av den årliga omsättningen kommer från den europeiska marknaden, trots att närvaron i 
Nord- och Sydamerika har stärkts under de senaste åren. Tendenser visar också att efterfrågan 
stiger i Kina, där ekonomin kraftigt växer. Här finns också produktionsanläggningar för råvaror, 
som kommer från västra Ryssland, de baltiska staterna och snabbt växande plantager på södra 
halvklotet. Sedan millennieskiftet har det rått global instabilitet på den industriella marknaden 
p.g.a. faktorer som ekonomisk stagnation, låg efterfrågan på skogsprodukter och US dollarns 
nedgång. (Annual Report 2004) Sammanfattningsvis är Stora Enso en intressant fallstudie, 
eftersom företaget är marknadsledande i flera sektorer, har stort inflytande på finländsk industri 
och är föregångare vad gäller etiska frågor i marknadsföring. 

Datainsamling av årsrapporter och företagsetiska koder har insamlats med ca femton månaders 
intervaller år 2002, 2003 och 2004. Studien är kvalitativ med ett uppföljande perspektiv på 
fokalföretaget Stora Enso och dess nätverk. Forskningsansatsen är en kombination av induktion 
och deduktion, genom användningen av Alvesson och Sköldbergs (1994) abduktion. Fokus är på 
hur etiska koder används i externt syfte, varför nätverksapproachen är central. Resultaten av 
                                                 
13 Framkommer speciellt i artiklarna I, II, V och VI, men är också en väsentlig del i artiklarna IV och VII. 
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studien har publicerats separat i Lindfelt (2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 2005a, 2005b, kommande) 
samt Lindfelt och Törnroos (2006). Av dessa ingår sju som artiklar i föreliggande avhandling. Om 
forskningsmetoden kan ytterligare sägas att den är tolkande med fokus på att förstå. 

1.4 Definitioner av centrala begrepp 
I artiklarna (I-VII) förekommer följande begrepp som centrala. (s.k. key words) De återges i tabell 
2 i alfabetisk ordning på engelska i den form de förs fram i artiklarna: 

annual reports 
business ethics 
business network approach 
business networks 
CSR 
ethical embeddedness 
ethical values 
ethics codes 
Finland 

global market 
globalization 
industrial market 
longitudinal study 
network positioning 
paper industry 
paradigm 
sensemaking 
stakeholder 

stakeholder approach 
Stora Enso 
strategic planning 
strategy 
sustainability 
sustainable development 
walking the talk 
value co-creation 
words and deeds

 
Tabell 2: Centrala begrepp  
 

Alla tjugosju begrepp skall inte definieras här, eftersom de mera ingående diskuteras i artiklarna. 
På svenska kan man ändå sammanfatta att de centrala begreppen inkluderar företagsetik och 
etiska koder, affärsnätverk och deras ansats, etiskt inflätande, globalisering och en global 
industriell marknad, nätverkspositionering, pappersindustri, intressent och intressentmodell, Stora 
Enso, strategi, hållbar utveckling och värdeskapande. En del förtjänar speciellt omnämnande, 
definition och reflektion redan i detta inledningskapitel. De övriga definieras och diskuteras 
främst i artiklarna (I-VII). 

1.4.1 Begrepp relaterade till affärsnätverk 
Strategi definieras som ett medvetet mönster av handlingar som påverkar hur företaget når sina 
mål i dess växelverkan med omgivningen (Lindfelt 2004b: 13). Denna definition är baserad dels 
på Håkansson och Snehota (1990), dels på den strategiska positioneringsskolan och miljöskolan14 
(Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 1998). Omgivningen inkluderar lokala och globala aktörer 
såsom institutioner, kunder, partners och andra typer av organisationer. Ritter, Wilkinson och 
Johnston skriver (2004: 175): “A firm is embedded in a network of ongoing business and 
nonbusiness relationships, which both enable and constrain its performance”. Företaget är 
sålunda inflätat i ett nätverk av relationer, såväl affärsmässiga som andra typer av relationer, 
t.ex. med politiska aktörer, media, individer etc. (t.ex. Hadjikhani 1996, Törnroos 1997, Ritter, 
Wilkingson och Johnston 2004). Dessa relationer påverkar företagets prestationer och 
möjligheter. Samtidigt utgör dessa affärsrelationer företagets mest värdefulla resurser. Därför är 
det också väsentligt för företaget att värna om sina relationer. Relationerna består av flera 
dimensioner, såsom sociala, ekonomiska, tekniska och servicemässiga moment. Relationerna är 
inbördes länkade i en struktur som utgör företagets nätverk. För ett företag är det viktigt att sköta 
sina relationer så att det kan positionera sig fördelaktigt i sitt nätverk . Mattsson (2003) ser 
marknader som nätverk, vari marknaden är en multidimensionell dynamisk struktur för relationer 
och aktiviteter mellan aktörer, vilka kontrollerar olika resurser. I dessa relationer sker utbyte och 
man skapar därigenom värde.  INT använder sig av ett begrepp som fick erkännande via 
Granovetter (1985), engelskans embeddedness, vilket kan översättas med inflätande. Här avses hur 
ett företag är inneslutet i ett affärsnätverk. Avhandlingen bidrar med en ny typ av inflätande, det 
                                                 
14 På engelska används “positioning school” och “environmental school of strategy”. 
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etiska inflätandet. Detta definieras som företagets relation till etiska aspekter i sin (nätverks-
/marknads-) omgivning. Det etiska inflätandet inkluderar såväl ekonomiska aktiviteter som etiska 
värden och styr delvis värdeskapandet i nätverket. 

Under flera decennier har man redan studerat affärsrelationer och -nätverk, deras roll och 
betydelse för värdeskapande, såväl i marknadsföring som i annan businesslitteratur. 
Värdeskapandet är en central process och drivkraft i affärsrelationerna. Värde på 
affärsmarknader är det monetära värdet som fås från ekonomiska, tekniska, servicemässiga och 
sociala fördelar, som en kund får i utbyte för det pris som den betalar för ett 
marknadserbjudande (Anderson & Narus 1999: 5). Begreppet värde i detta arbete är inte knutet 
endast till det ekonomiska värdet, utan också andra värden. I enlighet med definitionen ovan, kan 
dessa bidra till värdeskapandet som sker när två eller flera aktörer idkar utbyte i relationer. 
Avhandlingen ser att värde skapas gemensamt i relationen mellan två eller flera aktörer (Ramírez 
1999, Ulaga 2001, Walter, Ritter & Gemünden 2001) Detta diskuteras mera utförligt i Lindfelt 
och Törnroos (2006). IMP-gruppen fokuserar på så kallade industriella nätverk, som skiljer sig 
t.ex. från sociala nätverk vilka studeras mera i den amerikanska nätverkstraditionen. De senare 
fokuserar på sociala aktörer och deras inflätande i olika miljöer, medan industriella nätverk också 
tar med aktiviteter och resurser som delar i nätverket, skriver Seppola (2004: 131, också Mainela 
2002: 14). Den s.k. ARA-modellen är vida använd i IMP-gruppens nätverksstudier och syftar till 
relationen mellan aktörer, resurser och aktiviteter (t.ex. Ford, Gadde, Håkansson och Snehota 
2003, också Ford 1990, 1997). Också inflätandet (Granovetter 1985) är en väsentlig del av 
förståelsen av industriella nätverk. Törnroos (1997) anser explicit att affärsnätverk kan förstås 
endast om man är medveten om ett företags sociala inflätande. Törnroos förståelse breddar 
därmed på Seppolas och Mainelas syn. En annan betydelsefull distinktion som Seppola visar på är 
att relationer utgör ett långsiktigt perspektiv, medan själva interaktionen är kortsiktig (s. 130). 
Växelverkan mellan företaget och omgivningen förstås sålunda genom konceptet och ansatsen 
med affärsnätverk, så som den har utvecklats i den industriella nätverksteorin, av IMP-gruppen. 
Sammanfattningsvis ser denna företaget som en del av sammanlänkade affärsrelationer i vilka 
sker utbyten (t.ex. Johanson & Mattsson 1997/1992, Törnroos 1997). Företaget är inflätat i sin 
omgivning. Man kan säga att forskningstraditionen delvis fokuserar på att undersöka 
positioneringskonceptet för att förstå strategiska handlingar hos företaget (Seyed-Mohamed & 
Bolte 1992, Möller & Wilson 1995, Håkansson & Snehota 1990). 

1.4.2 Begrepp relaterade till företagsetik 
Etik och moral kan särskiljas, fast de ofta sammanblandas, speciellt bland praktiker och i 
vardagsspråket. Saastamoinen (2004: 13) skriver t.ex. poetiskt att ”Etik är moralens filosofi. 
Filosofi i sin tur är att älska visheten.”15 Rytteri (2004b: 199) är mera pragmatiskt inriktad. Han 
använder moral när han menar hur människorna lever efter vissa uppföranderegler – och etik när 
han menar hur man kritiskt betraktar moralen och hur man tycker att moralen skall vara. 
Företagsetik skulle då vara hur man anser att företaget moraliskt skall handla. Då är företagsetik 
endast en normativ disciplin. Jag använder hellre definitionen av Gaumnitz och Lere (2002: 35) 
som menar företagsetik är den delen av etik som är applicerbar på företagsvärlden. Sålunda är det 
kontexten (företag) som är avgörande för att tala om företagsetik. Rytteri vidhåller i sin 
argumentation Takalas ståndpunkt från 1993 och menar att moralen gör det möjligt att interagera 
och relatera samhälleligt och socialt och eftersom moralen också styr interaktionen. Därför hör 
moralen också till företagsverksamheten (Rytteri 2004b: 201). Däremot kan man inte dra 
människor och företag över samma kam, så att man förväntar sig likartad moral från båda parter, 
vilket också Finlands lagstiftning tyder på. Företagen följer andra lagar än individer på vissa 
punkter. Denna syn på företagsetik är i stor utsträckning likadan som Pearsons (1995) begrepp 
om företagets integritet. Avhandlingens syn på företagsetik går således hand i hand med studiens 
                                                 
15 Originaltext: ”Etiikka on moraalin filosofiaa. Filosofia on puolestaan viisauden rakastamista.” 
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avgränsning till att inte vara moralfilosofisk, men däremot att behandla relevanta företagsetiska 
sakfrågor (Brytting & Egels 2004: 7). 

En företagsetisk kod definieras enligt Brytting (1998: 196). Han ställer tre kriterier: ”En etisk 
kod är: 

• Lokalt förankrad och centralt sanktionerad 

• Uttrycker god praktik och anger ideal 

• Har praktisk betydelse och är generellt giltig”  

I studiet av etik i företag möts man oundvikligen av frågan huruvida det inte etiskt räcker med att 
företaget följer lagen. T.ex. Juholin (2004: 17) har i sina intervjuer bland finländska företag mött 
ledare som ifrågasätter om ansvarsfullhet inte är just det att man följer lagar och betalar skatt.16 
Vari ligger sålunda skillnaden mellan att följa lagen till punkt och pricka och bete sig oförvitligt 
som företag å ena sidan och å andra sidan att vara ett etiskt hållbart företag? Jag vill framhålla att 
valfriheten är central för att förstå skillnaden. Det företag som uppfyller alla i lagen stadgade 
plikter gör så för att det måste. Men ett företag som med egen vilja gör något gott kan sägas följa 
en god etisk övertygelse i denna handling. Det enda sättet att garantera företag möjligheten att 
agera etiskt hållbart är alltså att erbjuda dem möjligheten att med egen vilja uträtta ett gott 
förvärv. Därför kan etik aldrig lagstadgas fram. På så sätt faller också uttalanden som ”vi följer 
lagen, därför är vi etiska” i god jord, men inte i en uttalad etisk sådan. Detta kan jämföras med 
hur Normann (2001: 147) menar att det ”enda sättet att idag få lojala kunder är att göra det 
möjligt för dem att vara illojala”. Takala (1993: 5) hävdar att ansvar inte kan reduceras till enbart 
överenskomna principer enligt lagboken. Dels för att lagen stipulerar minimikrav i relationen 
mellan människor, dels för att lagen inte nödvändigtvis alltid är moralisk. Takala försöker i sin 
bok också visa att en distinktion mellan etik och lag är irrelevant. Han resonerar ändå om att 
etiskt ansvar är ett primäransvar jämfört med det juridiska ansvaret. Därtill innebär också det 
etiska ansvaret en frivillighet och ett större uttrycksområde än det juridiska. Därför kan en etisk 
kod inte vara annat än frivillig för att fungera som etisk kod. Sarbanes-Oxley-lagen i USA, som 
framtvingat etiska koder, rör sig alltså i gränsområdet mellan lag och etik. 

Arbetet omfattar en förståelse av företagsetik, vilken inkluderar andra begrepp som ofta 
sammanblandas eller används synonymt med företagsetik. Hit hör t.ex. CSR, hållbar utveckling, 
företagens ansvar, företagens medborgarskap transparens etc. Corporate Responsibility (CR) 
(företagets ansvar) är måhända den term som företagen själva helst använder, medan många 
medborgarorganisationer gärna skulle tala om företagens ansvar med termen Corporate 
Accountability. Denna uppdelning är enligt Kuisma (2003: 219) tydlig. En hållbar utveckling 
definieras i enlighet med den s.k. Brundtlandrapporten (Our Common Future 1987) där begreppet 
nämns första gången. Enligt denna är utvecklingen hållbar när den tillgodoser de aktuella 
behoven utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Med 
detta menar man tillväxt och förbättrade levnadsvillkor för alla såväl nu som i framtiden, samt 
ekonomiska framsteg och nytt välstånd på lång sikt. På senare tid har många företag genom 
General Reporting Initiative (GRI) antagit den så kallade Triple Bottom Line, som dessvärre saknar 
översättning på svenska. Den syftar till tre resultatområden i företaget och lanserades av 
Elkington (1999). De tre områdena kategoriseras av tre slags ansvar: ekonomiskt ansvar, 
miljöansvar och samhälleligt/socialt/etiskt ansvar. Som Kuisma (2003: 219) tillägger, hör hit 
också en kulturell hållbarhet som ett mål i uppfyllandet av dessa ansvarsområden (även Juholin 
2004: 14). En hållbar utveckling kan också vara strategisk, vilket framkommer i den definition av 
strategi som ges av Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI, (2003). Strategi innebär att kvarhålla 
global konkurrenskraft och varumärkesrenommé samtidigt som man integrerar långsiktiga 
                                                 
16 Detta skall ses parallellt med resultaten av Juholins studie, i vilka framkommer att en del finländska företag 
också gärna ser att lagarna minimeras, så att man kan göra en konkurrensfördel av etiska initiativ. 
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ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga aspekter i affärsstrategin.  I detta sammanhang är det 
också väsentligt att se hur DJSI själva definierar hållbar utveckling, eftersom det utgör en av de 
största hållbarhetsindexen för investerare. 

Corporate Sustainability is a business approach that creates long-term shareholder value by embracing 
opportunities and managing risks deriving from economic, environmental and social developments. 
(Dow Jones Sustainability Indexes 2003)  

 

I en studie om företagsetik kommer man lätt in på litteratur om företagets samhällsansvar, vilket 
ofta refereras till med förkortningen CSR (corporate social responsibility). Crowther och 
Rayman-Bacchus (2004: 2-3) ger i sin antologi en bredare definition på CSR: relationen mellan 
det globala storföretaget, nationers regeringar och individuella medborgare. Men mer lokalt 
används en definition där man ser relationen mellan ett storföretag och det lokala samhället där 
företaget bedriver verksamhet. Man kan också definiera CSR som relationen mellan ett företag 
och dess intressenter. Denna sista definition ger en bra bas för en metod som baseras på 
intressentanalys och förklara varför den s.k. stakeholder-approachen traditionellt är en flitigt 
använd modell i företagsetiska studier. Samtidigt ser man i Crowther och Rayman-Bacchus 
definition av CSR att den till många delar nära liknar synen på ett företags inflätande enligt IMP-
traditionen (ovan). I sin grönbok Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar definierar 
Europeiska kommissionen CSR som ”ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund 
integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 
intressenterna” (2001: 6). Brytting och Egels (2004: 19) diskuterar implikationerna av att EU-
kommissionen valt CSR som ett europeiskt begrepp i officiella sammanhang, medan Corporate 
Citizenship (CC, ungefär företagens medborgarskap) är mera vanligt i USA. De skriver: 

På allra senaste tid har försök gjorts att hålla isär dessa begrepp. CSR får då stå för en teoretisk 
diskussion med ett utifrån perspektiv på näringslivet, distanserad från det praktiska företagsledandet 
och med en normativ tendens. Företaget betraktas som en utifrån kommande aktör som har det 
omgivande samhället som motpart. Inte minst globaliseringsperspektivet lyfter fram denna betydelse. 
Mot detta kan CC ställas, som utgår från en syn på företaget som en integrerad samhällsmedborgare. 
CC får ofta beteckna deskriptiva empiriska studier av företags sociala projekt eller annan välgörenhet, 
och av effektiviteten i olika CC-aktiviteter, allt utifrån ett ledningsperspektiv. (Brytting & Egels 2004: 
19) 

Detta är ett gott exempel på begreppsförvirringen inom området. I studien fokuserar jag på etik i 
företagsekonomi, och sådana studier använder väldigt sällan begreppet CC, även om studierna 
utgör en empirisk, deskriptiv studie av företags sociala projekt. Sammanfattningsvis kan man 
också utifrån Brytting och Egels definition hävda att jag i avhandlingen närmast skulle ha använt 
mig av CC, vilket känns främmande i den finländska kontext som detta görs. Här är CSR det 
utbredda, vedertagna begreppet för båda typer av studie. Donner-Amnell (2004: 233) försöker 
datera intåget av den finska termen ”yhteiskuntavastuu”, dvs.. CSR i vardagsfinskan till år 2003. 
Han baserar sin datering på när stora uppsägningar började äga rum allt oftare och såväl mannen 
på gatan som institutionella aktörer började använda sig av termen för att beskylla företagen för 
ansvarsflykten. Ett undantag, i finländsk kontext, gör Juholin (2004) i sin bok med titeln 
Cosmopolis – Yhteiskuntavastuusta yrityskansalaisuuteen, vilket betyder ungefär från CSR till CC. 
Juholin anser att företagens samhällsansvar kom med som terminologi i politikens och 
företagsvärldens vardagsspråk vid millennieskiftet. Detta föregicks av en diskussion kring 
miljöfrågor i cirka ett decennium. Med samhälleliga frågor och ekonomiska frågor som del av 
ansvaret, närmar vi oss CC, fast Juholin använder den finska motsvarigheten ”yrityskansalaisuus”. 
Juholin förespråkar denna term när man avser företagets helhetsmässiga och målinriktade strävan 
att bära ansvar för olika intressegrupper. Denna term har nästan inte alls använts i Finland, 
konstaterar Juholin, men hävdar att hon själv ser den som en naturlig följd av att företaget 
anammat sin roll i samhället och uppfyller ansvaret i alla sina funktioner, på alla nivåer i företaget 
(2004: 13). Denna syn tenderar att vara lite utopistisk men kan gott fungera som ett ideal. 
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Sammanfattningsvis har jag har valt att använda företagsetik som allmänt övergripande term, 
vilken innefattar såväl CSR, CC, CR, Sustainability etc. Det viktiga är att företaget strävar mot 
något som man uppfattar som moraliskt gott – av någon orsak.  

1.4.3 Globalisering 
Globalisering är ett fenomen som genomsyrar avhandlingen, såväl implicit som explicit. Synen 
på globalisering kan uttryckas genom Jain och Srinivasans (2004: 3) definition. Globalisering är då 
den process i vilken världsekonomin förändras från en uppsättning av flera nationella och 
regionala marknader till en gemensam marknad. Denna fungerar utan att ta nationella gränser i 
beaktande. Mattsson (2003), som för fram IMP-gruppens förståelse, ser att en marknad 
globaliseras när det sker ett tilltagande ömsesidigt beroende mellan aktiviteter och deras resultat 
på olika rumsligt spridda nationella marknader. Ett högt internationaliserat företag globaliseras 
när dess ökande integration av aktiviteter och resurser sker mellan olika geografiska marknader 
och när det inte längre är en marginell aktör i dessa (Mattsson 2003, Johanson & Mattsson 1988). 
När gäller interaktivitet och växelverkan på en global nivå är det intressant att gå tillbaka till 
Mattssons förståelse av marknader som nätverk. Man kan hävda att denna förståelse öppnar för 
att inkorporera etiken in i nätverksförståelsen, men inte via IMP-källor, utan genom andra 
forskare. Heinonen, Pelkonen och Saastamoinen (2002: 1) hävdar: 

To comprehend the importance of interconnectedness we must realise that the developing countries 
have a significant impact on the world’s development, although it is not easy to perceive it if we define 
development solely in the concrete material, economic, social or even security terms. They change the 
world on also the level of culture and its ethics. 

Det är på sätt och vis anmärkningsvärt att IMP-traditionen kommit så nära etik via sin nätverks- 
och marknadsförståelse i kombination med synen på globalisering. Trots detta har IMP-
traditionen inte på allvar försökt förstå hur växelverkan och inflätandet oundvikligen får 
konsekvenser för företagets etik och dess roll i en hållbar utveckling. 

1.5 Antaganden och utgångspunkter 

1.5.1 Epistemologi och ontologi 
Ingen studie kan göras i ett vakuum. Varje forskare har en förförståelse av studieobjektet, av sig 
själv, av världen och dess ordning. Därutöver besitter varje forskare ett visst sätt att se på 
omgivningen, man använder sig av ett paradigm som är inlärt. Detta baseras på vetenskaplig 
praxis, oskrivna spelregler och en syn som är delad bland olika forskare för att förstå varandra. 
Man brukar tala om den epistemologiska synen. I slutändan är paradigmet knutet till teorier. 
Teorierna framstår som redskap som hjälper forskaren att tänka. Empiriska data å sin sida är helt 
teoriberoende, eftersom man förstår omvärlden utgående från vad man vet, och det gör att alla 
kriterier på vetenskaplighet också är inomparadigmatiska. En stor utmaning för dagens forskare 
är den enorma utveckling som skett inom vetenskapen. Trots IT-hjälpmedel av olika slag är det 
näst intill omöjligt att överblicka framsteg och nya forskningsrön inom vetenskapens olika 
områden. Härtill kommer att man presenteras inför tolkningar som ofta står i strid med varandra. 
Dessa två tendenser, den ökade kunskapsbasen och IT-sökningar, gör att det är svårare att nå ett 
gemensamt paradigm inom ett forskningsfält. Denna studie poängterar en hermeneutisk, 
socialkonstruktivistisk (Berger & Luckmann 1966) och tolkningsbaserad process (Hatch 2002, 
Kristensson Uggla 2002, Norén 1995, Tesch 1990) i motsats till marknadsföringens mera 
traditionella anspråk.  

I sådan forskning, t.ex. kring industriell konkurrens, har ett förhärskande synsätt antagit att 
omgivningen är transparent och därmed väl känd för företagsledningen. Denna klassiska syn ser 
omgivningen på ett objektivt sätt, enligt Möller (1991: 204). Emellertid har en nyare tradition i 
nätverksforskningen tagit ett visst avstånd och det ontologiska synsättet är snarare att ledarskapet 
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varseblir och förnimmer omgivningen. Nätverksapproachen innefattar också icke-affärsmässiga 
relationer inom nätverket och i dess omgivning. Även sådana aktörer är med om att skapa värde 
på marknaden. Att leverantörers leverantörer och uppköpares uppköpare också ingår i 
företagsnätverket är ytterligare en ontologisk skillnad mellan den traditionella marknadsföringens 
verklighetsuppfattning och den senare nätverksapproachens. Man kan ändå finna en bredare 
definition på marknadsföring, som utöver kundorienteringen också innefattar konkurrensfrågor i 
relationen mellan företag och omgivning. Sålunda är t.ex. analyser av relationer mellan företaget 
och omgivningen är en central del av både marknadsförings- och strategistudier. 
Nätverksontologin passar väl in i marknadsföringen med en sådan vidare definition (Möller 
1991). När det gäller strategi kan man också se att senare år infört ett mera mjukt och 
humanistiskt perspektiv. Den rationella homus oeconomicus är inte längre den ideala ledaren, utan 
man anser att människan påverkas av det som händer omkring henne. Management blir således 
beroende av kulturella faktorer och av interaktion mellan företaget och människor. Då är 
företagsledarskapet aktiva agenter, i ett aktivt företag, i en aktiv miljö (Näsi 1991). Ontologiska 
antaganden, såväl i nätverksteori som i strategi, bygger således på att människan har en fri vilja, en 
fri tanke och ett fritt mål (Möller 1991). Om nätverksteorin kan man ytterligare säga att den har 
både en subjektivistisk och objektivistisk orientering och tenderar att vara såväl relativistisk som 
realistisk till sin natur. Epistemologiskt öppnar detta för en poängtering av förståelse av människan 
och hennes beteende. Forskare i nätverkstraditionen tenderar att använda en induktiv, 
interpretativ (tolkande) och ideografisk orientering för att förstå det fenomen som studeras (se 
t.ex. Möller 1991, Gulati, Nohria & Zaheer 2000, Welch & Wilkinson 2002, Hadjikhani 1996, 
Forsgren & Johanson 1992, Håkansson & Johanson 1997/1992, Snehota 1993, Araujo & Easton 
1996, Kock 1991). Strategiforskare delar i mångt och mycket samma antaganden som 
nätverksforskarna. Hit hör t.ex. att företagsledarna formas av sin bakgrund, erfarenhet och 
interaktion, vilket påverkar deras handlingar, verksamhet och tankar. Dessa påverkas – igen – i 
sin tur också av interaktionen med omgivningen. I föreliggande studie antas att företag är 
strategiska aktörer och att de handlar som strategiska subjekt. Därmed har företagen uppställda 
mål att nå och handlar därefter. Ibland är målet själva handlingen. Ledarna för ett företag antas 
reflektera över vad de gör och varför. Sålunda antas också att när ett företag använder en etisk 
kod, görs detta för att uppnå ett visst syfte, som vid studiens initierande fas var okänt. Den 
epistemologiska utgångspunkten i studien är sålunda att förstå och tolka vad som händer i 
uppgiftsbeskrivningens kontext (se t.ex. Norén 1995, Gummesson 1991: 62, Tesch 1990, Hatch 
2002). Ett tolkande perspektiv är beroende av språket som instrument för uttryck, analys och 
rapportering. Fokus ligger i ett meningsskapande av det som undersöks och i att hitta rimliga 
relationer, resonabla förklaringar.  Weick (1995)och Kristensson Uggla (2002)uppfattar tolkning 
på lite olika sätt (se bl. a. artikel VII). Weick menar att processen meningsskapandet (eng. 
sensemaking) är en aktivitet, medan processen tolkning (eng. interpretation) är en deskription av 
en produkt. En sådan deskription kan göras utan att man skapar mening i processen (s. 13). 
Risken med Weicks sensemaking, anser jag som forskare, är att den kan motivera näst intill vilken 
tolkning som helst och riskerar därmed att bli alltför relativistisk för att vara 
kunskapsgenereringen trovärdig. Mot detta har forskare argumenterat att man ser vad man har i 
sina tankar, det man vill se – därför att detta skapar en förklaring till vad man inte förstår (t.ex. 
Normann 2001, Kristensson Uggla 2002, Patton 1987). 

Hatch (2002) ser Berger och Luckmanns (1966) socialkonstruktivism samt Weicks 
(1995)meningsskapande ståndpunkter som typiska symboliskt-tolkande perspektiv. Forskningen 
inom detta fält studerar subjektiva och sociala grunder i organisationers verklighet och skapar 
medvetenhet om den delaktigheten man har i de organisatoriska processerna. Hatch skriver 
(2002: 69): ”Epistemologi är en gren av filosofin som handlar om hur vi kan ha kunskap om 
världen. Tillsammans med ontologin (läran om det varande, det som finns) utgör den grunden 
för allt filosofiskt tänkande.” Sammanfattningsvis handlar epistemologi om antaganden om hur vi 
skapar eller förvärvar kunskap. Ontologin i sin tur är central i en forskningstradition, på så sätt att 
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den definierar vilka enheter som existerar inom det fält som man undersöker. Ontologin formas 
av gemensamma uppfattningar bland forskare inom en viss disciplin (Anderson 1982/1996: 87-
88). Därmed är varken ontologin eller epistemologin statisk, utan utvecklas mer eller mindre när 
vetenskapen går framåt.  

1.5.2 Forskarens utgångspunkter 
Under min forskningsprocess har jag utvecklats både som människa och också professionellt. 
Min vetenskapssyn har förändrats, min faktakunskap har kraftigt ökat och min metodologiska 
medvetenhet har mognat. Normann (2001) skriver välformulerat om hur man måste börja där 
man står genom konkreta och genomförbara första steg:  

När vi gjort en resa och återvänt hem är saker och ting inte längre som de brukade vara, även om vi 
tycks vara tillbaka där vi började. Vi har sett nya världar. Vår kunskap har ökat och våra perspektiv har 
påverkats. ’Hemma’ är detsamma och ändå inte detsamma, eftersom det numera befinner sig  på en annan 
mental karta. Nu är det utgångspunkten för nya möjligheter. (Normann 2001: 233) 

Där jag nu står fyra-fem år in i min doktorsavhandling och skall sammanfatta bl.a. teori, empiri, 
metod och tolka mina resultat finner jag att det är en utmaning. Jag har genomgått en successiv 
utveckling mellan den först skrivna artikeln och de påföljande. Detta är glädjande att uppleva. 
Samtidigt sker en frustration när den nya mentala kartan inte stämmer överens med den gamla – 
men båda utgör delar av en och samma helhetsstudie. Eftersom jag varit med om både en 
epistemologisk utveckling, men också en ontologisk sådan, är det viktigt att reflektera över dess 
betydelse för metodologin och resultaten i avhandlingen.  

I ontologiska termer, bygger föreliggande arbete på en uppfattning som har omformats och 
mognat under processens gång. Till en början var jag mera övertygad om att världen jag lever i 
har en mer eller mindre stabil referenspunkt och en gemensam referensram. Under de första 
forskaråren kunde jag möta argument för socialkonstruktivism med fascination. Denna blandades 
med rädsla för att socialkonstuktivismen består av idealistiska, subjektivistiska påståenden om vad 
vetenskap är och hur teorier kan utvecklas. Emellertid har den positivistiskt influerade 
utgångspunkten (delvis inhämtad från en positivistisk skolvärld) omformats mot ett mer 
tolkande, hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt paradigm. Min ontologiska bakgrund är 
därmed blandad, vilket syns i föreliggande avhandling. Weick skriver (1995: 35): “If people have 
multiple identities and deal with multiple realities, why should we expect them to be ontological 
purists?” Hans citat beskriver väl forskarens egen position i detta arbete. 

1.6 Studiens upplägg 
Studien utgör en sammanläggningsavhandling. Det betyder att de sju publicerade artiklarna (I-
VII) utgör kärnan av forskningen. Kappan, som inkluderar fem kapitel, fungerar som en 
introduktion till och diskussion av artiklarna. Samtidigt utgör kappan en viktig sammanfattning 
över studiens teori, empiri, metod, resultat och kontribution. Kappan innehåller också nya tankar, 
ny litteratur och ny diskussion, vilket kan ses som en vidareutveckling av den kunskap som 
presenteras i artiklarna.  

Detta första kapitel (1), innehåller en introduktion till studien där uppgiften definieras och 
avgränsas. Begreppsliga definitioner, en kort genomgång av metod och material samt 
epistemologiska och ontologiska utgångspunkter utgör väsentliga delar av kapitlet. Studiens 
upplägg ingår som en vidare utblick mot rapporten.  

Följande kapitel (2)kretsar kring den teoretiska ramen. Genom en kort bakgrundsdiskussion 
positionerar jag studien inom disciplinen marknadsföring, och motiverar de valda teorierna. 
Dessa är den industriella nätverksteorin (INT) och intressentmodellen som sedan får utrymme. 
Också några alternativa teoretiska utgångspunkter diskuteras innan kapitlet sammandras i en 
överskådlig tabell. 
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I kapitel tre (3) avhandlas den metodiska ramen. En presentation av forskningsdesignen inleder 
kapitlet, varefter en diskussion kring den empiriska datainsamlingen följer. Tolkning som metod 
utgör ett eget avsnitt, i vilket också en kritisk granskning av studien ingår. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring vad som kunde ha gjorts annorlunda. 

I det fjärde kapitlet (4)gör jag en sammanfattning av de sju artiklarna, var för sig. Samtidigt 
motiverar och diskuterar jag hur artiklarna hänger samman och hur de leder forskningsprocessen 
vidare. 

I det avslutande kapitlet (5) framkommer en kort sammanfattning och centrala bidrag, som 
åskådliggörs genom en tabell. En väsentlig del av kapitlet utgörs också av studiens implikationer i 
form av en kritisk diskussion kring forskningens validitet och teoretiska relevans. Några uppslag 
för vidare forskning presenteras, varefter en slutvinjett konkluderar kapitlet och själva kappan. 
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2 TEORETISK RAM 

 

Här beskrivs de teoretiska grunderna för arbetet. Genom att ta upp marknadsföring som disciplin 
visas hur denna – på sätt och vis – företagsetiska studie positionerar sig i disciplinen. Efter detta 
tas konkret upp de begreppsliga perspektiv som använts i avhandlingen. Till dessa hör den 
industriella nätverksteorin och stakeholder-approachen, också känd som intressentmodellen. 
Även andra alternativa konceptuella perspektiv och teoretiska möjligheter diskuteras kort. En 
sammanfattning av såväl valda som andra tänkbara teoretiska perspektiv framställs allra sist i 
kapitlet i tabell 3. 

2.1 En bakgrund i marknadsföring 
Marknadsföring har genomgått olika faser under sin ca hundraåriga utveckling. Efter de första 
akademiska studierna i marknadsföring i mellanvästern i USA ser man en process från kvantitativ 
förståelse och marketing management till mera analytiska behavioristiska studier (Webster Jr 
1992/1996). I och med en klar ledarskapsfunktion fick marknadsföringen legitimitet såväl i den 
akademiska världen som i det praktiska näringslivet (också Levitt 1983/1996). 1980-talet började 
betona affärsrelationer snarare än affärstransaktioner. Detta ledde utvecklingen mot 
affärsnätverk, bestående av komplexa, mångdimensionella strukturer. I dessa har 
marknadsföringsfunktionen fått en ny roll, i vilken man kan förstå att etiska koder spelar en 
strategisk värdeskapande funktion: 

In network organizations, the marketing function has a unique role that is different from its role in 
traditional hierarchical structures – to help design and negotiate the strategic partnerships with 
vendors and technology partners through which the firm deploys its distinctive competence to serve 
particular market opportunities. (Webster Jr. 1996: 113) 

 

År 1983 skrev Levitt en för markandsföring central artikel, till vilken många senare hänvisat, The 
Globalization of Markets. Artikeln är intressant såtillvida att den ärar globalisering samtidigt som 
anti-globaliseringstankar lyser med sin frånvaro. Detta trots att Pfeffer (1981) två år tidigare har 
antytt kommande begränsningar för företag, p.g.a. en ökad heterogenisering av samhället. Levitt 
för fram att två vektorer skapar världen, teknologi (som fastställer människornas preferenser) och 
globalisering (som fastställer de ekonomiska realiteterna). Det globala företaget använder sig av 
dessa för sin egen stora strategiska fruktbarhets skull. Samma år som Levitt publicerade sin 
artikel, utkom också ett tidigt försök att skapa en begreppslig ram för analys av etik i 
marknadsföring. En välgrundad teoretisk bakgrund saknas, hävdar Laczniak (1983/1996), även 
om han som forskare några år tidigare analyserat över ett hundra vetenskapliga texter som på 
något sätt innehållit en aspekt av etiska dimensioner för marknadsföring. Genom att framföra 
moralfilosofiska tankar från Ross, Garrett och Rawls, diskuterar han sig fram emot ”a theory of 
marketing ethics”. Denna medför inga strategiska bidrag som kan användas i studien kring Stora 
Enso. Laczniaks bidrag kan däremot ses som själva konstaterandet att marknadsföringsetik 
saknar en teoretisk bas.  

En klassiker inom marknadsföringsstrategi är däremot Andersons bidrag (1982) där han diskuterar 
marknadsföring i relation till klassiska ekonomiska och finansiella teorier samt 
organisationsteorier. Han framhåller att marknadsföring inte har en egen starkt teori. Därtill har 
inte företagens mål och vision heller åtnjutit tillräcklig fokus: 

To date, marketing has not developed its own comprehensive theory of the firm. Generally, marketers 
have been content to borrow their concepts of goals and goal formulation from these other 
disciplines. Indeed, marketing has shown a strange ambivalence toward the concept of corporate 
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goals. The recent marketing literature pays scant attention to the actual content of corporate goal 
hierarchies. Even less attention is focused on the normative issue of what firm goals and objectives 
ought to be. (Anderson 1982/1996: 81) 

För att komma till rätta med marknadsföringens dåtida position och framtida utmaningar åtar 
han sig att via en litteraturgenomgång utvärdera de största teorierna om företaget. Han lyfter 
fram de behavioristiska teorierna om företaget, såsom de utvecklats bl.a. av Simon, Cyert och 
March på 50- och 60-talen och t.ex. Pfeffer och Salanciks modell från sent 70-tal. Den senare 
utgår från att en organisations slutliga mål är överlevnad, och för att nå denna, måste 
organisationen upprätthålla relationer som legitimerar dess existens. Alltså lockar företaget med 
olika erbjudanden i utbyte mot stöd och resurser. De behavioristiska teorierna bygger, kort sagt, 
på företagets beteende, snarare än på ekonomiska faktorer, för att förstå och förklara företagets 
handlande. De är också bättre lämpade för att förstå företagets management, liksom dess 
marknadsföring, än ekonomiska och finansiella teorier. Anderson (1982) slutför sin artikel med 
att presentera en behavioristiskt driven förståelse av marknadsföringens roll i strategisk planering. 
Denna roll är tredelad.  

• Företaget måste, genom marknadsföringens roll, identifiera det optimala långsiktiga 
perspektivet som tillfredsställer kundens behov. 

• Marknadsföringen skall strategiskt analysera företagets önskade marknadsposition och 
identifiera konkurrensfördelar framom företag som har liknande strategier för 
positionering.  

• Marknadsföringen måste förhandla med andra ledande funktioner inom företaget för att 
implementera sin strategi. Häri är marknadsföringens roll att företräda kundernas krav 
och därigenom stå för en överlevnadsstrategi hos företaget. Som konklusion är 
marknadsföringens strategiska roll att genom långsiktig kundfokusering framhålla 
kundens önskemål. 

Alla dessa tre roller faller väl in med hur företagsetiska koder används i fallstudien av Stora Enso. 
Ovanstående diskussion visar samtidigt på hur de olika perspektiv som här är viktiga saknar 
tidiga, naturliga, gemensamma teoretiska utgångspunk ter. Marknadsföringsetiken är tunnsådd. 
Man kan också hävda att marknadsföringen saknar en stark egen teori. Därför utgörs den 
föreliggande studien av närliggande teorier, båda behavioristiska i sin utformning, likaså båda 
strategiska i sitt mål. Avhandlingen baserar sig på så sätt konkret på två centrala teorier; 1) den 
industriella nätverksteorin (INT) och 2) intressentmodellen/stakeholder teorin. Den teoretiska 
genereringen sker inom INT, med intressentmodellen som bistående teoretiskt grepp. Båda 
teorierna framkommer i merparten av artiklarna (I-VII). Nedan presenteras de båda kort och 
kärnfullt. Även tre andra alternativa teoretiska utgångspunkter diskuteras. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattande diskussion. 

2.2 Valda teorier 

2.2.1 Den industriella nätverksteorin 
Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten i avhandlingen utgörs av den industriella 
nätverksteorin (INT). Denna forskningstradition fick sin början för cirka trettio år sedan av den 
så kallade IMP-gruppen, en forskargrupp kring ”European International Marketing and 
Purchasing”-projektet. IMP-studiens mål var att samla in och analysera en stor empiri kring 
affärsrelationer (Ford 1990, Håkansson 1982, Turnbull & Valla 1986). INT har sedermera vuxit 
och brett ut sig och man finner forskare som anslutit sig till forskartraditionen kring hela världen. 
Central forskning har bedrivits bl.a. av Easton (1992/1997), Ford (1997), Forsgren och Johanson 
(1992), Håkansson och Johanson (1988, 1997/1992, 2001), Möller och Halinen (1999), Turnbull 
och Valla (1986), Törnroos (1997) och Yeung (1998), för att nämna några. Det finns också andra 
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nätverksperspektiv på business än INT; på engelska använder man t.ex. begreppen ”social 
networks”, ”actor-network theory”, ”network organizations”, ”networks of innovators”, ”policy 
networks”. INT skiljer sig dock från de andra på några centrala punkter; den fokuserar på 
nätverksmetaforer för att förklara industriella marknadsstrukturer, relationer och positionering. 
Därutöver har den en akademisk bakgrund i marknadsföring och handel, och orienterar sig kring 
strukturell och processuell forskning. I jämförelse med andra nätverksapproacher ligger INT nära 
t.ex. social exchange theory, som kunde ha erbjudit en alternativ teoretisk bakgrund i denna studie. 

Inom IMP-gruppen, som finns ännu idag, ser forskare företaget som inflätat i den industriella 
omgivningen. Den industriella marknaden karaktäriseras av att den innehåller ett relativt litet 
antal aktörer. Aktörerna utbyter kontinuerligt produkter och tjänster med varandra och skapar 
sålunda affärsrelationer sinsemellan. Dessa relationer av utbyte påverkar aktörerna och deras 
handlingar i stor utsträckning. (Turnbull & Valla 1986, Håkansson & Snehota 1990, Doz & 
Pralahad 1989: 359) Den s.k. ARA-modellen används för att förstå hur aktörer (A), resurser (R) 
och aktiviteter (A) i samspel bildar relationer av interagerande aktörer och därigenom nätverk 
som är inflätade i omgivningen (t.ex. Ford Gadde, Håkansson och Snehota 2003, också Ford 
1990, 1997). Forskare har försökt att kategorisera det relativt vida forskningsfält som hör till INT. 
Genom att gå igenom 93 abstrakt för den 16:e årliga IMP-konferensen, kodifierade Easton, 
Zolkiewski och Bettany (2002) 53 skilda kategorier, t.ex. nätverkspositionering, strategi, normer, 
förtroende, atmosfär osv. Dessa reducerades sedan till fem kategorier: 1) relationer, 2) nätverk, 3) 
normativ/preskriptiv 4) s.k. contingency och 5) övrigt. Denna vida omfattning visar den stora 
teoretiska mångfalden inom IMP-gruppen. Det som så gott som saknas i INT är studier kring en 
företagsetisk kontext, vilket har noterats bl.a. av Törnroos (2002: 27, också Lindfelt 2004b). För 
att studera etik i en industriell kontext ger INT däremot ett perspektiv för att förstå de 
industriella aktörernas relationer till varandra och den värdeskapande process som sker i utbytet. 
Emellertid saknas en begreppslig eller teoretisk ram för att undersöka etikens roll i nätverket och 
i skapandet av värde. Denna har sedermera utvidgats i och med Lindfelt och Törnroos bidrag 
(artikel V) och dess teoretiska generering av begrepp som möjliggör studier av ovan nämnda 
karaktär.  

Centralt i INT är studiet av positionering för att förstå företags strategiska handlingar på den 
industriella marknaden (Johanson & Mattsson 1997/1992, Seyed-Mohamed & Bolte 1992, Möller 
& Wilson 1995, Håkansson & Snehota 1990). Ett väsentligt bidrag som närmast kunde hänföras 
till kategorin strategi i Eastons m.fl. (2002) genomgång ovan är Johanson och Mattssons 
(1992/1997) utvecklade referensram kring begrepp som strategisk handling, strategisk situation 
och nätverk som position (se mera i Lindfelt 2004b). De ser företaget som en del i ett set av 
länkade utbyten mellan aktörer (Johanson & Mattsson 1997: 176). Aktörerna kan då vara 
individer, enheter eller som oftast är fallet, hela företag. Denna referensram är centralt använd i 
flera av artiklarna i avhandlingen (II, V, VI). Koncist resonerat kan man säga att företag relaterar 
till andra industriella företag för att skapa synergieffekter och värde i nätverksstrukturer. 
Företagen strävar efter vissa positioner i affärsnätverken. Genom företagsstrategier definieras hur 
företaget skall nå dessa positioner. Därefter begagnar sig företagen av strategiska handlingar för 
att positionerar sig. I avhandlingens natur blir det då intressant att fråga vilken betydelse strategi 
har i användningen av företagsetiska koder – eller omvänt vilken betydelse företagsetiska koder 
har i ett företags strategi. 

I avhandlingen ses företagets omgivning som sammansatt av både affärsmässiga aktörer och av 
aktörer som inte primärt är affärsmässiga, t.ex. tredje sektorns organisationer eller nationer. (Se 
också Hadjikhani & Sjögren 1995, Hadjikhani 1996, Ritter, Wilkinson och Johnston 2004). I 
denna omgivning är företaget inflätat. En central term i avhandlingen är ”ethical embeddedness”, 
dvs. etiskt inflätande (se t.ex. artiklarna II, V och VI). Denna term utgör även en av 
avhandlingens väsentliga bidrag.  
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Ritter m.fl. (2004) konstaterar att IMP-forskningen traditionellt har fokuserat mycket på att förstå 
nätverk. På senare tid har intresset mera riktats mot frågor kring att som företag leda nätverk – 
eller låta företaget ledas av nätverket. Forskningen visar bl.a. att förmågan att leda ett nätverk är en 
viktig källa för skapandet av konkurrensfördelar. Huruvida ett nätverk kan ledas tvistar de lärda 
om. En del forskare hävdar att företag kan kontrollera inte bara sitt eget företag, utan också de 
omgivande företagen (t.ex. Jarillo 1988), och på så sätt skapa strategiska nätverk. Andra forskare 
står fast vid att inget företag kan ha total kontroll över sina resurser och inte över nätverket (t.ex. 
Håkansson & Ford 2002). Möller och Svahn (2003) har skiljt åt dessa perspektiv genom 
begreppen intentionellt nätverkande respektive ointentionellt nätverkande, i vilket det förra är en 
medveten handling, medan det senare är en emergent handling (Ritter m.fl. 2004). För att kunna 
använda etiska koder i ett företag krävs att företaget åtminstone försöker avstyra oetiskt beteende 
hos underleverantörer och köpare samt skapa förtroende hos tredje sektorns ideella 
organisationer etc. Sålunda kan man sluta sig till antagandet att företag som Stora Enso försöker 
skapa strategiska nätverk genom att bl.a. att använda sig av företagsetiska koder.  

2.2.2 Fokus på etiskt inflätande i affärsnätverk 

2.2.2.1 Avsaknande av den etiska länken i nätverksteorin 
Studier med nätverksansats - jag syftar främst på IMP-traditionen - tar alltså upp inflätande, men 
saknar den etiska dimensionen. Däremot anknyter nätverksstudierna starkt till en global 
affärsverksamhet, som vi ovan sett direkt relaterar till tanken med hållbar utveckling och därmed 
en etisk affärsverksamhet. Man kan hävda att det etiska perspektivet är mera politiskt och 
nätverksansatsen mera strategisk, med ett företagsperspektiv. Till det har jag inget att invända 
utan håller med. En sådan insikt hindrar ändå inte att etik kan utgöra en strategi för företagen att 
strategiskt legitimera sig i den politiska kontexten – eftersom företagsnätverken trots allt också är 
politiskt inflätade (t.ex. Mainela 2002). 

Termen ”embeddedness” som jag översatt med inflätande, kommer upp redan år 1944 i The Great 
Transformation av Polanyi. Begreppet fick inte desto mera uppmärksamhet förrän Granovetter 
(1985, 1992) återinförde konceptet och applicerade det på en nätverkskontext (Ramírez-Pasillas 
2004). Embeddedness är ett begrepp som används frekvent i studier gjorda av den s.k. IMP-gruppen 
(t.ex. Törnroos 1997, Monge & Fulk 1999, Gulati, Nohria & Zaheer 2000, Hadjikhani 1996, 
Forsgren & Johanson 1992, Håkansson & Johanson 1997/1992, Hertz & Mattsson 2001). 
Forskarnas syn på konceptet diskuteras mera i detalj bl.a. i artiklarna II och V. Utöver den 
diskussionen, vill jag även nämna följande studier om konceptet, eftersom det är centralt i 
avhandlingen. I boken Managing Business Relationships skriver Ford, Gadde, Håkansson och 
Snehota (2003: 159):”Embeddedness refers to the many connections between a single 
technological development and the surrounding network. It determines the economic 
consequences of any technological investment by a company.” Citatet visar hur stort teknologiskt 
imperativ man finner i många av IMP-gruppens studier. Samma bok lyfter fram fyra större 
implikationer från konceptet embeddedness, dvs. inflätande i affärsnätverk (s. 160-161): 

1. Företagsledare måste få kunskap som går utöver teknologin i sig själv. 

2. Ett företag har aldrig full kontroll över sin teknologi eller i vilken riktning teknologin 
utvecklas. 

3. Hela nätverket påverkas i interaktion av ett enskilt företags användande av teknologi.  

4. Enskild teknologi blir av värde endast i kombination av andra företag och individer. 

På grund av dessa implikationer, uppstår behov av relationer, hävdar Ford m.fl. Detta eftersom 
företag får kunskap genom relationer och relationer är ett sätt att visa engagemang och 
förpliktelser på – och få detsamma tillbaka. Dessutom är relationer dynamiska och kan vara till 
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nytta när man förvaltar förändringar i nätverk. Endast genom relationer kan olika slags 
teknologier samverka för att nå de krav som ställs på företag. Denna översikt av Ford m.fl. över 
begreppet embeddedness visar på teknologins starka roll i den traditionella IMP-skolan. Samtidigt 
visar den också implicit på behovet av studier kring etikens betydelse i affärsnätverk och 
konceptet ethical embeddedness, dvs. etiskt inflätande. 

2.2.2.2 Inflätande som begrepp i senare INT-studier 
Inflätande i nätverk har studerats i flertalet studier. Här vill jag nämna bl.a. Mainelas (2002) 
doktorsavhandling. Hon forskar kring organisationen av internationella s.k. joint ventures över 
tiden. Empiriskt koncentrerar hon sig på en nordisk-polsk fallstudie. Hon ser att inflätandet 
förändras över tiden, och i denna förändring studerar hon beteendet i nätverket. Sålunda vill hon 
öka förståelsen för dynamiken och handlingen i en nätverkskontext. Mainelas studie inkluderar 
inflätande av olika slag:  politiskt, marknads- och samhälleligt/socialt inflätande. Hon ser också 
icke-affärsmässiga aktörer som delar av ett inflätat affärsnätverk (i motsats till t.ex. Forsgren & 
Johanson 1992, Håkansson & Johanson 1988, Snehota 1993 – se mera i artikel II). Dessutom 
tillägger hon att inflätande kan vara i olika former, såväl strukturellt som relationellt, en 
uppdelning som tidigare föreslagits av Andersson (2001). Mainela (2002)ger en elegant och 
genomgående beskrivning av olika nätverksansatser, men ger särskilt utrymmet för IMP-
traditionen i sin avhandling. Hon ser två grundläggande antaganden i IMP-ansatsen (s. 37-39). 
Det första är att det mellan enheter i organisationsmönster finns relationer som är ordnade enligt 
strukturer av interaktion och ömsesidigt beroende. Relationen är byggd runt själva växelverkan. 
Det andra grundläggande antagandet är att varje affärsrelation är inflätad i ett nätverk av 
relationer med distributörer, underleverantörer, regeringar och andra parter. Detta betyder att den 
vidare förståelsen av ekonomisk organisation, dvs. av aktörer i nätverket, påverkar alla dyadiska 
växelverkningar mellan två aktörer. Mainela argumenterar sålunda i sin avhandling för att socialt 
inflätande alltid bildar underlag för ett affärsmässigt inflätande, eftersom det är just individer som 
inleder all affärsmässig verksamhet (s. 141). Detta är en viktig ståndpunkt, som också understöds 
t.ex. av Törnroos (1997). 

Ramírez-Pasillas studerar inflätande som ett koncept i sin licentiatavhandling Embedded Regional 
Networking (2004). Hon identifierar olika typer av inflätande och använder följande begrepp: 
temporalt, rumsligt och socialt inflätande samt marknadsinflätande. Det skall nämnas att hon 
förbiser det teknologiska inflätandet. Inte heller nämner hon ett etiskt inflätande. I studien 
granskar hon tre skilda regioner, vilka all bär karaktäristika från de olika typer av inflätande som 
hon identifierat. Hon menar att affärsnätverken planerar, väljer och koordinerar sin verksamhet 
genom att kombinera olika aspekter av inflätandet. Dessa aspekter får till stånd att aktörerna i 
nätverket kontinuerligt måste förändra sina nätverksaktiviteter (s. 82). Ramírez-Pasillas använder 
en definition av Granovetter som grund, varpå hon ser embeddedness som en ekonomisk 
handling som påverkas av en aktörs sociala relationer och av strukturen på hela nätverkets 
relationer. Detta frambringar normativa, symboliska och kulturella strukturer som möjliggör för 
aktörerna att engagera sig i samarbete (s. 3). Hon fokuserar på socioekonomiska aktiviteter i 
regionala nätverk. Också icke-affärsmässiga aktörer är delar av nätverket. Ramírez-Pasillas arbete 
är ett bra exempel på en s.k. glokal studie (se t.ex. Kristensson Uggla 2002) som ser vikten av 
regionen i globaliseringens tidevarv. 

2.2.2.3 Ett behov av nya perspektiv på inflätande i affärsnätverk 
Embeddedness har också studerats ur ett organisationskulturellt perspektiv av Noorderhaven 
Koen och Beugelsdijk (2002). I sin diskussionsartikel identifierar författarna tio dimensioner av 
organisationskultur, som de finner via en omfattande litteraturgenomgång. Dessa dimensioner 
har gemensamt att de alla högst troligt påverkar nätverkets inflätande. I sin studie kommer 
forskarna väldigt nära denna avhandlings tematik, eftersom kultur och etik hör så gott som ihop. 
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Författarna konkluderar sitt diskussionsinlägg med att konstatera följande: ”We see a strong need 
for empirical research on the link between organizational culture and network embeddedness” 
(2002: 36). Noorderhavens m.fl. uppmaning till vidare forskning av den kulturella och etiska 
dimensionen i nätverkens inflätande kan stå som en tydlig markör för frånvaron av etiska studier i 
en nätverkskontext. 

Därmed argumenterar jag för att IMP-traditionen studerar inflätande ur flera synvinklar utöver 
den traditionellt starka teknologiska fokuseringen. Vi ser ovan exempel på socialt och politiskt 
inflätande, liksom temporalt och rumsligt. Även inflätandet i marknaden är studerat. Däremot 
saknas i nätverksstudierna i stor utsträckning en etisk dimension på inflätandet. Denna tematik 
blir oundviklig i IMP-traditionen, i och med dess betoning på industriella affärsnätverk vilka ofta 
är globala. 

2.2.3 Intressentmodellen 
Intressentmodellen är en aktuell modell för att förstå företagens ökade samhällsansvar och 
antagandet av företagsetiska koder och principer på senare tid. Intressentmodellen är som kärt 
barn – den har många namn. I akademisk litteratur ser man ofta olika begrepp på modellen, 
såsom engelskans ”stakeholder concept”, ”stakeholder management framework” och 
”stakeholder theory”. Nylén (1996), till exempel, använder sig i sin doktorsavhandling av 
intressentmodellen som ett sätt att bedriva forskning ur ett aktörssynsätt. Hon skriver: 

Intressentmodellen/aktörssynsättet/stakeholderteorin implicerar således att företaget ses i centrum för 
en rad relationer med olika parter. Företaget måste därför ta hänsyn till fler parter än sina aktieägare 
vid beslutsfattande och agerande /.../ Aktörssynsättet kan också, som framkom tidigare, användas 
som utgångspunkt för företagsetisk teoribildning genom att visa vilka parternas rättigheter och 
skyldigheter gentemot varandra är, eller för att fokusera på specifika etiska problemområden. (Nylén 
1996: 45) 

Som Nylén påpekar uttrycks alltid etik inom ramen för en relation (1996: 9-10). Det är så 
eftersom det goda och onda, det rätta och det felaktiga, handlar om människors förhållande till 
varandra. Därför är ett aktörsperspektiv vanligt och centralt i studien av etiska frågor också inom 
näringslivet – dvs.. man utgår från olika individers, gruppers eller företags relationer till varandra 
och eventuella konflikter detta ger upphov till (se också Ahlstedt 1991: 138, Steiner & Steiner 
1997: 25). I föreliggande arbete används den övergripande termen intressentmodellen. Namnet 
till trots anses den vara ett teoretiskt perspektiv och får också ibland benämningen teori. Såväl 
marknadsföringslitteratur och företagsetisk litteratur använder sig av intressentmodellen (t.ex. 
Dienhart & Curnutt 1998, Steiner & Steiner 1997, Brytting 1998, Treviño & Nelson 1999, Kujala 
2001, Weiss 2003). Detta gör modellen till en bra bakgrund för studier i strategisk 
marknadsföring av företagsetiska koder. En av teorins allra första användare är Barnard år 1938. 
Freeman (1984) gjorde intressentmodellen känd i USA, och under de senaste tre-fyra decennierna 
har den vunnit mark i Skandinavien. Enligt modellen utgörs intressenter av olika individer, 
grupper, organisationer och dylika som har ett intresse i företaget (se också t.ex. Piñera-Salmerón 
2000, Näsi 1995, Frooman 1999, Jones & Wicks 1999). Som exempel kan nämnas ägare, 
finansiärer, kunder, leverantörer, anställda, fackföreningar, konkurrenter, stater, politiska 
grupperingar, medborgarorganisationer etc. (Näsi 1991, Ahlstedt 1991, Chonko 1995, Wheeler, 
Fabig & Boele 2002, Weiss 2003, Rytteri 2002).  

Intressentmodellens mål är att skapa den klassiska ”win-win”-situationen för alla intressenter. En 
typisk karaktäristik för ett företag som använder intressentmodellen är att den resonerar 
strategiskt på lång sikt (Lindfelt 2002, Laczniak & Murphy 1993). Freeman (1994) menar att 
intressentmodellen snarare är en genre av teorier, än en enskild teori. Man kan förstå hans 
ståndpunkt genom att det finns olika typer av intressentmodell. Donaldson och Preston, (1995) 
särskiljer en normativ, instrumentell och en deskriptiv intressentmodell. Brytting och Egels 
(2004) urskiljer tre typer av förståelse och användning. En av dessa poängterar interaktion med 
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intressenter i utkanten av nätverken (jfr också Granovetter 1973, ”strength of weak ties”). Denna 
ofta amerikanska tolkning ger företaget tillgång till innovativa idéer för produkt- och 
tjänsteutveckling. Häri ligger en nära koppling till nätverksmodellen INT. En central skillnad 
mellan intressentmodellen och INT är att den förra bär större reaktiva perspektiv och den senare 
snarare proaktiva. Intressentmodellen strävar efter att följa de viktigaste intressentgrupperna och 
reagera på olika förväntningar i omgivningen. INT i sin tur formar aktivt en strategisk koalition 
för att skapa värde. Sålunda hävdar t.ex. Normann (2001) att nätverksmodellen är strategisk 
proaktiv. En mera omfattande diskussion av skillnader och likheter mellan dessa två teoretiska 
perspektiv framkommer i artikel V. 

Intressentmodellen inkluderar management av relationer på alla marknader och i alla typer av 
relationer. Det är både en styrka och en svaghet. I en studie som explicit fokuserar på industriella 
marknader erbjuder intressentmodellen ingen stark teori. Däremot om man inkluderar olika typer 
av aktörer i ett affärsnätverk, även sådana som inte är strikt affärsmässiga, ger intressentmodellen 
en möjlighet att förstå den skärseld av olika intressen som ett företag befinner sig i. Därutöver 
har empirin visat att de flesta företag själva använder terminologin kring intressentmodellen, 
såsom t.ex. begreppet stakeholders. Därför utgör intressentmodellen också i den här 
avhandlingen en teoretisk position som erbjuder en förståelse av företagens management, 
företagens delikata intressekonflikter samt möjligheten att förstå olika aktörers intressen på 
marknaden. Artikel V analyserar närmare intressentmodellen utifrån en business-to-business- 
(B2B) marknad, en affärsmarknad. 

2.3 Diskussion kring andra alternativa teorier samt sammandrag 

2.3.1 Andra alternativa teorier 
Man kunde alternativt ha studerat företagsetiska koder i affärsnätverk utifrån ett socialteoretiskt 
perspektiv (t.ex. Dunn 1971, Normann 1975). I en sådan teoretisk tolkning kunde begreppet 
social inlärning ha bidragit med en modell för förståelse. Dunns sociala inlärning förklaras som 
en process med stadier av ”adaptiv specialisering” som innebär förmåga att leva i och utnyttja en 
viss nisch och ”adaptiv generalisering” med betydelsen att nya anpassningsområden blir 
tillgängliga. Företagsetiska koder skulle med fördel förstås som adaptiv specialisering i och med 
att företaget kan profilera sig och få konkurrensfördelar genom att nischa in sig som ett etiskt 
företag i sin bransch. Det etiskt inflätade affärsnätverket skulle å sin sida motsvara den adaptiva 
generaliseringen till det omgivande samhället. Anpassningsprocessen behöver inte nödvändigtvis 
gå från yttervärlden till företaget, utan kan lika väl gå i andra riktningen. Med detta perspektiv 
kunde man också ha undersökt globaliseringens påverkan på affärsnätverket respektive den 
moraliska organisationens inverkan i andra riktningen. En annan teoretisk möjlighet utgör den 
s.k. Social Exchange Theory (SET), som också har ett socialteoretiskt perspektiv. Trots detta har den 
i nästan femtio år använts i marknadsföring för att förklara B2B-relationer och utbyte i dessa. 
Teorin bygger i stor utsträckning på interaktionen mellan individer som ett utbyte av resurser. 
Forskare och författare som t.ex. Blau och Homans har redan länge studerat frågor kring 
förtroende, engagemang och satsningar i affärsrelationer. Dessa har senare också studerats av 
t.ex. Andersson (1995), som ser utbyte inom relationer som ett skapande av värde och som en 
utveckling av affärsrelationen. Han argumenterar också för att förtroendet i sig avskräcker 
affärspartners från att tillgripa alltför ojusta handlingar i relationen. Seppola (2004) kombinerar 
SET med IMP-approachen i sin undersökning av socialt kapital i internationella affärsnätverk. 
Andra forskare som använt SET är t.ex. Lambe, Wittmann och Spekman (2001) som diskuterar 
begränsningarna i SET för studier i B2B-relationer. De hävdar att teorin saknar synvinkeln och 
beaktandet av opportunism i affärsrelationer. Därtill, menar forskarna, begränsas också teorin av 
en avsaknad av korttidsperspektivet när gäller utvecklingen av B2B-affärsrelationer. Detta till 
trots kunde SET ha erbjudit ett teoretiskt perspektiv i denna avhandling. Speciellt tack vare dess 
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möjlighet att studera normer, beroende, engagemang och rykte inom affärsrelationer. 
Perspektivet skulle då ha legat mera på B2B och på ett socialbehavioristiskt perspektiv. 

Hållbarhetsperspektivet utgör en annan teoretisk plattform. Inom den begreppsliga ramen 
Environmental Space har forskningen sedan början av 1990-talet gynnat policymakare och politiker 
som ser ett helhetsperspektiv, och inte primärt utgår från företagets perspektiv. En av de 
användbara modeller som utvecklats är den så kallade hållbarhetsprismen (Spangenbergs ”prism 
of sustainability” 2002), som baseras på fyra dimensioner utifrån Förenta Nationernas (FN:s) 
definition på hållbar utveckling: miljö, samhälle, ekonomi och institutioner. Detta perspektiv 
utgår inte från en företagsstrategisk tanke, utan snarare från en insikt att världens utveckling 
måste förändras mot det bättre. En nära besläktad teoretisk möjlighet, som också poängterar ett 
hållbarhetsperspektiv, utgör forskningstraditionen kring industriell ekologi (Industrial Ecology, IE). 
Denna är en relativt ny teoretisk position som utvecklats under de senaste femton åren i syfte att 
studera hållbar utveckling och materialflöden. Centrala författare är t.ex. Korhonen, Jelinski och 
Strachan. Korhonen, von Malmborg, Strachan och Ehrenfeld (2004: 289) beskriver IE-konceptet 
som en metafor för hållbara naturliga ekosystem, en metafor som används som en modell i 
omvandlingen av ohållbara industriella system. Teorin utvecklas mot ett tvärvetenskapligt 
område, men baseras i hög grad på naturvetenskap och teknologiorienterade ramverk. Flödet av 
energi inom industriella system utgör en kärna i teorin, liksom begreppet kring industriell 
metabolism. Ur ett nätverksperspektiv utgör studier kring eko-industriella nätverk en intressant 
litteraturkälla. Speciellt kan nämnas forskningen kring betydelse av förtroende i dessa nätverk 
(t.ex. Hasler, Sterr och Jacobson 2005).  Korhonen m.fl. (2004) ser att det optimala målet för IE 
är att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv i forskningen kring 
hållbar utveckling. Därför finns också en beställning på samhällsvetenskapliga perspektiv inom 
IE. Denna teori kunde ha tillämpats på avhandlingen och skulle därmed antagligen ha bidragit till 
den teoretiska genereringen av IE. Korhonen m.fl. (2004) efterlyser nämligen speciellt 
businessperspektivet i den nu tillgängliga litteraturen inom forskningstraditionen. Detta 
perspektiv hade onekligen gjort att det humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektivet på 
studierna i denna avhandling fått en större betoning på miljöfrågor och ekosystem (t.ex. i likhet 
med Enroths studie 2001). Därmed hade en väsentlig del av avhandlingens mjukare värderingar 
kommit på svagare grund.  

En sista alternativ teoretisk möjlighet som tas upp här är institutionell teori. Därmed inte sagt att 
inte även andra teorier kunde ha varit fruktbara, men närmast dessa har varit huvudsakliga 
alternativ. Institutionell teori kunde erbjuda en möjlighet att förstå hur företaget är inflätat i den 
socioetiska miljön (t.ex. doktorsavhandlingarna av Halme 1997, Schauman 2003). Genom tidigare 
studier i organisationssociologi och senare i administrationens ledarskap är Philip Selznick en av 
de första institutionella teoretikerna. I sin bok Leadership in Administration (1957/1984) tar han 
även upp frågor kring företagets mission och roll, som också är direkt relevanta för den etiska 
nätverksidentiteten (se mera i artikel V). Selznick ser att organisationer måste tillfredsställa interna 
behov inom organisationen, liksom externa behov från omgivningen för att överleva som 
organisationer. Extern påverkan kommer dels från ekonomiska och teknologiska krav i samhället, 
dels från sociologiska och kulturella krav. Detta styr ett företags ledning och organisation, genom 
att företaget måste följa normer, värden och regler som stipuleras av det externa samhället. På så 
sätt får företaget legitimitet. Schauman skriver (2003: 30-31) att företaget kontinuerligt måste 
förändas i enlighet med den sociala kontexten för att bevara sin legitimitet. Just denna process 
passar väl in med avhandlingens tematik, och den institutionella teorin hade med fördel kunnat 
användas i detta hänseende. Man hade då kunnat se etiska koder som ett slags fastställda lagar 
som är baserade på sociala kontrakt och förtroende, vilket Normann (2001: 16) ser som 
karaktäristika för just institutioner. Etiska koder fungerar trots allt som verktyg för kollektivt och 
målinriktat handlande i företag. En nyinstitutionell teori har senare utvecklats, av bl.a. DiMaggio, 
Powell och Meyer, men denna är mera perifer i förhållande till avhandlingens syfte och är inte ett 
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fullgott teoretiskt alternativ. Den institutionella teorin, däremot, kunde ha stor relevans i 
avhandlingens organisationsteoretiska, sociologiska och administrativa delar, som ändå är av 
mindre betydelse. En större betydelse utgör det faktum att den institutionella teorin svårligen 
hanterar begrepp som konkurrensfördel (t.ex. artiklarna I, II, VI). Den konkurrensfördelen som 
åsyftas i denna avhandling bygger på att ett företag är föregångare i antagandet av etiska koder. I 
den institutionella teorin däremot tenderar influenserna och initiativet att komma från den 
samhälleliga kontexten, vilket sedan syns i efterföljande företagets handlingar.  

2.3.2 Sammandrag 
I detta kapitel har den valda teoretiska grunden diskuterats och presenterats. De teorier som 
använts i artiklarna I-VII har tagits upp, liksom också tre andra teoretiska perspektiv, som kunde 
ha utgjort alternativa teoretiska approacher. I tabell 3 förs koncist fram centrala idéer i de 
teoretiska positionerna samt deras förtjänster och begränsningar. Här är det också meningsfullt 
att ånyo gå tillbaka till figur 1 (kap.1), där studiens avgränsningar visualiseras. Figuren där visar 
hur avhandlingen täcker det gemensamma område som överlappas av marknadsföring, strategi, 
värdeskapande och företagsetik. 
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 Central idé Förtjänster Begränsningar 

Industriella nätverksteorin 
(INT) 

Affärsrelationer binder samman 
företag i värdeskapande nätverk. 

Bidrar med terminologi och 
förståelse för företag i industriella 
nätverk. 

Erbjuder ingen begreppsapparat för 
studiet av företagsetik. 

Intressentmodellen Företaget står i ansvars- och 
legitimitetsförhållande till sina 
intressenter. 

Bidrar med en begreppslig 
förståelse för moraliskt ansvar och 
varierande krav från olika 
intressenter. 

Saknar applikationer på B2B- 
marknaden och förståelse för 
industriella nätverk. 

Socialteoretiskt perspektiv (ex. 
SET) 

I företagets (och dess anställdas) 
sociala relationer finns en 
anpassningsprocess och socialt 
kapital som påverkar 
affärsrelationerna. 

Bidrar med en förståelse av den 
sociala omgivningens inverkan på 
företaget – och vice versa. 

Det behavioristiska perspektivet 
har kritiserats som inte lämpligt i 
B2B-relationer. 

Hållbarhetsperspektiv (ex. IE) Företag spelar en viktig roll för 
jordens överlevnad, därför måste 
de ta den holistiska hållbara 
utvecklingen på allvar, t.ex. genom 
eko-industriella nätverk. 

Bidrar med en förståelse för 
företaget och nätverket i en större 
kontext. 

Saknar en företagsstrategisk 
synvinkel, eftersom fokus mera är 
på att göra rätt än att göra 
ekonomiskt. 

Institutionell teori Företaget är i direkt relation till 
institutioner i dess omgivning, vars 
normer måste mötas för att skapa 
legitimitet. 

Bidrar med en förståelse av hur 
normer och legitimitet skapas i 
företagets omgivning.  

Saknar en marknadsföringsaspekt 
och haltar i perspektiv på 
konkurrensfördel. 

 

Tabell 3: En översikt över valda teorier (inrutade) och alternativa teorier. 
 



 

3 METODISK RAM 

Målet med detta kapitel är att diskutera studiens metodikfrågor som helhet. Här tas hela studiens 
forskningsdesign upp och en diskussion om tolkning som metod leder in på en kritisk granskning 
av metodiska val. Kort nämns datainsamling och -analys, men mera ingående detaljer kring denna 
process framgår i varje enskild artikel (I-VII).  

3.1 Forskningsdesign 
Studien utgörs dels av en litteraturgenomgång som pågått kontinuerligt. Till denna hör läsning av 
akademiska rapporter, avhandlingar, böcker, artiklar och motsvarande. Hit hör också en 
genomgång av dokument som är relevanta för förståelsen av forskningsområdet, t.ex. olika 
internationella etiska riktlinjer, globala etiska standarder och förslag, litteratur kring 
skogsindustrin och andra kontextuellt viktiga texter. Dessa utgör en teoretisk bas i studien. Dels, 
utgörs studien av insamlat empiriskt material, som gjorts med ca 15 månaders mellanrum. Dessa 
teoretiska och empiriska bidrag står inte ensamma. Förutom att empirin relaterar till teorin finns 
det ytterligare en faktor som styr utvecklingen av forskningsprocessen, nämligen artiklarna (I-
VII). I dessa har förståelsen av det studerade fenomenet utvecklats, en tolkning har skett och 
därmed har förförståelsen utvidgats, teoretiska begrepp utvecklats och en ny förförståelse 
skapats. Denna har legat till grund för påföljande empiriska insamling och förståelse av 
därpåföljande teoretiska verk. Sålunda sker en kontinuerlig växelverkan mellan teori, empiri och 
artiklarna under forskningens gång. Denna växelverkan visualiseras i figur 2. Spiralerna betyder 
att en abduktiv (Alvesson & Sköldberg 1994) generering skapar förståelse mellan de olika 
momenten i forskningsprocessen (Ibland använder man begreppet hermeneutisk cirkel för att 
beskriva en likartad process.) Enligt Alvesson och Sköldberg betyder detta att studien i en mening 
är övervägande teoridriven – men samtidigt baserad på empiriska data. Under forskningens gång 
utvidgas den empiriska domänen samtidigt som den teoretiska begreppsapparaten utvecklas. Se 
figur 2. Därför råder alternering mellan (tidigare) teori och nya empiriska data när studien 
framskrider. Eftersom abduktionen fokuserar på underliggande mönster, en förförståelse, skiljer 
den sig från både induktion och deduktion, som Alvesson och Sköldberg menar är mera ytliga 
(1994: 42). De hävdar att den största skillnaden mellan dessa metodologiska approacher är att 
abduktion inkluderar förståelse. Förståelse bygger på ett tolkande perspektiv (se också t.ex. Strauss 
1987, Robson & Foster 1989, Norén 1995, Asplund 1970, Hatch 2002), där meningsskapandet, 
urvalet av material och analysen tjänar en viktig funktion. Detta diskuteras mera längre fram. 
Forskningen är också explorativ och deskriptiv (se t.ex. Stebbins 2001).  

3.2 Empirisk datainsamling och analys 

3.2.1 Tre datainsamlingar 
Som framkommer i figuren inkluderar de tre datainsamlingarna momenten djupintervju och 
insamlande av relevanta dokument, såsom årsrapporter och företagsetiska koder. Analysmetoden 
är i samtliga fall en abduktivt driven, kritisk och tolkande innehållsanalys, som fått en klarare 
struktur allt eftersom förförståelsen ökat. Den abduktiva skiljer sig t.ex. från den induktiva 
innehållsanalysen (Patton 1987), i vilken kategorier och tematik endast inspireras av data i sig 
själv. En tolkande innehållsanalys tar sin inspiration från flera olika källor. Tesch (1990: 141) 
räknar upp själva forskningsfrågan, forskningsinstrumentet, av andra forskare utvecklade 
kategorier, relaterade studier och empirin i sig själv. En kritisk innehållsanalys görs främst i 
artiklarna I och III och delvis i artikel VII. En teoretisk begreppsutveckling är metodiskt inte 
alltid nära sammankopplad med empirin. En klar begreppsanalys har använts som metod i  
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Figur 2: Användningen av en abduktiv process. 
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artiklarna IV och V. I varje artikel framkommer mera i detalj hur datainsamlingen och analysen 
gjorts i de skilda momenten. På en mera allmän nivå, giltig för studien som helhet, är följande 
aspekter ändå viktiga att nämna. 

Studien initieras och avslutas med ett smalt empiriskt perspektiv, dvs. Stora Enso. Mellanfasen 
utgörs däremot av en större insamling av data. Denna inkluderar besök hos aktörer i Stora Ensos 
nätverk. Sålunda kan man se studien i form av en salmiakformad figur, där den vidaste 
datainsamlingen skett i mitten. Här gjordes 13 intervjuer, av vilka 11 användes. En föll bort i ett 
sent skede av konfidentialitetsskäl, men medförde en förståelse för kontexten. En annan föll bort 
eftersom den inte direkt hörde till Stora Ensos nätverk. Intervjuerna är semistrukturerade med 
nästan genomgående öppna frågor. Fördelen med denna intervjuteknik är att respondenterna kan 
svara fritt, använda egna ord och föra in svaret på områden som forskaren inte är invigd i. 
Dessutom får man som forskare reda på hur respondenterna tolkar en fråga, vilket gör att 
tekniken passar bra i områden som forskaren inte känner alltför väl. Nackdelarna är däremot att 
tekniken är mera tidskrävande och kräver mer av respondenterna (Bryman 2002, Fetterman 1989: 
48, Yin 1989). Gemensamt för alla faser i datainsamlingen är fokuseringen på Stora Enso. Denna 
inbegriper en tillbakablick från det första etiska dokumentet år 1999 och en blick framåt över 
2005. Den sista intervjun gjordes tio dagar före årsskiftet. Sålunda täcker studien in åren 1999-
2005, trots att själva datainsamlingen koncentrerats till åren 2002, 2003 och 2004. Därmed utgörs 
processen av en uppföljande, empirisk fallstudie av företaget i affärsnätverket. Klarast 
framkommer denna uppföljande studie i artiklarna I, II och VI. I övriga mera teoretiskt drivna 
artiklar är empirin exemplifierande (IV, V och VII). Halinen och Törnroos (2005) hävdar att 
fallstudien är den mest förtjänstfulla metoden i studiet av affärsnätverk. De preciserar fallstudien i 
en nätverkskontext enligt följande:  

…an intensive study of one or a small number of business networks, where multiple sources of 
evidence are used to develop a holistic description of the network, and where the network refers to a 
set of companies (and potentially other organizations) connected to each other for the purpose of 
doing business (Halinen & Törnroos 2005: 1286).  

Fallstudien inbegriper vissa utmaningar, som t.ex. var gränserna för nätverket skall dras, den stora 
komplexiteten, tidsaspekter och problem i jämförelsen mellan komparativa fallstudier. Dessa 
aspekter tas upp och diskuteras i de skilda artiklarna, där föreliggande utmaningar möts. Halinen 
och Törnroos (2005) visualiserar och beskriver olika perspektiv på fallstudien som nätverk på ett 
klart och förtjänstfullt sätt. Stora Ensos nätverksstudie faller inom vad de kallar för perspektivet 
med ett fokalföretag, där Stora Enso naturligt är i centrum (se t.ex. figurer i artiklarna II och V) .  

3.2.2 Affärsnätverk som fallstudie: Stora Enso som fokalföretag  
Varför är Stora Enso ett gott exempel i den här studien? En intressant aspekt utgörs av att Stora 
Enso är ett stort företag i en dynamisk omgivning. Samtidigt som företaget är marknadsledande i 
flera sektorer, är det också ett företag utsatt för hård press. I miljö-, personal-, 
internationaliserings- och råvaruperspektiv är företaget utsatt för olika slags etiska hotbilder 
(gruvolyckor, barnarbetskraft, facklig frånvaro, skogsskövling etc.) Ändå – eller kanske just trots 
det – har Stora Enso lyckats profilera sig som ett av de mest etiska företagen i Finland (Nordic 
companies outperform… 2004). Ofta är det ju så att för att bli framgångsrik på ett plan måste man 
samspela med de mest krävande miljöerna (se även Normann 2001: 297). Detta är en 
karaktäristik för Stora Enso. Genom att tackla – inte fly – svåra situationer, har företaget lärt sig 
och gått framåt som moralisk organisation. En annan intressant aspekt att notera är att det äldsta 
aktiebolaget i världen anses vara Stora Kopparberg, som nu ca 700 år senare genom olika 
förändringar blivit Stora Enso (Normann 2001: 15). 

Att innehållsligt analysera företags årsrapporter är ett sätt att nå empiriska data på ett tillförlitligt 
sätt. De är offentliga, beständiga och anses förmedla en slags helhetsbild av företaget. Man är 
överens om att det är företagets bild utåt och det föranleder inte större problem för 
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trovärdigheten. Årsrapporten är företagets möjlighet att vara transparent för ägare, samhälle och 
övriga intressenter. Förutom att årsrapporten naturligtvis innehåller strategiskt överlagda och 
valda delar som ur ett marknadsföringsperspektiv är gynnsamma för företaget, finns det andra 
aspekter som inte vanligtvis reflekteras kring. Årsrapporterna ges vanligen ut några månader efter 
årsskiftet, så att 2004 års rapport utges på våren 2005. Detta innebär att företaget har en väldigt 
kort tid på sig att se bakåt och kunna utvärdera hur året förlöpt. Skribenterna till t.ex. delen för 
samhällsansvar lever i nuet och långsiktiga aktiviteter, som etiska principer till sin natur är, kan 
endast utvärderas och tolkas på lång sikt. Ändå är årsrapporterna skrivna i en tidsram som 
föranleder en relativt kort tillbakablick. Detta har uppmärksammats på så sätt att tolkningen av 
det empiriska materialet har ett nutidsperspektiv.  

Bryman (2002) diskuterar innehållsanalys och visar på för- och nackdelar. Innehållsanalys som 
metod passar väl i en longitudinell typ av studie. En annan fördel är att det är en öppen 
forskningsmetod, där t.ex. kodningskategorier kan redovisas för läsaren (som i artikel II). Till de 
svagare sidorna hör att innehållsanalysen av dokument aldrig kan bli bättre än dokumenten som 
den bygger på. Med andra ord kan innehållsanalysen i föreliggande studie inte bli bättre än 
intervjuerna i sig, årsrapporterna eller de etiska dokumenten. 

Termer och begrepp i anslutning till etik och hållbar utveckling är svårfångade och gäckande. 
Eftersom de ofta är abstrakta har de också varierande betydelse för olika människor, såväl för 
informanter i företagen, som för forskare inom den akademiska litteraturen. Därför är 
djupintervjun en god metod för att försöka nå en förståelse av begreppets innehåll. Att förstå är 
att delta i en social process, vilket gör att utslaget, dvs. resultatet av intervjun, delvis beror på den 
sociala processen (Weick 1995: 40). Ännu bättre vore att fungera som deltagande observatör i de 
studerade organisationerna under en tidsperiod. Detta hade eventuellt gett en bättre bild av den 
sociala verkligheten (Bryman 2002: 317). Ett sådant förfaringssätt har ändå inte varit ett praktiskt 
möjligt alternativ i denna studie.  

3.3 En tolkande metod 

3.3.1 Att tolka är att se något – om perspektivrikedom 
Metodiskt finns det flera författare som behandlar tolkningsperspektivet och dess betydelse för 
datainsamling och analys. På engelska möter man ofta begreppet ”interpretation” för tolkningen. 
T.ex. Strauss (1987: 10) skriver att den grundläggande frågan är hur man skall fånga själva 
komplexiteten i en kvalitativ analys och göra den meningsfull. Han menar att meningsskapandet 
av det empiriska materialet betyder tre saker. Såväl den komplexa tolkningen som 
datainsamlingen guidas av successivt utvecklade tolkningsmönster. Dessutom finns det många 
termer och relationer dem emellan som måste klargöras, fortsätter han. Vidare är en detaljerad 
analys viktig för att få fram den komplexitet som finns i, bakom och bortom materialet. Strauss 
poängterar att urvalet empiriskt material skall baseras på analytisk grund, med teoretiska mål i 
sikte. Så gjordes också i studien om Stora Enso, där nya beslut om datainsamling skedde mellan 
alla tre datainsamlingar. Av denna orsak föll också en gjord intervju bort i andra 
datainsamlingsskedet. Robson och Foster (1989) ser två centrala delar i en kvalitativ metod: 
analysen, som betyder att man sorterar bland empiriskt material, och tolkningen, som betyder att 
man försöker förstå betydelsen av det empiriska materialet. Dessa processer går in i varandra, 
mer eller mindre. Tesch (1990) anser, i motsats till Robson och Foster (1989), att de är 
oåtskiljbara enheter som intellektuellt är sammanflätade. Däremot enas de om att denna analys- 
och tolkningsprocess är närvarande i hela forskningsprocessen. Norén (1995), i sin tur, tar upp 
själva diskussionen om vad tolkning är och daterar den mest inflytelserika boken – för 
företagsekonomer – om vetenskapliga synsätt till Burrell och Morgans bidrag (1979). De 
lanserade det tolkande paradigmet (interpretative paradigm). I detta måste forskaren förstå den 
sociala erfarenheten, vilket sker via aktörernas erfarenhet. Därför ligger intresset i aktörernas 
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föreställningar och erfarenheter, snarare än i den strukturella verkligheten. Men även forskaren är 
ett tolkande subjekt, varför det är intressant att veta var forskaren själv står. Norén själv 
definierar tolkning som en process vilken inträder när man inte direkt förstår. Därför är tolkning, 
enligt honom, ”något aktivt metodologiskt, som forskaren använder sig av för att skapa 
förståelse” (Norén 1995: 39, se också Weick 1995). Ett resultat härav är att den tolkande 
forskningen inte bör sammanblanda diskussioner om strukturella förhållanden med diskussioner 
om aktörernas föreställningar och erfarenheter. Asplund (1970) hävdar att det centrala är att 
kunna se något som något. Det vi ser avgör då hur man ser på verkligheten, vad verkligheten är för 
betraktaren. Den här avhandlingen är tvärvetenskaplig i den meningen att jag studerar hur etik 
används i ett företagsekonomiskt perspektiv. Det är ovanligt att man studerar etik med 
ekonomiska teorier. Därför är det också oundvikligt att jag i studien måste konfronteras med 
olika perspektiv, dvs. olika sätt att se verkligheten. En kritisk röst kan påpeka att jag inte håller 
mig till mitt paradigm och blandar olika forskningstraditioner. Detta hör oundvikligen till den 
tvärvetenskapliga forskningens dilemman. Däremot kan också perspektivrikedomen vara en 
förtjänst i och med att den bryter olika perspektiv mot varandra. Såsom Hatch (2002: 25) 
påpekar, minskar riskerna också därmed för att man som forskare missar något viktigt. 
Perspektivrikedomen kan bidra med en ny upptäckt, en kunskapssynvinkel. De främsta källorna 
till olika perspektiv är i denna studie både empiriska och teoretiska: 

• näringslivets strategiska perspektiv, som härstammar från det empiriska materialet 

• intressemodellens teoretiska perspektiv som kommer från fältstudier och empirisk 
verklighet 

• nätverksteorins perspektiv som anknyter till litteratur och studier gjorda inom IMP-
skolan, främst diskussionen om värdebegreppet 

• marknadsföringstraditionens konsumentfokuserade perspektiv 

• teologiska perspektiv från litteratur som anknyter till teologisk etik och global etik 

• filosofiska perspektiv från litteratur som anknyter till moralfilosofi och därmed etik och 
värdebegreppet. 

Det är en stor utmaning att kunna knyta samman ovan uppställda perspektiv, utan att bli splittrad 
och tappa fokus. Kristensson Uggla (2002) menar att det alltid är möjligt att se den verklighet vi 
delar ur olika perspektiv. Detta eftersom världen är mångtydig och därför öppnar för skilda 
tolkningar och delade meningar. Därför blir utmaningen som forskare också om att kunna välja 
ut, omfatta perspektivrikedom och att aktivt bryta olika perspektiv mot varandra – snarare än om 
att inhämta största möjliga kunskapsmassa.  

3.3.2 En kritisk granskning av tolkningens inflytande på studien 
Weick (1995) har, likaså han, ägnat sig mycket åt tolkning. Han använder begreppet 
“sensemaking”, som han beskriver som “a developing set of ideas with explanatory possibilities, 
rather than as a body of knowledge” (p. xi). Med detta avser han att tolkningsförståelsen växer ur 
en interaktiv konversation, t.ex. då en intervjusituation. Weick hävdar att man inte kan välja 
huruvida man tolkar eller inte, det är en naturlig del av allas liv. Sensemaking är intressant så tillvida 
att den inbegriper frågor kring identitet och rykte, vilket samtidigt är två aspekter av såväl 
marknadsföring som företagsetik. Därför är hans metodiska approach intressant: vad betyder, i 
hand anda, tolkningsperspektivet rent metodiskt i den här studien med dess empiri? 

Liksom abduktionen har sensemaking rötter både i den deduktiva och i den induktiva processen. 
Weick ser detta som en definitiv fördel och som ett av syftena i sin bok:  
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What is unusual about the topic of sensemaking is that it is grounded as much in deductions from 
well-articulated theories as it is in inductions from specific cases of struggles to reduce ambiguity. This 
is a decided advantage for investigators because there is a core set of ideas that holds this perspective 
together and has held it together for some time. (Weick 1995: 13) 

Vidare menar han att förväntningar är starka realiteter i sensemaking processen (s. 190). Detta är 
jämförbart med Alvesson och Sköldbergs (1994) poängtering av förförståelsen. Därför är det 
viktigt att som forskare se upp ifall man hittar just det man söker - var är då vetenskapen? Denna 
tematik handlar också hela Anderssons (2005) skrift om med titeln Som man frågar får man svar. 
Sålunda hävdar Weick att det är viktigt att forskare söker empiri som inte bekräftar förförståelsen, 
eftersom man ofta finner vad man söker och förförståelsen är lättare bekräftad än motbevisad. I 
den här avhandlingen finns ett brott mellan de första sex artiklarna och den sista, sjunde. De 
första sex är överlag positivt inställda till företagsetiska koder. Den sista argumenterar på ett helt 
annorlunda sätt. En omtolkning har skett. Forskaren har i detta skede, stärkt av empiri och teori, 
tagit en nytolkning av begreppet etisk kod och förförståelsen har inte nödvändigtvis bekräftats. 
Sålunda har denna insikt om bekräftande och motbevisande av förförståelse tagits i beaktande. 

Några andra aspekter av en tolkande metod, i Weicks (1995) anda, tas upp nedan.  

Först är insikten om informanternas position i nuläget. När t.ex. informanterna (Hannus 2002, 
Tarna 2003, 2004) på Stora Enso berättar om företagets etiska utveckling och antagandet av 
etiska dokument, skall berättelse ses i retrospektivt perspektiv. Eftersom slutresultatet av ett 
beslut kommer efter att själva beslutet är taget, blir förståelsen av det skedda nödvändigtvis en 
blick tillbaka. På så sätt vet ett företag vad det gör endast när dess verksamhet eller specifika 
handling redan skett. Denna tillbakablick är basen för förståelse av en handling enligt Weick. 
Varför är detta då viktigt i ett metodkapitel? Som en direkt konsekvens av retrospektiviteten skall 
man förstå informanterna i studien utifrån den nutidsposition de har i intervjuögonblicket. 
Uppmärksamheten riktas bakåt i tiden och därför är informantens uppfattning direkt relaterad till 
den tidpunkt som informanten står i när intervjun görs. Den positionen avgör perspektivet. Som 
jämförelse till Weicks retrospektivitet kan man se den metod som undersöker kritiska händelser, 
den så kallade Critical Incident Technique, som också blickar tillbaka på vad som skett i ett 
bakåtperspektiv (Flanagan 1954). Noterandet av retrospektiviteten har betydelse i studien av 
Stora Enso på följande sätt. När man som forskare och informant ser bakåt är det möjligt att det 
som skett är tydligare än det som sker; historien blir klarare än nuet. Framtiden, i sin tur, skapar 
mening åt nuet. Därför är framtidsperspektivet ur forskarsynvinkel mera problematiskt, eftersom 
det finns större utrymme för önsketänkande och personlighetsdrag hos individen än t.ex. för 
strategiska handlingar. Detta gäller också för identitetsfrågan, som påverkar informantens svar. 
Det är därför skäl att eventuellt förhålla sig mera kritiskt till en del resultat i studien än vad jag 
som forskare gjort i artiklarna I-VI. Artikel VII däremot är ett steg i en mer upplyst anda, starkt 
influerad bl.a. av Weick (1995), Normann (2001) och Kristensson Uggla (2002). 

För det andra har positionen hos informanten inte bara en tidsbestämd betydelse. Det är även 
viktigt att notera att informanterna definierar sitt perspektiv från sin professionella roll. Detta 
betyder dels att alla informanter talar i företagets namn, dels är de också påverkade av sitt 
vardagliga arbete som inkluderar olika uppgifter och ansvarsområden, samt representation ur ett 
företagsetiskt perspektiv. Detta färgar informantens berättelse. Man kan säga att informantens 
identitet formar dess egen tolkning av företaget och dess svar på ställda frågor. 

En vidare, tredje implikation av Weicks tolkningsperspektiv är reflexiviteten (även behandlad av 
Kristensson Uggla 2002, Normann 2001). Människan ser vad hon vill se och s.a.s. upptäcker sina 
egna innovationer. Tolkningen sker i en miljö där individen redan format sin verklighetsförståelse 
och konstruerat sin version av världen. Därför är det inte oproblematiskt att förlita sig på 
informanters berättelser – såvida man inte ger informanterna något slags objektiva anspråk. Den 
föreliggande artikelsamlingen är således i stor utsträckning influerad av informanternas syn på hur 
den företagsetiska processen fortlöpt, dess strategiska betydelse och den hållbara utvecklingen 
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som helhet. En viktig begränsning i avhandlingen är därför att den i hög grad bygger på 
informanternas egen uppfattning. 

Ytterligare aspekter som bör nämnas är att studien är gjord i en situation som pågår. Studien är på 
sätt och vis avgränsad till en datainsamling 2002-2004, inklusive ett perspektiv som sträcker sig 
från år 1999 till år 2005. Ändå är det viktigt att inse att en process är väldigt svårfångad, såtillvida 
att man påstår att den har sin början t.ex. 1999 när Stora Enso omfattade sin första etiska kod. 
Weick skriver (1995: 43) att människor alltid är mitt i, vilket blir till något först när man betraktar 
detta mitti från en punkt i framtiden och ser bakåt. När så en informant berättar om företaget är 
det viktigt att inse att informanten kapar ut bitar ur en pågående process som kontinuerligt 
utvecklas och förändras. Weick menar drastiskt att det inte finns någon början alls. Detta kan 
förstås diskuteras, men jag nöjer mig här med att konstatera att det är problematiskt att hävda att 
Stora Enso påbörjade sin etiska process med lanseringen av de första företagsetiska principerna. 
Däremot kan man gott konstatera att den offentliga marknadsföringen tog sin start då, år 1999. 

Vidare är informanterna influerade av vad som konstateras som politiskt korrekt. Weick (1995) 
låter sig influeras av Starbuck och Milliken samt Mailloux och hävdar att all förståelse bör ta i 
beaktande den politiska kontexten i tolkningen. Sålunda är det också viktigt att fråga: Vad är/var 
politiskt korrekt i Finland under det nya millenniets första år, när föreliggande forskning görs? I 
studien framgår att EU:s lagstiftning och antiglobaliseringsrörelsen påverkar den politiska 
agendan (t.ex. artikel VI). Företag måste legitimera sin verksamhet och skapa vad Tarna (2004) 
kallar ”a license to operate”. Kunskapssamhället för också med sig krav på direkt nåbarhet ”on-
line” och transparens (t.ex. Kristensson Uggla 2002). Investerarnas krav samt olika etiska index 
och hållbarhetsindex formar också den politiskt korrekta agendan under de år när studien görs.  

3.4 En avslutande diskussion kring vad som kunde ha gjorts 
annorlunda 

Slutligen är det på sin plats i en akademisk avhandling att reflektera över mindre väl valda 
metoder och tillvägagångssätt. På många sätt är det genom misstagen man lär sig mest som 
människa. Så sker också i forskningssammanhang. Till de sämre valen i studien hör följande.  

Mellan andra och tredje datainsamlingen sammanställde jag en förståelse för ditintills uppnådda 
resultat. Dessa presenterades också i form av ett antal artiklar (II, III, IV och V). På basen av 
dessa resultat (plus även artikel I) framställde jag en semistrukturerad intervju där Stora Ensos 
ansvariga för etik, Kaisa Tarna, skulle få ta del av resultaten i den form att de teoretiskt 
anpassades för Stora Ensos kontext. På så sätt ledde de empiriska resultaten till en uppföljande 
datainsamling av relevanta perspektiv. I intervjusituationen (2004) presenterade jag alltså min 
tolkning av forskningens resultat och bad henne reflektera över dessa. Med andra ord bad jag 
henne validera eller förkasta resultaten. Det som händer i en sådan situation är jag efter intervjun 
har 1) min egen tolkning som forskare och 2) hennes tolkning baserad på hennes karta av 
verkligheten. Därmed ställs jag också inför ett val; är det hennes eller min tolkning som jag skall 
följa? Detta är ett oklokt tillvägagångssätt, eftersom jag svårligen kan motivera varför min eller 
hennes tolkning är bättre. Däremot kan jag ur ett forskarperspektiv antingen beskriva hennes 
tolkning eller min – men att låta henne validera min tolkning är inte fruktbart, eftersom hennes 
personliga uppfattning också är socialt konstruerad, liksom min egen.17 Denna syn bestrider t.ex. 
Patton (1987) som menar att det för valideringens skull är viktigt att analysen skall presenteras för 
olika intressentgrupper till studieobjektet, så att dessa kan bekräfta sanningshalten i resultaten. Jag 
upplevde processen svårhanterlig. 

                                                 
17 Denna insikt baseras på en föreläsning av Kristensson Uggla den 7.4.2005, Åbo Akademi. 
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När man undersöker etik ur ett instrumentellt perspektiv, studerar man egentligen strategi och 
inte etik. Därför kunde kanske terminologin från början ha varit annorlunda och mera reflekterat 
de marknadsföringsstrategiska dimensionerna, vilka ändå är centrala. 

Ur en terminologisk metodologisk synvinkel har mitt ursprungliga val att definiera alla slags etiska 
principer i företaget som företagsetiska koder (enl. Brytting 1998) möjligtvis gett upphov till en 
viss distans till informanterna. Jag nådde inte en överrensstämmelse med alla informanterna kring 
terminologin, eftersom de själva hellre talade om rubriken på en viss policy eller dokument. Det 
är möjligt att en viss gemensam förståelse inte infann sig. Emellertid är det intressant i 
sammanhanget att Stora Enso ändå antog just en etisk kod (Code of Ethics 2004) i slutet av 
uppföljningsstudien.  

Sammanfattningsvis har kapitlet behandlat studiens metodiska ram på ett helhetsplan, vilket 
nödvändigtvis håller en generell, snarare än en detaljnivå. Denna redovisas för i respektive 
delstudie. Kapitlet utmynnar i en kritisk diskussion kring tolkningens betydelse för studien som 
helhet. Detta är samtidigt en nödvändig förförståelse för den presentation av artiklarna som följer 
i nästa kapitel. 
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4 SJU ARTIKLAR I SAMMANDRAG 

Figur 3: Schematisk översikt av artiklarna.  

I III 

II V IV 

VI 

VII 

Teoretisk 
utveck-
ling  

Samman-
ställning av 
resultat, 
utvärde-
ring  

Tolkning av 
resultat, 
normativ 
diskussion 

Bakgrund, 
explorativa 
och 
deskriptiva 
studier 

 



  

 36  
 

Sju alster utgör kärnan i detta arbete. Dessa utgörs av en fallstudie, fem artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter, samt ett bokkapitel. Med ett gemensamt begrepp kallar jag dem häri artiklar. Såsom 
figur 2 visar, relaterar artiklarna till varandra i ett visst mönster. Detta är visualiserat genom färger 
och pilar. Vita boxar visar artiklar som är empiriskt drivna och gråa boxar visar artiklar som är 
teoretiskt drivna. Två boxar är färgsatta i grå-vitt och visar på tydligt abduktivt drivna artiklar. 
Artikel I och III utgör en empirisk bakgrund, de är deskriptiva och explorativa. Artiklarna II, V 
och VI utgör tillsammans en teoretisk utveckling, och baseras till viss del på den tidigare givna 
bakgrunden. En uppsamling av kunskap sker i artikel VI, vilken är en sammanställning av 
resultaten och en utvärdering av dessa. Denna leder vidare till en tolkning av resultaten i artikel 
VII. Den sista artikeln är samtidigt den enda rent normativa och presenterar en tolkning på de 
tidigare publicerade artiklarna.  

Utöver de pilar som anges i figuren ovan, måste tillstås att det givetvis finns influenser och 
relationer mellan alla artiklar som inte är utskrivna med pilar. Eftersom artiklarna utgör olika delar 
av samma studie och eftersom de skrivits under en tidsperiod om 3-4 år, är det omöjligt att klart 
och tydligt visualisera vilka artiklar som gett upphov till andra. Figurens mål är att visualisera hur 
artiklarna tillsammans utgör en vetenskaplig studie med empiriska, teoretiska och normativa 
bidrag. Nedan följer ett sammandrag av de olika artiklarna I-VII, vari framgår bl.a. de centrala 
resultaten och bidragen.  

4.1 I – En etisk kod som en konkurrensfördel 
Fallstudien är den första studien av Stora Enso och utgör en slags pilotstudie. Syftet är att 
undersöka varför och hur Stora Enso antagit sin första officiella företagsetisk kod, dvs. Principles 
for Corporate Social Responsibility. Metodiskt är den kvalitativa studien en kritisk analys av Stora 
Ensos första etiska kod samt en öppen intervju med dåvarande Director of Corporate Social 
Responsiblity, Mikael Hannus, år 2002. Vid intervjutillfället är förförståelsen liten och studien kan 
därför karaktäriseras som explorativ. Den etiska koden ses vid intervjutillfället som 1) ett sätt att 
skapa en konkurrensfördel, 2) att försäkra sig om att företaget har ett gemensamt etiskt ramverk, 
samt 3) som ett sätt att marknadsföra företaget till olika intressentgrupper. 

Fallstudien visar hur Stora Enso som nordiskt företag har verksamhet på den globala marknaden. 
Globaliseringen är också den drivande faktorn till att Stora Enso år 1999 tog sitt första steg mot 
en etisk kod. Då omfattade företaget ett s.k. “Mission-Vision-Values” program, som främst 
fokuserade på hållbarhet inom miljö och ekonomi. För att också inkludera samhällelig hållbarhet 
utökades den etiska profilen med principer för samhällsansvar i slutet av 2001. Bas för denna 
utgjordes av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt FN:s Global Compact tillsammans 
med Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner. År 2001 uttrycker VD Jukka 
Härmälä att företagets ansvarstagande är en föreberedelse för en sann global närvaro. En 
förskjutning har skett, eftersom ansvar traditionellt är ett lokalt koncept, säger VDn. (Detta kan 
jämföras med den s.k. ”glokala” utvecklingstrend som tas upp i sista artikeln, VII). 

Stora Ensos första etiska profilering är toppstyrd. Implementeringen väntas år 2002 ta några år. 
Man hävdar ändå att den etiska koden är en viktig milstolpe i företagets värdeskapande process. 
Artikeln visar även att den är en källa till konkurrensfördel. Också företagets själ diskuteras, 
liksom frågan om vad ett företag är. Vid denna tidpunkt använder Stora Enso begreppen 
stakeholders (intressenter) och poängterar vikten av att dessa följer samma etiska riktlinjer som 
Stora Enso om de vill ha ett samarbete på lång sikt. Artikeln diskuterar dock att den etiska koden 
möjligen ser bättre ut i ord än den är i handling. Ändå hävdar Stora Enso att de etiska principerna 
är odiskutabla. Sålunda argumenterar fallstudien att de etiska värdena är kärnvärden, vilket 
rimmar illa med att de måste implementeras, dvs.. inte redan finns i organisationen. Artikeln visar 
sammantaget på några problematiska situationer i företagets etiska profilering, men hävdar att 
ledarskapet ändå sannolikt blivit mera etiskt medvetet i och med denna första etiska kod. 
Fallstudien utmynnar i antagandet att den företagsetiska koden kommer att genomgå vissa 
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förändringar i implementeringsprocessen av denna etiska strategi. (Med facit i hand, och flera 
uppföljningsstudier och artiklar senare, kan man konstatera att så också blev fallet.) 

4.2 II – En etisk kod som strategi för positionering 
Artikeln dryftar frågan kring huruvida etik, speciellt den företagsetiska koden, kan vara ett 
strategiskt medel i ett företag. Studien är en empirisk fallstudie av ett affärsnätverk med Stora 
Enso som fokalt företag. De andra aktörerna är Greenpeace som representerar en ideell 
organisation, Metso som leverantör, SanomaWSOY som köpare och Ilmarinen som finansiell 
aktör. I företagsnätverket finns företagsetiska koder hos tre organisationer; Stora Enso, Metso 
och Ilmarinen. Forskningsfrågan lyder: Hur använder aktörer i Stora Ensos affärsnätverk 
företagsetiska koder för att positionera sig strategiskt i nätverket? Studien är kvalitativ med en 
deskriptiv och explorativ approach. Syftet är att förstå hur detta specifika nätverk använder etiska 
koder. Metoden bygger på av djupintervjuer med de etiskt ansvariga i varje organisation samt av 
innehållsanalyser av de etiska koderna. 

Artikeln är teoridriven och baseras på ett begreppsligt ramverk som utvecklats av Johanson och 
Mattsson (1992/1997). Detta ramverk är uppbyggt kring följande argument. Företag relaterar till 
andra industriella företag för att nå synergifördelar och skapa värde genom nätverksstrukturer. I 
dessa strävar företag efter att nå fördelaktiga positioner och definierar tillvägagångssättet i sina 
strategier. Strategierna är sålunda redskap för att nå den eftersträvade positionen i nätverket. Om 
etiska koder då utgör medel för att nå en viss position i ett nätverk, utgör också den etiska koden 
en del av strategin. Den etiska koden avspeglar och är beroende av hur företaget är etiskt inflätat i 
nätverket. Den centrala begreppsapparaten i studien är sålunda: etiskt inflätande, strategisk 
handling, strategisk situation och nätverk som position. Dessa begrepp undersöks empiriskt i 
fallstudien.  

Centrala resultat i studien visar att den företagsetiska koden utgör en strategisk handling mellan 
Stora Enso å ena sidan och Ilmarinen och Metso å andra sidan. Relationen till Metso är därtill 
också starkt etiskt inflätad. Stora Ensos relation till Greenpeace är också starkt etiskt inflätad, 
även om Stora Ensos etiska kod inte är till någon fördel eller ens strategiskt viktig i denna 
relation. Inte heller i relationen till SanomaWSOY spelar den etiska koden någon strategisk roll. 
Däremot kan man nog säga att relationen är etiskt inflätad. Denna relation utmärker sig genom 
att trovärdighet och legitimitet inte är stipulerade i en officiell kod. Studien visar att företagen i 
nätverket antar en etisk position som inbegriper en slags etisk integritet, där företagen är etisk 
medvetna, men är begränsade av de ekonomiska realiteterna. I nätverket kan man också se en 
dominoeffekt, vilken leder vidare etiska principer mellan aktörerna, så att ett nätverk präglas av 
en viss etisk nivå och typ.    

Studiens främsta bidrag är att på ett nyskapande sätt applicera den industriella nätverksteorin på 
en etisk kontext, för att undersöka de etiska aspekterna på (business-to-business) B2B-
marknaden. Genom att visa på att detta är både möjligt och produktivt, konstaterar artikeln att en 
teoretisk generering, eller utvidgning, skett. Det teoretiska ramverket har inte av andra forskare 
inom traditionen applicerats på en etisk kontext. Andra bidrag utgörs av den kvalitativa 
förståelsen av hur etiska koder de facto kan användas i ett nätverk samt hur etiken sprider sig 
som en dominoeffekt i nätverket. Praktiska bidrag inkluderar en förståelse av både bättre och 
sämre effekter kring användningen av företagsetiska koder. Deskriptivt kan man säga att 
fallstudien kvalitativt beskriver en situation där den etiska koden är i användning. 

4.3 III – Företagsetiska koder i Finland 
Artikelns syfte är att studera hur företagsetiska koder används i finländska företag. 
Forskningsfrågorna är tre; Hur förstås och diskuteras företagsetik i litteraturen? Vilka existerande 
rekommendationer och konventioner är relevanta för finländska företag? Hur vanliga är och hur 
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ser finländska företags etiska koder ut? Genom en litteraturgenomgång analyseras hur olika 
begrepp kring företagsetik och CSR används bland forskare. Olika teorier kring företagens 
relation till samhället tas upp, vari det konstateras att finländska företag förhåller sig till 
företagsetik på ett sätt som kan karaktäriseras som företagets integritet. (Detta var ett resultat 
också i artikel I.) En översikt över tidigare forskning, speciellt i Finland, visar att det saknas 
studier på hur företagsetiska koder används i näringslivet, speciellt i ett kommunikativt syfte, som 
i årsrapporter. Olika etiska initiativ och konventioner som sätter press på näringslivets etiska 
profilering tas upp. Speciellt ges utrymme för att gå igenom olika globala initiativ till en 
gemensam global etik.  

Förutom litteraturgenomgången och översikten av etiska initiativ, utgörs empirin också av femtio 
slumpmässigt utvalda företag, vars årsrapporter innehållsmässigt analyseras. De flesta företagen är 
på den s.k. B2B-marknaden, dvs. affärsmarknaden. Tretton av företagen har etiska koder, varav 
sju också publicerar separata dokumenteringar av företagets värden. Studien presumerar att 
finländska företag inte är mindre etiska än företag i andra länder, men resultaten tyder ändå på att 
man i Finland är ovan med att publicera etiska principer i offentliga koder. Sålunda sluter sig 
artikeln till att finländska företag hellre förlitar sig på stiftade lagar som noggrant följs än på 
implicita etiska förhållningssätt som inte är stipulerade i ett skriftligt dokument. Studiens syfte är 
ändå inte att studera varför företagen använder koder, utan hur många som gör detta och på 
vilket sätt detta görs. Resultaten visar på följande: 

1. Också från ett etiskt perspektiv, upplever företagen att det är viktigt att tillgodose 
köparnas/konsumenternas behov. 

2. Traditionellt har miljöansvar upplevts som ett primärt etiskt ansvar, vilket fortsättningsvis 
också är fallet. 

3. Samhälleligt ansvar ses inte primärt som ett etiskt ansvar – även om de flesta företag 
använder sig av termen ”corporate social responsibility” (företagens samhällsansvar) när 
de namnger sina etiska principer.  

4. De etiska principerna innehåller ofta ekonomiskt ansvar som en central del, även om 
principerna också benämns med titeln CSR. 

5. Det är inte en stor del av de finländska företagen som har etiska koder. 

6. Det råder en stor heterogenitet och förvirring gällande användningen av begreppen värde, 
företagens ansvar, etik och principer bland finländska företag. 

7. Det är uppenbart att trenden med företagsetiska koder är ny i Finland. 

I artikeln diskuteras även kritik som uttalats mot etiska koder. Argument framläggs för att 
finländska företag inte är så intresserade att marknadsföra sin etiska profil, eftersom 
företagsetiska koder också kan ha negativa effekter och svårligen i sig själva skapar förtroende. 
Ändå antas att användningen av företagsetiska koder kommer att öka i Finland. 

Studiens kontribution ligger dels i ett teoretiskt bidrag, där den utgör en av få studier i Finland 
som vill förstå företagsetik – de flesta studier använder sig av ett CSR-perspektiv, varför den 
företagsetiska litteraturen många gånger förbises. Dels bidrar studien empiriskt med en innovativ 
översikt över företagsetiska koder i Finland. Slutligen visar studien tydligt att det finländska 
näringslivet präglas av en förvirring vad gäller terminologin kring etik, värden, mission, vision och 
liknande begrepp Studien utgör ett bidrag till den större diskussion kring hur finska företag 
anpassar sig till användningen av företagsetiska koder.  

4.4 IV – Globaliseringens betydelse för företagsetiska koder 
Detta bokkapitel ingår i en antologi kring den internationella dimensionen av företagens sociala 
ansvar. Syftet med artikeln/kapitlet är att skapa en förståelse kring hur fenomenet med 



  

 39  
 

globalisering påverkar användningen av företagsetiska koder. I kapitlet påvisas att det finns en 
direkt koppling mellan dessa processer. Forskningsfrågorna är tre och lyder enligt följande: Hur 
relaterar globaliseringen till användningen av företagsetiska koder? Vilket inflytande har 
globalisering på användningen av företagsetiska koder? Hur kan detta inflytande ses i 
organisationer i Finland? 

Teoretiskt baseras studien på nätverksteorin och intressentmodellen, även om studien också är 
empiriskt driven. Studien är kvalitativ och data utgörs främst av längre intervjuer. Kontexten 
utgörs av elva organisationer som är sammanlänkade i ett affärsnätverk. (En tolfte organisation 
intervjuades och innehållet påverkar förståelsen, trots att organisationen senare inte ville bli 
identifierad med namn.) Organisationerna har alla finländsk bas, trots att flera av dem kan anses 
vara globala aktörer. Empirin utgör således exempel på hur globaliseringen påverkar den etiska 
förståelsen och användningen av etiska koder i nätverket. Centrala företag är bl.a. Stora Enso, 
Metso och Huhtamäki. Genom en exemplifierande empiri kan studien sägas vara deskriptiv. Den 
är också explorativ i och med att den utvecklar sex olika sätt på vilka globaliseringen påverkar 
användningen av företagsetiska koder. Dessa sex kausala processer benämns propositioner och 
utgör ett naturligt underlag för fortsatt forskning som kan stärka och vidareutveckla artikelns 
bidrag. De sex propositionerna är framtagna genom en abduktiv metod. Förförståelsen hämtas 
från en tidigare studie (Lindfelt 2004b), där tre olika kausala processer i denna nämnda relation 
identifieras. Genom empirin utvecklas antalet till sex olika propositioner, vilket man kan se som 
en vidareutveckling av förförståelsen. De sex propositionerna bygger alla på hur globalisering 
påverkar användningen av etiska koder. Detta genom: 

1. VÄRDEPLURALISM: Värde är kulturberoende och globaliseringen driver fram 
kulturkrockar och värdepluralism. Eftersom intressentgrupperna till ett företag kulturellt 
kan stå långt ifrån varandra, blir värdepluralismen en central fråga för ledarskapet i ett 
internationellt företag. Företag måste alltså balansera mellan olika typer av värdepluralism, 
t.ex. lokalt kulturellt betingad, värdepluralism inom ett företags kultur samt övergripande 
mellan olika delar av ett globalt företag. 

2. SOCIALT KONSTRUERADE MULTIPLA VERKLIGHETER: Globalisering bidrar 
till en större möjlighet att man tolkar värden och etik på olika sätt, vilka är socialt 
konstruerade. Sålunda uppstår olika tolkningar av samma verklighet, s.k. multipla 
verkligheter, vilka ett företag måste förhålla sig till. 

3. MAKTMEDEL: Globaliseringen hänger nära samman med att företag blir allt större och 
chefer står därmed också längre från de anställda som helhet. Då blir företagsetiska koder 
ett sätt för ledningen att likställa beteendemönster i företaget och är sålunda ett 
maktmedel över anställda. 

4. ENORMA FÖRETAGSNÄTVERK: Globala affärsnätverk frammanar 
företagsrelationer som inte bygger på traditionella mönster som gemensam historia, 
familjaritet och lojalitet. I globala affärsnätverk blir en företagsetisk kod ett sätt att skapa 
förtroende i affärsrelationen i en instabil värld. 

5. KONTRAKTUALISM OCH NGO/ INSTITUTIONELLA AKTÖRER: Företagen 
måste följa normer som samhället ställer på dem. Detta kan göras antingen genom att 
företaget följer globalt stipulerade etiska normer av olika institutionella aktörer (NGOs), 
eller genom att konkurrensen sållar fram det företag som har störst legitimitet i sin 
verksamhet. Sålunda blir etiska koder också en s.k. risk management strategi. 

6. KONKURRENSFÖRDEL: Den globala marknadsekonomin stimulerar företagen att 
skapa fördelaktiga profiler. Företagsetiska koder kan vara ett sätt att vinna förtroende 
bland institutionella aktörer, skapa legitimitet, undvika skandaler och klara sig i den 
globala konkurrensen. 
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Detta bokkapitel visar att företagsetiska koder står i direkt relation till den nutida formen av 
global ekonomi. Samtidigt hävdas i texten att företagsetiska koder inte automatiskt gör 
affärsverksamheten mera etisk, men etiken blir ett strategiskt medel i företagsledningen och 
värdeskapandet. Studiens kontribution ligger teoretiskt i de sex utvecklade propositionerna samt i 
en begreppslig diskussion kring begreppen företagsetik, CSR och hållbar utveckling. Här 
argumenteras för att företagsetiken kan vara ett övergripande begrepp som innefattar de andra 
två. Empiriskt bidrar studien med exempel från affärsnätverket, vilket inte bara ger en finländsk 
kontext. Kontributionen kan även ses i ett större perspektiv, eftersom många länder ännu inte 
kommit lika långt som Finland i användningen av företagsetiska koder. I dessa länder och deras 
företag kan lärdom dras av resultaten i bokkapitlet och propositionerna med exemplifieringar. 
Eftersom frågor kring företagsetik och globalisering nära sammanhänger, är det ur en 
ledarskapssynvinkel viktigt att känna till kausala samband mellan dessa två. I kapitlet framgår att 
Finland är ett bra land som fallstudie. Detta eftersom de flesta stora företag i Finland redan har 
etiska koder, men fenomenet är ändå så pass nytt att man i företagen är väldigt medveten om 
konsekvenser av globaliseringen för användningen av de etiska koderna. Kapitlet fyller en lucka i 
tidigare studier som inte desto mera behandlat hur globalisering och frågor kring företagsetiska 
koder sammanhänger i affärsnätverk. 

I relation till de andra delstudierna i denna avhandling, kan följande nämnas. Bokkapitlet för inte 
fram etiskt inflätande, men ser företaget som socialt inflätat i sin omgivning. Artikeln utgör i 
Weicks (1995) anda ett meningsskapande av relationen mellan företaget och omgivningen, där 
globaliseringen kan sägas vara den drivande faktorn. 

4.5 V – Att studera värdeskapande och etik i affärsnätverk 
Artikeln identifierar en avsaknad av teoretisk referensram, när det gäller att studera hur ett företag 
är inflätat i en etisk kontext, så kallad ”ethical embeddedness”. Den absenta referensramen 
hänvisar speciellt till hur värde skapas på den industriella marknaden i en marknadskontext och 
etikens roll i denna. Två forskningstraditioner granskas; intressentmodellen samt den industriella 
nätverksteorin (INT). När det gäller den första, visar artikeln att intressentmodellen ofta används 
i studier av företagsetik, men att den saknar instrument för att förstå den industriella marknaden 
som karaktäriseras av relativt få företag som verkar i affärsnätverk och ömsesidigt skapar värde 
på ett speciellt sätt. Å andra sidan, när det gäller den andra, INT, visar artikeln att denna teori 
saknar instrument för att förstå etikens roll i affärsnätverket, speciellt när det gäller processen i 
vilken värde skapas. Artikeln hävdar att båda teorierna endast delvis är utvecklade och 
intressentmodellen kan sägas poängtera moraliska aspekter, men ä r fattig på värdediskussionen, 
medan INT poängterar värdediskussionen, men däremot saknar djupare förståelse av moraliska 
och etiska frågor. Sålunda uppstår en beställning på att utveckla en begreppslig apparat som kan 
tillgodose denna frånvaro av teoretiskt grepp. Forskningsfrågorna i artikeln lyder: Hur kan man 
konceptuellt förstå komplexiteten i relationen mellan etik och värdeskapande på affärsmarknaden 
och i marknadsföring? Hur kan etiska frågor studeras genom ett nätverksperspektiv? 

Genom en jämförande teoretisk diskussion utvecklas i artikeln fyra nya begrepp. De skall 
användas för att förstå hur företaget är etiskt inflätat i det industriella sammanhanget.  Begreppen 
som utvecklar INT som teori är följande: 

1. etisk nätverksidentitet, 

2. etisk roll, 

3. etisk position, och 

4. etisk atmosfär.  

Den studerade enheten (t.ex. företaget) kan ha en proaktiv eller reaktiv etisk roll, beroende på om 
företaget är en drivande etisk aktör eller en efterföljare. Nätverksidentiteten hos den studerade 
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enheten är i hög grad beroende på hur inflätad denna är i nätverket och vilken identitet t.ex. 
företaget har eller tar. Företagets etiska position står i direkt relation till dess etiska 
nätverksidentitet och dess etiska roll. En stark etisk position kan påverka hela det etiska 
inflätandet av företaget. Den etiska atmosfären innehåller en förståelse av rätt och fel i nätverket 
och begreppet atmosfär i nätverkskontexten är således utvidgad från den tidigare förståelsen. I 
denna är atmosfären närmast relaterar till ekonomisk och strategisk karaktär kring de 
interagerande aktörerna. 

Studien avslutas med en exemplifierande fallstudie av ett nätverk kring Greenpeace och den 
finländska skogsindustrin från åren 1992 och 2003. Nätverket år 2003 befinns ha en större etisk 
relation i värdeskapandet än nätverket år 1992. Artikeln poängterar att de utvecklade begreppen 
bör användas i vidare forskning, för att deras validitet och användning skall kunna fastställas. 

Studiens kontribution ligger i den utvecklade teoretiska referensramen. Denna möjliggör att på ett 
nytt sätt studera etikens roll i värdeskapande processer på den industriella marknaden. Samtidigt 
bidrar artikeln med en grundläggande och jämförande teoretisk analys av intressentmodellen å 
ena sidan och nätverksteorin å andra. Slutligen konstateras att artikeln ger ett etiskt perspektiv på 
förståelsen av värdebegreppet på den industriella marknaden och i affärsnätverk. 

4.6 VI – En uppföljande studie av Stora Enso 
Denna artikel avser sammanbinda de tidigare studierna om Stora Enso och utgör samtidigt en 
prövning av tidigare resultat. Därmed är artikeln också en uppföljningsstudie av Stora Enso. 
Syftet är att analysera och utvärdera Stora Ensos approach för en hållbar utveckling åren 1999-
2004. Detta görs genom fyra forskningsfrågor: Hur såg Stora Ensos hållbara utveckling ut under 
åren 1999-2004? Vilka var de centrala drivkrafterna mot en hållbarhetsapproach i Stora Ensos 
affärsnätverk under den här tidsperioden? Hur upplevde Stora Enso sin roll år 2004 som en 
hållbar aktör i detta nätverk? Vilken roll spelar etiken i Stora Ensos rapport för hållbar 
utveckling? 

Pappret är empiridrivet, och i stor utsträckning baserat på tidigare studier om Stora Enso. En rik 
deskriptiv beskrivning av Stora Enso år 2004 ingår som väsentlig del av studien. Teoretiskt 
baseras pappret på den industriella nätverksteorin. De nyutvecklade begreppen för att undersöka 
etik i industriella nätverk (se artikel V) används i studien. Även intressentmodellen har en central 
plats, eftersom informanten Tarna själv gärna använder terminologin och tanken från denna (se 
även artikel I). Metodiskt är pappret uppbyggt så att tidigare fem studier av Stora Enso (i denna 
avhandling artiklarna I-V) utgör en förförståelse. Dessa tidigare resultat appliceras ånyo på Stora 
Enso och diskuteras i en intervju med företaget i slutet av 2004. Sålunda fås en jämförande och 
utvärderande syn på resultaten av tidigare publicerade studier I-V. Metoden är därför abduktiv.  

Centrala resultat är att Stora Enso på relativt kort tid (5 år) snabbt utvecklat en begreppslig 
mångfald och förståelse kring använda begrepp och policyn. Hållbarhet har blivit en central del i 
företagets strategiska ledarskap och implementeringen av den etiska koden är i full gång. Från att 
tidigare ha använt andra rubriker, introducerade företaget en Code of Ethics år 2004. Som 
drivkrafter kan man på en allmän nivå se ett misstroende mot stora företag och anti-
globaliseringsrörelsen. Globala företags legitimitet ifrågasätts och frågan om vem som äger 
naturresurserna är en komplicerad fråga som aktualiserar etiska ställningstaganden hos företag 
som t.ex. Stora Enso. Juridiska påtryckningar i EU, informationssamhällets krav på transparens 
och imagefrågan utgör ytterligare drivkrafter. För Stora Enso kan man säga att globaliseringen har 
varit den avgörande drivkraften åren 1999-2004. Med detta sammanhänger också andra 
drivkrafter som t.ex. investeringsklimatet, personalpolitik och partnerföretagens krav. Stora 
Ensos roll i affärsnätverket befinns vara som föregångare med en etisk nätverksidentitet som 
kontinuerligt förändras. Företaget sätter stora resurser på att försöka förstå hur det etiska 
inflätandet ser ut, och är en proaktiv aktör i nätverket. Den etiska profilen är relativt god i 
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affärsrelationer med investerare och partners, men mer problematisk i förhållande till en del 
NGOs. Själv uppfattar sig Stora Enso som en medelmåtta i etiska frågor, eftersom de har sämre 
utvecklade styrsystem för etiska frågor, men är mera engagerade i frågan. Andra centrala resultat 
visar att den etiska koden är använd främst inom försäljningssidan, i relation till investerare och 
finansiärer samt mot leverantörer. Den utgör Stora Ensos ramverk för hela den strategiska 
approachen mot en hållbar utveckling.   

Artikelns kontribution är att bidra med en kvalitativ förståelse för hur Stora Ensos affärsnätverk 
beaktar frågor kring hållbar utveckling. Studien stärker tidigare utvecklade teoretiska 
ståndpunkter. Pappret har också ett bidrag i en kvalitativ och uppföljande förståelse av hur Stora 
Enso som fallföretag använder sig av etiska begrepp, en användning som förändras över tiden 
mellan 1999 och 2004. Studien är alltså en processuell analys och en longitudinell uppföljning. 
Detta bidrag är av nytta för såväl forskare, analytiker, andra praktiker samt för företag som ännu 
inte nått lika långt som Stora Enso. 

4.7 VII – Att göra som man säger – eller säga som man gör? 
Artikeln utgör ett provokativt inslag i den företagsetiska forskningen. Inledningsvis hävdas att det 
är irrelevant att fråga sig huruvida företag gör som de säger i etiska frågor; eftersom det är ren 
utopi att förvänta sig detta. Ett sådant påstående gör naturligtvis hela frågan om företagens etiska 
koder aktuell. Vilken är den företagsetiska kodens roll? För att utforska det initiala argumentet, 
diskuteras företagsetik som en del i en ny epok, vilken medför ett nytt paradigm för 
företagsverksamhet. Denna nya epok karaktäriseras av ett nytt sätt att göra business, dvs. genom 
företagsnätverk, där aktörerna gemensamt skapar värde. Sådana värdeskapande nätverk fungerar 
med en ny logik, vilket har studerats av många olika nätverksforskare. Artikeln baseras i hög grad 
på Normanns förståelse av hur marknaden förändrats, vilket han argumenterat för i sin bok När 
kartan förändrar affärslandskapet (2001). I artikeln argumenteras för att den nya epoken poängterar 
affärsnätverk som viktiga enheter - inte bara i värdeskapande processer – utan också i 
utvecklingen av företagsetik på marknaden.  

Men inte bara nätverket påverkar företagets verksamhetsförutsättningar, utan även faktorer i det 
omkringliggande samhället. Därför blir omvärldsanalys viktig och förståelsen av hur verkligheten 
skapas. Artikeln diskuterar begrepp som glokalisering, kaoplexitet och förtroende för att 
åskådliggöra hur det nutida samhället ser ut. Denna diskussion vilar tungt på Kristensson Ugglas 
bidrag i Slaget om verkligheten (2002). Artikeln argumenterar för att det globala och post-industriella 
samhällets utvecklingstrender speglas i företagsetikens varande. Olika kulturella värderingar står 
sida vid sida i en gemensam övergripande förståelse av rätt och fel inom näringslivet, man talar 
om en integrerad diversitet. Detta centrala begrepp betyder att etik må ha lokalt diversa 
manifestationer, men borde vara integrerad till en gemensam förståelse på en global nivå. 
Integrerad diversitet rimmar illa med en centralt skriven och ledd företagsetisk kod. Artikeln 
frågar sig hur företagen kan ”walk the talk”, dvs. göra som de säger. Ett företags etiska profil 
stöds av etiska koder, men koden borde skrivas enligt praxisen – och inte tvärtom. 

För att komma ännu djupare in i den postmoderna förståelsen av omvärlden – och av oss själva – 
tillämpar artikeln ett perspektiv av s.k. sensemaking, så som Weick utvecklat i sin Sensemaking in 
organizations (1995). Sensemaking är ett sätt att förstå det okända och skapa mening i något man 
inte förstår och kan översättas med meningsskapande. Sålunda kan perspektivet skapa en 
förståelse av varför företag använder etiska koder i den nya epok vi ser början på. 
Meningsskapandet är intressant sålunda att det konstruerar en verklighetsförståelse, vilken inte 
nödvändigtvis behöver vara likadan för alla. Därmed blir begrepp som exakthet eller sanning 
svåra att använda. Sensemaking är istället ett sätt att skapa trovärdighet, kongruens, förståelse och 
mening i det som sker. Som konsekvens härav blir det också irrelevant att fråga om ett företags 
gärningar motsvarar dess etiska kod, meningsfullt är istället att skapa legi tima och trovärdiga ord 
utifrån företagets verksamhet. Företaget bör integrera sin diversitet. Artikeln diskuterar vidare 
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olika aspekter av sensemaking i företag, exemplifierat av den uppföljande studien som gjorts på 
Stora Enso (i artiklarna I-VI). 

Slutligen argumenterar artikeln för att en exakt överrensstämmelse mellan ord och handling i ett 
post-industriellt företag är utopi. Företag bör sträva efter integrerad diversitet, för att kunna 
anpassa sig till den glokala verkligheten. Eftersom företaget befinner sig i en verklighet som 
konstant förändras, måste också företaget kontinuerligt förändras. Därför är det oundvikligt att 
handlingar och ord inte alltid överrensstämmer. Snarare är inlärningsprocessen kring etiska frågor 
det som är centralt för ett företags strategi, inte att bokstavstroget walk the talk. Genom att vidare 
argumentera för att företaget inte kan följa sina ord, utmynnar artikeln i att konstatera att det 
finns klara kopplingar mellan ett gott ledarskap, ett etiskt ledarskap och en hållbar utveckling. 
Däremot är det inte självklart att företagsetiska koder måste vara en del av denna utveckling. 

Artikeln är en argumentativ, kvalitativ studie där den teoretiska begreppsapparaten är drivande. 
Empiriska exemplifieringar från den uppföljande studien av Stora Enso vävs in i diskussionen. 
Artikeln är huvudsakligen normativ, med explorativa drag. Den kan anses nyskapande genom att 
den tar ett alternativt perspektiv på företagsetiska koder. Det vetenskapliga bidraget ligger i en 
teoretisk diskussion främst av Weick (1995), Kristensson Uggla (2002) och Normann (2001), för 
att förstå hur den nya epoken driver företagsetiska frågor framåt inom affärsnätverk. Sålunda är 
nätverksteorin väsentlig i att förstå företagens position, samt exemplifieringarna från Stora Enso. 
Empiriskt bidrar studien med insikter i hur företag kan undvika skandaler, genom att förstå hur 
människor och företag skapar verklighet, image och identitet i interaktion och genom 
sensemaking. Kort sagt, utgör artikeln en alternativ förståelse av etikens roll i den postindustriella 
nätverksekonomin. 

Artikeln använder sig av alla de tidigare delstudierna (artiklarna I-VI) kring Stora Enso och är en 
slags slutvinjett i förståelsen av företagsetik i den nämnda kontexten. 

4.8 Sammandrag 
Detta kapitel har sammanfattat artiklarnas centrala bidrag samt position i avhandlingen. Ett 
kortfattat och koncist sammandrag av artiklarna åskådliggörs i tabell 4. Däri framgår tydligt 
artiklarnas särskilda syften, teori, empiri och metod. Centrala resultat tas kort upp, och de 
huvudsakliga bidragen nämns koncentrerat. Eftersom detta är ett sammandrag av sju 
sammandrag, är det inte möjligt att göra tabellen heltäckande, utan målet är att skapa en kärnfull 
översikt.  



 

A
rt

ik
la

r Syfte Teori  Empiri Metod Centrala  
resultat 

Huvudsakliga 
bidrag 

I Att utforska och 
exemplifiera möjligheten 
till konkurrensfördelar hos 
ett företag (Stora Enso) 
som nyligen antagit en 
etisk kod.   

Intressent-
modellen  

Fallstudie som inkluderar 
dokument i Stora Ensos etiska 
profilering, djupintervju . 

Kritisk analys av 
Stora Ensos 
företagsetiska kod. 
Innehållsanalys av 
djupintervjun. 
Empiriskt driven, 
explorativ, 
deskriptiv, kritiskt 
granskande.  

Stora Enso ser sin etiska 
profilering som en 
konkurrensfördel, som en 
del i värdeskapande 
processen samt som ett 
kärnvärde. 

Ger en empirisk förståelse av ett företag 
som gör sin första etiska profilering. Den 
kritiska analysen visar på problem i frågan 
kring kärnvärde, identitet samt diskuterar 
globaliseringens följder för företagens 
ansvarstagande och värdeskapande process. 

II Att undersöka huruvida 
etiska koder kan användas 
för strategiska syften i 
affärsnätverk. 

INT 
(industriell 
nätverks-
teori)  

Fallstudie av ett affärsnätverk 
med fem organisationer där 
Stora Enso är det fokala 
företaget. 

Fallstudie med 
innehållsanalys av 
etiska koder samt 
fem djup-intervjuer. 
Teoretiskt driven, 
explorativ och 
deskriptiv. 

Den företagsetiska koden 
utgör strategisk handling i 
vissa affärsrelationer, såsom 
mellan Stora Enso och 
Ilmarinen samt Metso. Till 
SanomaWSOY har Stora 
Enso en speciell relation, 
som bygger på avsaknaden 
av etiska koder. 

Applicerar en ny slags teori på en etisk 
industriell kontext för att poängtera 
värdeskapande frågor på B2B marknaden. 
Studien bidrar därigenom till att utvidga den 
traditionella kontexten för INT och visa att 
detta är både möjligt och produktivt. 

III Att studera hur 
företagsetiska koder 
används bland finländska 
företag. 

Tidigare 
företagsetiska 
studier 

Olika etiska konventioner och 
initiativ samt femtio 
årsrapporter i Finland år 2003. 

Innehållsanalys av 
årsrapporter, 
litteraturgenomgång 
med 
begreppsanalys. 
Empiriskt driven. 

Etiska koders användning i 
Finland är ett nytt fenomen 
(från 2000-t), som syns i ca 
¼ av företagen. Det råder 
stor heterogenitet bland 
benämningen av dylika 
koder i årsrapporterna.  

Teoretiskt bidrag: undersöker företagsetik 
(inte bara CSR) i Finland. Empiriskt bidrag: 
undersöker etiska koder i årsrapporter. 
Påvisar en klar förvirring vad gäller 
terminologi på detta området i finländskt 
näringsliv. 

IV Att förstå hur 
globaliseringen påverkar 
användning av 
företagsetiska koder. 

INT, 
intressent-
modellen  

Djupintervjuer i elva (tolv) 
organisationer i ett globalt 
finländskt affärsnätverk. 

Konceptuell samt 
empirisk, abduktivt 
driven. 
Huvudsakligen 
deskriptiv. 

Globaliseringen påverkar 
direkt företagsetiska koders 
användning, bl.a. i de sex 
propositioner som 
behandlas i artikeln. 

Konceptuell och teoretisk diskussion om 
företagsetiska begrepp samt relationen 
globalisering - företagsetiska koder. Sex 
propositioner som underlag för fortsatt 
forskning. Empirisk och kontextuell 
förståelse av hur globalisering påverkar 
företagsetiska koder. 
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V Att utveckla en teoretisk 
referensram för att studera 
värdeskapande från ett 
etiskt perspektiv i en 
marknadsföringskontext. 

INT, 
intressent-
modellen  

Exemplifierande fallstudie av 
Greenpeace - skogsindustrin 
åren 1992 och 2003. 

Teoretisk begrepps- 
utveckling, 
exemplifierande 
fallstudie, 
begreppsanalys och 
utveckling. 
Teoretiskt driven. 

Utvecklandet av INT med 
följande nya teoretiska 
begrepp: etisk 
nätverksidentitet, etisk roll, 
etisk position och etisk 
atmosfär. 

En teoretisk diskussion av intressent-
modellens och INTs förhållningssätt till 
värdeskapande i affärsnätverk. Utvecklande 
av en referensram som möjliggör vidare 
studier av etik som värdeskapande faktor i 
B2B-kontexten. Ger ett etiskt perspektiv på 
förståelsen av värdebegreppet på den 
industriella marknaden och i affärsnätverk  

VI Att analysera utvecklingen 
av Stora Ensos approach 
mot en hållbar utveckling 
1999-2004.  

INT, 
intressent- 
modellen,  

Uppföljande fallstudie, ny 
djupintervju, samt 
innehållsanalys av dokument 
relaterade till den etiska 
profilen. 

Abduktivt driven. 
Uppföljande 
fallstudie baserad 
på tidigare studier 
om Stora Enso. 
Innehållsanalys av 
årsrapport, etisk 
kod samt 
djupintervju. 
Kvalitativ studie, 
övervägande 
deskriptiv med rika 
beskrivningar. 

Globaliseringen är den 
största drivkraften i Stora 
Ensos etiska utveckling. 
Den etiska koden utgör 
ramverket för företagets 
förhållningssätt till hållbar 
utveckling. Stora Enso är 
en föregångare i etiska 
frågor, har en proaktiv roll i 
nätverket samt upplever att 
dess etiska nätverksidentitet 
kontinuerligt förändras.  

En kvalitativ förståelse av hur ett hållbart 
affärsnätverk skapas, med Stora Enso som 
fokalt exempelföretag. En förståelse av hur 
den etiska terminologin har utvecklats i ett 
företag i bräschen av utvecklingen. 
Sammanbinder de tidigare bidragen i 
studien om Stora Enso och utvärderar samt 
prövar resultaten. 

VII Att diskutera varför det 
inte är relevant att 
företaget skall ”walk the 
talk”, dvs.. göra som det 
säger i etiska frågor. 

INT, 
begreppslig 
diskussion 
kring att göra 
som man 
säger eller 
säga som man 
gör, också 
t.ex. kring 
sensemaking, 
glokalisering. 

Exemplifierande data från den 
uppföljande studien om Stora 
Enso. 

Argumentativ, 
normativ och 
deskriptiv studie 
som inlägg i 
diskussionen om 
etiska koder i 
företag. 
Begreppsanalytisk 
med 
exemplifierande 
data. 

Det är irrelevant att fråga 
sig huruvida företagen 
följer sina etiska koder, 
eftersom frågan är 
utopistisk. 

Ett alternativt synsätt till den företagsetiska 
diskussionen och värdeskapande i nätverk. 
Diskuterar betydelsen av ett nytt paradigm 
för företagsetik, nätverk och värdeskapande. 
Ger empirisk förståelse för hur ett företag 
kan undvika etiska skandaler och hur 
företag kan förhålla sig till sin etiska profil. 
En ny metodisk förståelse genom ett s.k. 
sensemaking perspektiv på företagsetik och 
värdeskapande. 

 

Tabell 4: Artiklarna i ett nötskal.
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5 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med detta sista kapitel är att slå fast studiens relevans och kritiskt diskutera 
bidraget. Detta görs i några steg. Först sammanfattar jag koncentrerat studien som helhet. 
Detta för att med några ord visa hur långt forskningen har fört undersökningen. Genom 
att sedan koppla samman resultaten och deras tolkning med studiens frågeställning, 
reflekterar jag kring studiens validitet med frågorna: Vilka är resultatens konsekvenser för 
frågeställningen och vilka är resultatens teoretiska påverkan? Ett avsnitt ägnas också åt 
det som jag inte lyckats komma åt, dvs. studiens begränsningar. Därefter presenterar jag 
några idéer för fortsatt forskning inom detta fält.  

5.1 En kort sammanfattning och centrala bidrag 
Företagsetiska koders användning har avhandlats i sju vetenskapliga artiklar. Syftet med 
studien konstaterades i kapitel 1 vara att studera hur etiken påverkar värdeskapande i ett 
finländskt-svenskt skogsbolag. Genom en uppföljande fallstudie studeras Stora Enso 
som fokalföretag i ett affärsnätverk. Fokus ligger på företagets etiska profilering åren 
1999-2004. Fallstudien är central, och stöds av delstudier vilka fokuserar på kontext, teori 
och metod. Kontexten är naturligt Stora Ensos verksamhetsområde. Till detta räknas en 
finländsk-svensk samt global marknad. Empiriskt baseras fallstudien på kvalitativ, 
tolkande metod där intervjuer och textanalys spelar en viktig roll. Avhandlingens relevans 
ligger i det faktum att företagsetik blivit ett tydligt fenomen på såväl den finländska som 
den globala marknaden. Trots detta är det tunnsått med akademisk forskning kring etik i 
industriella nätverk, samt kring studier av storföretagens användning av etiska koder på 
den globala affärsmarknaden för positionering och för att skapa strategiska 
konkurrensfördelar. Arbetet argumenterar för att företagsetik borde vara en naturlig del 
av den industriella nätverksteorin (INT), vilket inte är fallet. Däremot studeras 
företagsetik flitigt via ett s.k. stakeholder-perspektiv i intressentmodellen. På så sätt 
framträder INT och intressentmodellen som de två kompletterande teoretiska grepp som 
studien tar. De centrala bidragen av studien har sammanfattats i kapitel fyra. För att inte 
återupprepa mig, har jag här valt att sammanställa bidragen i en tabell, vari framgår kort 
och koncist studiens teoretiska bidrag, empiriska bidrag samt praktiska bidrag.  

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att kappan tjänar som en introduktion till 
artikelsamlingen och som en diskussion av studien på en helhetsnivå. Genom att därtill 
använda ytterligare litteratur och hänvisa till vidare studier är kappans uppgift följande. 
Genom en bakgrundsdiskussion motiveras studien på ett allmänt plan, varefter själva 
uppgiftsbestämningen mer detaljerat visar på ett tomrum i befintlig forskning – ett 
tomrum som denna rapport avser fylla. En begreppslig diskussion, speciellt kring 
företagsetiska begrepp, utgör en relativt stor del av introduktionskapitlet. Tillsammans 
med studiens avgränsningar är denna begreppsdiskussion och definition en positionering 
av studien. Studien positioneras vidare i kapitel ett av konstaterandet att studien 
poängterar en tolkningsbaserad process med fokus på att förstå forskningstematiken och 
-uppgiften. Därutöver ser studien marknadsföring som innefattande också relationen 
mellan företag och omgivning, inte endast kundorientering och konkurrensfrågor. I 
denna relation framstår företagsetiken som ett relevant fält, vilket inte fått framträdande i 
marknadsföring. Kapitel två konstaterar således att två valda teoretiska fundament; INT 
och intressentmodellen utgör en basis för en vidareutveckling av förståelsen för 
industriell marknadsföring och strategiskt användande av företagsetiska koder. Här 
framstår en utveckling av begreppet om företaget inbäddande som en viktig teoretisk 
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utveckling av INT. En teoretisk översikt visar på alternativa tillvägagångssätt; 
sammanfattningsvis ingår en tabell över valda samt alternativa teorier och deras 
förtjänster samt begränsningar. I kapitel tre tas metodiska frågor upp och 
forskningsdesignen presenteras som en abduktiv alternering mellan teori och empiri, där 
författade a rtiklar också spelar en roll i genereringen av förståelse. Datainsamlingen vid 
tre tillfällen diskuteras och det konstateras att analysmetoden kan karaktäriseras som en 
abduktiv, kritisk och tolkande innehållsanalys av empirin, dvs. dokument och intervjuer. 
Metoden diskuteras kritiskt och kapitlets sista del ingår därmed som en del av 
helhetsstudiens validitetsdiskussion. Tolkning som metod framstår som en 
perspektivrikedom, men också begränsningar i studiens metod framkommer. Flera av 
dessa är typiska begränsningar i en kvalitativ studie och ansluter sig till frågan om 
tolkningens subjektiva anspråk, tid och rum samt det faktum att som man frågar får man 
ofta svar. Härpå följer de sju artiklarna i sammandrag och en motivering till hur artiklarna 
sammanhänger. Kapitlet avslutas med en tabell vilken kärnfullt framställer artiklarnas 
syfte, teori, empiri, metod, centrala resultat och huvudsakliga bidrag (tabell 4). I detta 
slutkapitel sammanfattas såväl kappan som studien i sin helhet kort i nedanstående tabell 
(5). Därefter inkluderar kapitlet uppslag för vidare forskning. 

5.2 Diskussion 
När studiens röda tråd skall knytas ihop, är det centralt att resonera kring studiens början 
och slut. Den kritiska diskussionen gällande metod fördes i kapitel 3, och skall inte 
upprepas här. Två frågor jag här vill ställa är vilken resultatens relevans är i relation till 
frågeställningen och vilka resultatens teoretiska relevans är (jfr. Bryman 2002: 463). 

5.2.1 Forskningens validitet – besvaras forskningsfrågorna? 
Studiens syfte är att studera hur etiken påverkar värdeskapande i ett finländskt-svenskt 
skogsbolag. En bakgrundsstudie har gjorts där det framkommit hur vanliga finländska 
företags etiska koder är och hur dessa ser ut. Empiriskt har syftet vidare studerats genom 
en uppföljande studie av Stora Ensos affärsnätverk, där flera specifika forskningsfrågor 
besvarats. Genom en uppföljande studie av Stora Enso har studien besvarat hur och 
varför Stora Enso har antagit en företagsetisk kod samt hur Stora Ensos hållbara 
utveckling såg ut under åren 1999-2004. Denna processuella studie har därmed 
identifierat vilka de centrala drivkrafterna var mot en hållbarhetsapproach i Stora Ensos 
affärsnätverk under den här tidsperioden. Ur ett nätverksperspektiv har studien 
undersökt hur aktörerna i Stora Ensos affärsnätverk använder sig av företagsetiska koder 
för att positionera sig strategiskt i nätverket. Häri har fokus också legat på hur Stora Enso 
upplevde sin roll åren 2002, 2003 och 2004 som en hållbar aktör i detta nätverk och 
vilken roll etiken spelar i Stora Ensos officiella rapportering för hållbar utveckling, 
företaget samhällsansvar och andra etiska frågor. Genom empirin som insamlats i Stora 
Ensos nätverk har sex propositioner utarbetats på hur globaliseringen inverkar på 
användningen av företagsetiska koder. Vidare har utvecklats en förståelse av dessa 
propositioner specifikt i Stora Ensos egen användning av företagsetiska koder. 

Teoretiskt har syftet lett till en rad frågeställningar som haft sin bas såväl i en allmän 
litteraturgenomgång av alster relevanta i skärningspunkten företagsetik, industriella 
nätverk, finländskt näringsliv, globalisering, skogsbolag och värdeskapande strategi, som i 
en litteraturgenomgång av den valda teoretiska bakgrunden. Därmed har skapats en 
förståelse för företagsetik i litteraturen samt för existerande och relevanta 
rekommendationer och konventioner vilka är relevanta för finländska företag. Teoretiskt 
har studien genererat instrument för den empiriska förståelsen. Detta har varit väsentligt, 
eftersom en begreppslig apparat saknades för hur man konceptuellt kan förstå  



  

 48  
 

A
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 Teoretiska bidrag 
 

Empiriska bidrag Praktiska bidrag 
 
 
 

I - Ger en empirisk förståelse av ett företag 
som gör sin första etiska profilering.  

Den kritiska analysen visar på problem i 
frågan kring kärnvärde, identitet samt 
diskuterar globaliseringens följder för 
företagens ansvarstagande och 
värdeskapande process. 

II Visar på möjligheten att tillämpa en 
nyskapande teori (INT) på en etisk kontext. 
Sålunda har domänen för INT utvidgats till 
att också omfatta etiska kontexter. Applicerar 
nya teoretiska begrepp. 

Ger prov på hur man empiriskt kan 
undersöka etik som strategi i ett 
affärsperspektiv. Begreppen strategisk 
handling och situation, nätverk som 
position och etiskt inflätande visade sig 
vara användbara i forskning kring 
nätverk från ett hållbarhets- och etiskt 
perspektiv. 

Utökar förståelsen för företagsetiska 
koders användning i affärsnätverk. Visar 
på såväl positiva som negativa utgångar 
av koders användning. Visar hur 
dominoeffekten gör att hållbarhet sprids 
i nätverket.  

III Teoretisk diskussion av företagsetik och 
företagsetiska koder. Visar på olika teoretiska 
ståndpunkter i företagets relation till 
samhället. Innehåller en kritisk analys av 
användningen av företagsetiska koder. 

Är en av få studier i Finland som 
undersöker företagsetik (inte bara CSR). 
Analyserar ett urval av 50 årsrapporter 

Visar empiriskt på olika sätt att 
begreppsligt förhålla sig till företagsetik. 
Visar också på den heterogenitet och 
förvirring som råder kring terminologin 
kring företagsetiken i Finland. Utgör en 
del av diskussionen om hur finländska 
företag skall anpassa sig till utvecklingen 
med etiska koder i affärslivet. 

IV Teoretisk begreppsanalys av termer relaterade 
till företagsetik. Abduktiv diskussion av 
relationen etik och globalisering som leder till 
sex propositioner. 

Empiriskt exemplifierande av hur etik 
och globalisering går hand i hand med 
exempel från flera olika företag. 

Studien utgör scenarion som är av 
praktisk betydelse för företag i länder 
och regioner vilka ännu inte nått 
Finlands nivå på hur utbrett 
företagsetiska koder används. Detta 
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svarar mot den förvirring som syns på 
markanden i etikfrågan. 

V Utvecklandet av ett begreppsligt ramverk för 
att förstå etikens roll i en nätverksansats. En 
teoretisk diskussion förs där 
intressentmodellen och INT jämförs och 
utvärderas utifrån ett värdeskapande och 
etiskt perspektiv. 

Innehåller en exemplifierande studie 
kring skogsindustrin och Greenpeace. I 
studien appliceras det nya ramverket för 
att förstå utvecklingen under de elva 
åren i intervallet mellan studierna. 

Ger ett etiskt perspektiv på hur man kan 
förstå värdeskapande på industriella 
marknaden. Utvecklar begrepp som kan 
användas i företagets nätverksstrategi när 
det gäller att ta in ett etiskt perspektiv. 

VI Utvärderar, diskuterar och stärker tidigare 
propositioner som utvecklats under 
helhetsstudiens gång. Visar på den abduktiva 
processen där empiri och teori används för 
utvecklandet av en teoretisk förståelse. 

Ger en djupare förståelse av den 
uppföljande studien av Stora Ensos 
utveckling mot bärkraftighet. Innehåller 
totalt sett ett empiriskt underlag som 
motsvarar delstudierna I-V. Följer 
empiriskt med när ett hållbart 
affärsnätverk skapas. 

Bidrar med en förståelse av en 
föregångare i etiska frågeställningar och 
hållbar utveckling. Visar hur ett hållbart 
affärsnätverk kan skapas. Är till nytta för 
andra företag, samt för omkringliggande 
samhälle och intressenter. 

VII Ett alternativt teoretisk synsätt till den 
företagsetiska diskussionen och 
värdeskapande i nätverk. Diskuterar 
betydelsen av ett nytt paradigm för 
företagsetik, nätverk och värdeskapande. Ger 
en teoretisk begreppslig diskussion av termer 
relaterade till en ny epok och globalisering. 
Diskuterar hur etik kan vara värdeskapande 
ur ett nytt perspektiv.  

Innehåller en omfattande 
uppföljningsstudie av Stora Enso, 
vilken först tolkats och nu skapas 
mening i. Ger en ny metodisk förståelse 
via sensemaking perspektivet på 
företagsetik och värdeskapande. 

Ger praktiska implikationer för företag 
som strävar efter att bli föregångare, s.k. 
Prime Movers. Visar hur företag kan 
undvika skandaler p.g.a. oetiskt 
handlande. 

 

Tabell 5: Studiens huvudsakliga teoretiska, empiriska och praktiska bidrag
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komplexiteten i relationen mellan etik och värdeskapande på  affärsmarknaden och i 
marknadsföring. Instrumenten har möjliggjort studiet av etiska frågor genom ett 
nätverksperspektiv – och tvärtom av nätverk genom ett etiskt perspektiv. Som teoretisk bas 
användes en kombination av den industriella nätverksteorin och intressentmodellen, vilket väl 
passade in med syftet att undersöka etikens roll i ett industriellt skogsbolag och dess 
värdeskapande aktiviteter.  

Slutligen har det varit en normativ, praktisk och näringsmässig vinkling att ifrågasätta huruvida är 
det är nödvändigt att ’walk the talk’, dvs. göra som man säger i ett företag. Genom denna korta 
genomgång kan man anse att studiens syfte har tillgodosetts såväl empiriskt, teoretiskt som 
praktiskt.  

5.2.2 Bidragens teoretiska relevans 
Den andra frågan jag här vill reflektera kring är vilken påverkan resultaten har på teorierna inom 
det fält jag har undersökt. Jag vill nämna fyra sätt: 

1. Studien gör anspråk på att utöka INT med flera nya begrepp. Dessa har utvecklats och 
applicerats i flera artiklar. Jag avser följande: etisk nätverksidentitet, etisk roll, etisk 
position och etisk atmosfär. 

2. Studien applicerar centrala begrepp i INT på en helt ny, företagsetisk kontext. Detta gör 
att domänen för begreppen teoretiskt har utökats (jfr. Alvesson & Sköldberg 1994: 32). 
Jag avser följande begrepp: strategisk handling, strategisk situation, nätverk som position 
och etiskt inflätande. 

3. Intressentmodellen och INT kan användas som stödjande teorier för varandra, vilket har 
gjorts genomgående i flera av artiklarna. Speciellt den s.k. instrumentella stakeholder-
teorin (t.ex. Jones 1995) och INT kan med fördel gynna varandra i en etisk förståelse av 
en industriell marknad, speciellt ur en strategisk synvinkel. På detta är studien ett gott 
exempel. 

4. Det torde vara tydligt att INT-forskare inte längre kan blunda för det etiska perspektivet 
och den etiska verkligheten i studiet av industriella affärsnätverk. Däri ligger denna 
avhandlings största teoretiska påverkan. 

5. Även intressentmodellen kan anses ha utökat sin användning genom att appliceras i en 
industriell nätverkskontext. 

FN:s konferens i Johannesburg år 2002 betonade kraftigt den vetenskapliga kunskapens position 
i lösandet av problemen med hållbar utveckling. Också en känga fick sig vetenskapen genom att 
den inte förmår förstå helheten, eftersom den ”tittar på elefanten genom mikroskop” (Koivusalo 
& Keurulainen 2003: 247). Under det att vetenskapen använder sig av inom-paradigmatiska 
teorier och antaganden (se kap. 3) är det en svårlöst ekvation att med vetenskapligt angreppssätt 
se ”hela elefanten”. Däremot kan det vara teoretiskt produktivt att kombinera olika perspektiv 
genom att i en tvärvetenskaplig mening blanda olika paradigm. Så utökas mikroskopet till att 
omfatta en större del av elefanten. Genom kombinationen av intressentmodellen, INT och 
spridda, mindre bidrag från andra samhällsvetenskaper, humaniora och naturvetenskaper, avser 
jag att den här avhandlingen också teoretiskt kan bidra till att gå en liten väg framåt i förståelsen 
av storföretagens roll för en hållbar utveckling i deras användning av etiska koder i strategiska 
bemärkelse. Därigenom befrämjas också storföretagens roll i den hållbara utvecklingen. Detta 
leder vidare till nya forskningsområden. 
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5.3 Fortsatt forskning 
I denna sammanfattande fas av forskningsprocessen vill jag också vidareutveckla tre vidare 
tankar på fortsatt forskning. Ett uppslag anknyter till företagsetiken, är värdebaserat och baseras 
främst på att utveckla en institutionell teoretisk ansats. Ett annat en är mera praktikorienterat och 
kunde med fördel baseras på ett nätverksperspektiv. Ett tredje uppslag är strategiskt, med en 
klart uttalad nätverksapproach. 

1. Den första skissen utgår från Normanns (2001: 19) syn på institutioner som en dialektisk 
process. Han menar att institutionerna baseras på subjektiva mentala processer. Dessa 
existerar i en omgivning och påverkas sålunda av omgivande begränsningar, hot och 
möjligheter. Med tiden blir institutionerna intersubjektiva, vilket betyder att de delas och 
blir gemensamma och samhälleliga. Kommunikation och samverkan gör att olika 
institutioner sammankopplas i nät. Institutionerna blir till föremål – såväl symboliska 
som konkreta – och gestaltar identiteter och handlingar som fungerat i det förflutna. 
Samtidigt finns ett framtidsperspektiv där dessa föremål leder till handlingar som 
antingen blir nya utvecklingslinjer eller institutionens undergång. I ett institutionellt 
perspektiv kunde företagsetiska koder sålunda tolkas enligt följande. De olika mentala 
processerna hos nutidsmänniskan syns i tankar och åsikter såväl hos företagsledare, 
anställda, samhällspåverkare och vanliga konsumenter. Samhället fungerar i interaktion 
med dessa enskilda människors tankar och åsikter. Ledarna i ett företag påverkar och 
påverkas av olika möjligheter, hot och begränsningar i omgivningen. När flera människor 
upplever att etiska principer av olika orsaker blir viktiga (kunderna efterfrågar 
affärspraxis, miljöhot engagerar ideella organisationer, samhällsmedborgare diskuterar 
globalisering, etc.) föds en slags gemensam känsla för att företagen behöver etiska 
principer – av olika orsaker. Den intersubjektiva tanken, åsikten och synen på företaget 
som aktör leder till olika föremål, såsom värderingar, etiska principer och 
identitetsproklameringar som baseras på företagets historia, nutid och framtidsvision. 
Detta sker såväl i enskilda företag som i andra organisationer på olika nivåer; regional, 
statlig, ideell, global, etc. Här är vi nu. Det intressanta i en institutionell analys är hur 
denna nya institution (företagsetiska principer) skall utvecklas. Hur ser den framtida 
institutionen ut – utvecklas den eller dör den? Det vill jag påstå beror på hur mycket 
värde denna nya institution får i vårt gemensamma samhälle. Genererar den nya 
institutionen värde – olika slags värde – eller blir den värdelös? Om detta kan vi ännu 
bara visionera. Detta första uppslag poängterar alltså företagsetiken, innehåller en klar 
värdedimension och syftar till en förståelse utifrån den institutionella teorin. 

2. Ett annat intressant uppslag för fortsatt forskning är det s.k. fjärde benet till den etiska 
och bärkraftiga modellen med tre ben eller pelare (se t.ex. artikel VI). Denna tredelade 
modell har varit mycket inflytelserik och bl.a. Stora Enso har byggt upp sin etiska 
approach för hållbar utveckling med tre pelare; a) ekonomisk, b) samhällelig (CSR) och c) 
miljömässig. En del forskare har framfört ytterligare en dimension vilken skulle bli 
modellens fjärde ben, t.ex. Spangenberg (2002), Juholin (2004) och Kuisma (2003). 
Spangenberg har i sin forskning byggt upp en prism med fyra hörn, vilka relaterar till 
ekonomi, samhälle, miljö och det fjärde elementet som han kallar institutioner. Med den 
institutionella dimensionen menar han såväl organisationer som mekanismer och 
orienteringar (jfr. institutionell teori). Juholin (2004) och Kuisma (2003) däremot lyfter 
fram den kulturella dimensionen som en fjärde pelare. Hittills har det kulturella ansvaret 
antingen hört till CSR-delen, eller helt lämnats utanför modellen. Med kulturellt ansvar 
avser t.ex. Juholin (2004: 95) civilisationens andliga arv som ges vidare genom landskapet 
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och den byggda omgivningen. Också förhållningssätt till andra kulturer och religioner 
hör till det kulturella ansvaret. Hon exemplifierar med att fråga hur företaget agerar ur ett 
kulturellt ansvarsperspektiv när dess personal inte arbetar vissa dagar p.g.a. sin religiösa 
övertygelse eller om personalens religion gör den professionella klädkoden besvärlig ur 
en religiös eller traditionell synvinkel. Det kulturella ansvaret syns både i hemlandet och i 
regionala områden där företaget är verksamt. Vilket ansvar har företaget för kulturellt 
viktiga byggnader eller kulturlandskap om dessa står på en plats där företaget vill bygga 
fabriker? Det vore intressant och nyskapande att undersöka vad detta kulturella ansvar 
kunde betyda. Utgångspunkten vore då att utveckla en fjärde pelare i den allmänt 
vedertagna modellen som nått t.o.m. toppnivå i europeisk ekonomisk politik, 
Londonbörsens FTSE index och det numera globalt använda Global Reporting Initiative 
(GRI) med sin Triple Bottom Line18. Detta uppslag utgår mera från en praxis och kunde 
förtjänstfullt använda ett nätverksperspektiv. I en sådan studie kunde begrepp som i 
denna artikelsamling utvecklats (t.ex. etisk atmosfär, etisk roll, etiskt inflätande) och 
applicerats (t.ex. strategisk handling, strategisk situation) användas för att analysera dels 
hur det fjärde benet skulle se ut och hur det kunde infogas i förståelsen av den nu utbrett 
använda hållbarhetsmodellen. 

3. Ett sista uppslag jag här kort vill utveckla är mera relationsbetonat och strategiskt än de 
ovanstående två, utan att ge vika för hållbarhetsaspekten. I den till INT nära relaterade 
forskningstraditionen kring eko-industriella nätverk, poängteras att det behövs mer 
forskning kring förtroende (t.ex. Hasler, Sterr & Jacobson 2005). Perspektivet som 
efterlyses är hur förtroende fungerar som ett instrument för eko-industriella nätverk i 
deras relation till andra nätverksmekanismer. Förtroende föder mer förtroende, vilket 
skapar en spiral av framgång, skriver Hasler m.fl. (2005:14). Förtroende kunde i detta 
uppslag studeras som en följd av företagsetiska profiler hos företag, antingen med eller 
utan företagsetiska koder. Också i detta sista alternativ kunde med fördel appliceras de 
nya begrepp som utvecklats i den här avhandlingen. Dessa skulle möjliggöra ett 
strategiskt grepp på den företagsetiska och nätverksbaserade kontext som i detta uppslag 
avses. 

5.4 Slutvinjett 
Som avslutning vill jag ta chansen att resonera lite mera kring frågan om strategi ns relation till 
etiken, samt etikens relation till ansvarsfrågan och därigenom belysa om det är etik eller strategi 
som egentligen behandlas i denna avhandling. En bra bas är Gustafsson (1990), som är kritisk till 
etik som strategi. Han argumenterar:  

The idea of an ethical strategy is, you might say, a contradiction of moral logic. You should behave 
ethically, we could say, out of personal conviction and of moral feeling, not out of sheer strategic 
calculation of self interest. Ethics should not be an instrument for furthering possibly un-ethical aims. 
Or, put in another way, ethics is a question of values and goal, not of methods. (Gustafsson 1990: 1) 

Gustafsson ser alltså etisk strategi som en motsägelse. Vilken är då etiken kring denna 
avhandling? Är det etiskt att publicera vetenskap som gynnar en etisk strategi? En sådan fråga 
leder tankarna in på moralfilosofi, vilket avgränsades bort i kapitel 1. Det är ändå i slutvinjetten 
en relevant fråga. Jag vill här vidmakthålla att etiska koder i företag kan ha ett gott syfte, vilket 
Gustafsson också bejakar. Något trosskyldigt kan man tänka att det är bättre med en god strategi 
för en bra framtid än en hänsynslös och moralisk egoism. Min känsla är att det också är så många 
företag, däribland Stora Enso, resonerar kring sina etiska initiativ och ansvarstaganden. De vill 
                                                 
18 Se begreppsdefintionerna i kap. 1. 
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gärna se sig som etiska, trots att det kanske är så att företaget snarare bedriver strategi än en god 
etik i sin profilering. 
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 BILAGA 1: Förteckning över intervjuer 
 

Samtliga intervjuer är opublicerade, transkriberade och förvarade hos forskaren/författaren. 

 

Amnesty International, 19.9.2003. Director Frank Johansson. Helsingfors. 

Finnish Business & Society, 31.10.2003. Project Manager Sirpa Juutinen. Helsingfors. 

Greenpeace, 5.9.2003. Press Officer/Fund Raiser Mikael Sjövall. Helsingfors.    

Huhtamäki, 31.10.2003. Group Quality and Environmental Manager Karri Koskela. Helsingfors. 

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, 19.9.2003. Chief Investment Officer Jussi Laitinen. 
Helsingfors. 

Metso, 26.8.2003. Vice President of Public Relations and Trade Policy Jukka Seppälä. Helsingfors. 

SanomaWSOY, 30.10.2003. Purchasing Director Erik Puotila. Helsingfors. 

Stora Enso, 5.4.2002. Director of Corporate Social Responsibility Mikael Hannus. Stockholm. 

Stora Enso, 1.7.2003. Manager of Corporate Social Responsibility Kaisa Tarna. Helsingfors. 

Stora Enso, 20.12.2004. Manager of Corporate Social Responsibility Kaisa Tarna. Helsingforrs. 

Quebecor World Nordic, 31.10.2003. Commercial Director Jaakko Nyman. Helsingfors. 

Varma-Sampo, 19.9.2003. Direktör Petri Kuusisto. Helsingfors. 

Världsnaturfonden, WWF, 5.9.2003, Generalsekreterare Timo Tanninen. Helsingfors. 
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BILAGA 2: Intervjuguide: Stora Enso (2004) 
 

I Ethics codes in Finnish business 

1. In the work on CSR, how much weight does Stora Enso put on each of the following 
aspects? Have these separately gained or lost weight over the years, since the CSR work 
begun at Stora Enso? 

a. Pleasing customers 

b. Environmental responsibility 

c. Social responsibility 

d. Financial responsibility  

2. How do you at Stora Enso understand the following terms? The use of the terms has 
changed from Mission – Vision – Values in 1999, to CSR in 2001, and to CR in 2003 and 
in 2004 to Ethics code – can you explain this development? 

a. Value(s) 

b. Sustainability 

c. Corporate responsibility, CR 

d. Social responsibility, SR 

e. Corporate Social responsibility CSR 

f. (Business) ethics 

3. What have the critical incidents been that have shaped this development? 

4. (I have found that the Finnish society is not very prone to ethical principles, because it 
does not fit our culture very well to explicitly demonstrate how high one’s values or 
ethics are. These issues are more implicit in the Finnish culture. However, the global 
business culture has brought the trend of ethics issues to Finland.) Do you think that 
Stora Enso managers feel unease in speaking about ethics issues with business partners? 
Why or why not?  

5. How do you understand the development of ethics code/CSR principle usage on the 
industrial market of Stora Enso? In Finland – and abroad? What are the current main 
drivers for having such a code/such principles? 

 

II Using an ethics code to create a competitive advantage 

6. In 1999 the initiation of the CSR principles program came from the very top tier 
management. What has the role of top management strategy planning and 
implementation been since then, in relation to the use of the CSR principles/ethics code?  

7. Has the importance of having an ethics code/CSR principles changed since 1999? How? 

8. What is the competitive advantage of the current ethics code of Stora Enso? 
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III Ethical networks or networking ethics: a qualitative case study 

9. In my licentiate’s thesis I made a case study of a network with Stora Enso as a focal 
actor. See the enclosed figure below.  

 

10. Do you reflect upon different stakeholder when designing and implementing the code? 

11. How is the Stora Enso ethics code concretely used in these four relationships: A1, A2, 
A3 and A4?  

12. Is the code of more (strategic) importance in some of these four business relationships - 
why or why not?  

13. In my study, I found that Stora Enso seems to be more constrained as for ethical issues 
in two of the relationships: that with Greenpeace and that with Metso. The other two 
relationships (with Ilmarinen and SanomaWSOY), seem not to be so dependant on 
ethical issue or ethics codes. Would you like to comment on this? 

 

IV Impact of globalization on ethics code usage 

14. Would you agree or disagree to the following statements? Please argue for your 
standpoint. 

a. Cultural conflicts, cultural differences, different values in the various locations of 
Stora Enso make it necessary to have an ethics code/CSR principles. 

b. An ethics code/CSR principles is/are important because the corporation is global 
and workers, middle management and top management understand the Stora 
Enso core values differently on different levels and in different locations. 

c. There is a necessity to stream-line and influence different operations throughout 
the dispersed global locations of Stora Enso, for which the ethics code is an 
important tool. 

d. The huge business network of Stora Enso makes it very difficult to personally 
know and trust business partners across different operations and locations. This 
makes the ethics code valuable, as it creates trust between the business partners. 

 

Focal firm 
Stora Enso 

 

Key investor 
Ilmarinen 

Insitutional actor / NGO 
Greenpeace 

Key supplier 
Metso 

Key buyer 
SanomaWSOY 

A2 

A3 

A4 

A1 
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e. The competitive advantage created with the ethics code/CSR principles will 
eventually out-rule firms that do not follow the norms of the society where the 
firm operates. Thereby the firms that are successful will, through market forces, 
reflect the values held in society. Successful firms thereby are firms with ‘the right 
kind of values’ 

f. Different initiatives for common ethics principles (UN, ILO, OECD, etc…) 
prohibit that ethics codes are a competitive advantage in the firms. 

g. What does globalization mean for you who are working on the Stora Enso ethics 
code? 

 

V Ethics and value creation in business research – comparing two approaches 

15. The figure below shows a model of the Finnish forestry industry in 2003. The grey area 
indicates how ethics issues are common to different actors in the market and in the 
society. Stora Enso is located in the midst of the Finnish forestry market area. Would you 
please comment on the following issues in relation to the model19: 

a. EE & ENI: Where in the model would you say that the values between Stora 
Enso and other types of actors (=circles) are most similar, where do they differ 
the most? 

b. EE & ENI: Where in the model do you find the largest interest for the Stora 
Enso ethics code? 

c. ER & EP: What types of actors most actively (try to) influence the content of 
the Stora Enso ethics code? 

d. ER: In this model; where is Stora Enso acting proactively and where is Stora 
Enso acting reactively? 

e. EP: How would you characterize the position of Stora Enso, as for ethical issues, 
in the industrial market? Proactive/Reactive? 

f. EA: How would you describe the atmosphere of ethics issues in conducting 
business among Stora Enso managers and workers? 

                                                 
19 EE = ethical embeddedness, ENI = ethical network identity, ER = ethical role, EP = ethical position, EA = 
ethical atmosphere 
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BILAGA 3: Intervjuguide: Stora Enso (2003) och Metso 
 

Frågorna användes för Metso, eftersom tanken då var att göra en jämförande studie mellan de 
två företagen. 

 

General 

1. Could you please tell me a bit about your position within Company X? For how long 
have you held your position and which are your main responsibilities? 

2. How would you describe the main strengths of Company X? 

3. How would you describe the main challenges for Company X? 

4. How would you describe the strategic overall goal of the firm? 

5. Please have this pencil and paper. Could you please show me on the paper which the key 
buyers and suppliers are?  

6. Does Company X have other key business partners that it collaborates on common issues 
with? 

7. Are there other important actors, institutions, business partners etc. whom you would 
like to include in this model?  

8. Could you describe where in the world Company X has its main business markets?  

9. Could you please describe where in the world the main supply markets are located?   

Network as Position 

10. When thinking of these key buyers and suppliers you drew on the paper, could you 
please explain what value Company X offers and what kind of value it receives in these 
business relationships? 

11. When looking at these other actors on the paper, could you please explain what the role 
of Company X is towards them? What does Company X get and what does it give? 

12. How would you describe the position of Company X in the market? Does it hold a stable 
position, or has Company X’s position more radically changed in any direction in the 
past years? 

13. Are there specific key business partners or other actors that you think Company X would 
like to become closer to? Why? Any actors you think Company X would like to be less 
related to? 

14. Are there any other actors in the environment that Company X wants to come closer to? 
Or any actors that Company X would like to leave a greater distance to? 

 

Ethical embeddedness 

15. Could you please tell me a little about what has happened in this industry over the past 
decade as for ethical awareness and ethical questions? 
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16. What do you think the critical incidents are that have caused changes for Company X in 
the recent history? Would you say there are any critical incidents within Company X 
during this time? 

17. I see Company X’s Environmental and Social Responsibility Policy and The Company X Principles 
for Corporate Social Responsibility as ethics codes. Do you agree with me upon this? 

18. How would you describe the influence of the ethics code on Company X’s relationship 
to its key business partners? What about the influence of the code in relation to 
Company X’s other partners? 

19. Do you think it would be possible that Company X would not have an ethics code? Why 
or why not? 

20. What parts of Company X’s environment (social, natural environmental, financial, 
business environment, etc....) do you think mostly influences the contents of the ethics 
code?  

21. I have seen that The Company X Principles for Corporate Social Responsibility include the core 
principles of the ILO recommendations. Are you aware of other global 
recommendations? From the company’s perspective, what do you think of such 
recommendations? Are such recommendations helpful or problematic? Would you say 
that Company X’s own norms and values are more important than international 
recommendations or vice versa? 

22. From Company X's perspective, would you like ethical conduct to be regulated by law 
only? 

23. What do you think about the possible international development of ethical labelling, for 
instance an ISO-standard? 

24. Would you say that any parts of Company X’s ethics code imply difficulties? Are there 
parts you would like to leave out, but you can not because of external pressure? 

25. Do you have the impression that the ethics codes of Company X’s business partners look 
more or less the same as Company X’s ethics code? 

26. Does Company X have plans to change its ethics code? In which direction and why? 

Strategic Action 

27. From a strategic point of view, would you say it is good for Company X to have an ethics 
code? Why? 

28. Do you feel that Company X uses the ethics code to attract or repel business partners? 
Which is your experience of this usage? 

29. When Company X uses the ethics code in a business relationship, would you say is it 
aimed at: a) creating a positive atmosphere to partner firms? b) taking control over 
resource quality? c) other purposes? 

Strategic Situations 

30. Would you please tell me how Company X uses or have used the ethics code strategically 
when entering into new business relationships with an existing network or group of 
suppliers and buyers? 
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31. Do you know of any situations when Company X has used the ethics code strategically 
to exit from a network or group of suppliers and buyers? 

32. Do you think the ethics code is a good strategy for keeping the position Company X has 
in relation to the market and supplier networks? Why? 

33. Or would you say that the ethics code is a strategy for changing the existing position of 
Company X in relation to the market and supplier networks? Why? 

34. Can you think of other types of situations when the ethics code is of strategic usage? 

35. Which single ethical issue would you describe as the most difficult for Company X? 

36. Does Company X expect its partner firms to have ethics codes as well? Why?  

Other 

37. How would you describe the future of the ethics code in Company X? 

38. What do you guess the future developments will be in Company X’s business network or 
in this industry? Will there be more or less firms competing? Who do you think will be 
central actors and why? 

39. Are there any other ethical or strategic issues you would like to pinpoint from your point 
of view?  

40. How would you describe your own role and position in Company X? Is it easy or 
difficult for you to influence ethics issues in the company? 

41. Are there any other issues you would like to comment on? 
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 BILAGA 4: Intervjuguide: övriga 
 
Organization X = den intervjuade organisationen 
 

1. Would you please tell me a little bit a bout yourself and your position at Organization X? 

2. Can you explain a little about the extent, history and character of Organization X’s 
business relationship with Stora Enso? 

3. Are you aware of the Stora Enso’s ethical principles, i.e. Stora Enso Oyj’s Environmental 
and Social Responsibility Policy and the Stora Enso Oyj Principles for Corporate Social 
Responsibility? 

4. Has Organization X on any occasion that you know of discussed these ethics principles 
with Stora Enso? 

5. Would you say that these ethical principles of Stora Enso are of any importance for 
Organization X? How, why? 

6. Are you aware of the content in these ethical principles of Stora Enso? What do you 
think of it? 

7. Does Organization X in any way try to influence Stora Enso’s ethics principles? How, 
why? 

8. Does Stora Enso try to influence ethics principles in Organization X? How, why? 

9. How do you think the future of ethical principles in your industry looks? 

10. Do you also have business relationships with Company C or Metso? If yes, do you want 
to comment on the importance of ethics principles in these relationships as well?  

11. Are there any other issues you would like to add to this discussion? 

 
NB: Frågorna ställdes på svenska om möjligt.   
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BILAGA 5: Alla resultat från studien av 50 årsrapporter (artikel III) 
 
a = no ethically related principle 
b = statement of values, no ethics code 
c = statement of value and separate ethics code  
d = only ethics code  
e = ethically related statement, with title different than value (not ethics code) 
* = firms that stand out in ethical awareness and documentation of ethics codes: Metso, Kesko, HOK, Varma, Varma, YIT, Tamfelt  
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A Biohit Biotechnology B2B -  - - - - - - - 

A PKC Group IT and Electronics 
Technology 

B2B - - - - - - x x 

A Neomarkka Investment  B2C, 
B2B 

- - - - - - - - 

A Lähi-vakuutus 
Lokal-
försäkring. 
Finland  

Insurance B2B, 
B2C 

- - - - - - - - 

A Teleste Cable and Video 
Networks 

B2B - - - - - - - - 

A Solteq IT B2B - - - - - - - - 

A Norvestia Investment B2C/B2B - - - - - - - - 
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a Jippii Group Telephone & IT 
Communication 

B2B/B2C - - - - - - - - 

a Honkarakenne  Housing 
Construction 

B2C - - - - - - - - 

a Technopolis  Personnel and 
Housing Services  

B2B - - - - - - - - 

a Aspocomp 
Group 

Electronics 
Technology 

B2B - - - - - - - - 

a SSH Communi-
cations Security 

IT B2B - - - - - - - - 

a Iocore eBusiness B2B - - - - - - - - 

a Ahlstrom  Fiber production B2B - - - - - - - - 

a Huurre Cooling 
Technology & 
Services 

B2B - - - - - - - - 

b Tecnomen Information 
Technology 

B2B Mission, visio, arvot ja 
strategia (=Mission, Vision, 
Values and Strategy) 

- transparency, trust, 
development 

- - - - x 

b Finnair Aeroplane & Flight 
Industry 

B2C Arvot (=Values) - customer proximity, 
development, trust, 
transparency, 
responsibility 

- - - - x 

b Jaakko Pöyry 
Group 

Consulting for 
Forestry Industry 
and Energy 
Industry 

B2B Arvot, Missio (=Values, 
Mission) 

- Clients, Team, Drive, 
Excellence 

- - - - x 

b Novo IT B2B Missio, Arvot (=Mission, 
Values) 

- Client, truthfulness, 
loyalty 

- - - - x 

b CapMan  Financial Investor B2B Visio, Arvot 

(=Vision, Values) 

- transparency, trust, 
loyalty, personnel 

- - - x x 

b Raisio Yhtymä Chemical Industry 
and Food Industry 

B2B, 
B2C 

Visio, Strategia ja Arvot 
(=Vision, Strategy and 
Values) 

- openness, 
responsibility, 
knowhow, teamwork 

- - - - x 
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b Panostaja Investment B2B 1) Visio, Strategia ja 
Tavoitteet (Vision, Strategy 
and Goals) 

- leading, investment, 
core functions 

- - - - - 

    2) Arvot (=Values) - business, competence, 
trustworthiness, 
sustainability 

- - - - - 

b 
 

InCap Engineering 
Industry 

B2B Arvot (=Values) - customer orientation, 
result, development,  
appreciation of the 
individual 

- - - - x 

b Finnlines Shipping Industry B2B 1) Liikeidea, tavoitteet ja 
arvot (Business idea, goals 
and values) 

- customer orientation, 
result, responsibility, 
personnel satisfaction 

- - - - x 

    2) Ympäristöpolitiikka 
(Environmental policy) 

- environment, 
responsibility, safety 

- - x - - 

b Altia Alcoholic 
Beverages 

B2C Missio, Visio, Arvot 
(=Mission, Vision, Values) 

- quality, well-being, 
respect for the 
indiviudal, teamwork 

- - - - x 

b KCI Konecranes Engineering B2B Strategic Cornerstones - 
Environmental - Shared 
Values 

- environmental 
management, 
humbleness, trust 

- - x x x 

b Wärtsilä Power B2B 1) Wärtsiläs värden 
(=Wärtsilä’s values) 

- energy, superiority, 
enthusiasm 

- - - - - 

    2) Mission, Vision, Mål 
(=Mission, Vision, Goals) 

- sea transportation, 
energy production, 
environmental 
friendliness, value 
creation 

- - x x x 

b Suomen Posti  Communication 
and Logisitcs 
Services 

B2C/B2B Värden (=Values) - customer orientation, 
trustworthiness, 
development 

- - - x x 

b Tamfelt * Industrial textiles B2B Värden (=Values) - customer satisfaction, 
transparence, justice, 
competence, 
sustainable 

? x x x x 
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development 

b Finnforest Mechanical 
Forestry Industry 

B2B Värden (=Values) - efficiency, boldness, 
teamwork, 
environment, joy at 
work 

- - x x x 

b Spar Finland Food Industry B2C Values - responsibility, 
willingness for 
renewal, customer 
orientation, simplicity, 
teamwork, added value 

- x x x x 

b Vacon Power and 
electronics 
technology 

B2B Mission, Vision, Värderingar 
(=Mission, Vision, Values) 

- customer orientation, 
respect, technology, 
development 

- - - - x 

c Kemira Chemical 
Technology 

B2B 1) Värden, Vision (=Values, 
Vision) 

- respect, innovation, 
teamwork 

- - - - x 

    2) Code of Conduct (referred 
to in the annual report) 

OECD Sustainability, social 
responsibility, health, 
environmental concern 

? ? x ? ? 

c Metso * Paper, Mineral and 
Automation 
Technology 

B2B 1) Etiska principer (=Ethical 
Principles) 

- Integrity, laws, 
transparence, human 
rights, health, 
corruption, immaterial 
capital, environment 

x x x - x 

    2) As part of ethical 
principles, Value-statement 

- customer, success, 
innovation, 
professionality 

- - x x x 

c Kesko * Service, Food, 
Construction, 
MAchinery 

B2B, 
B2C 

1) Keskos värderingar 
(=Values), including the 
ethical principles, see below. 

- customer-orientation, 
best, teamwork, social 
responisibility 

- - - - x 

    2) Arbetspolicy - etiska 
principer (Working policy - 
ethical principles) 

-  ? ? ? ? ? 

c Elcoteq IT & Electronics 
Technology 

B2B 1) Arvot (=Values) - customer, personnel, 
loyalty 

- - - - x 

    2) Yhteiskuntavastuu EU Development program, - - x - x 
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(=Social responsibility) since 
2002 

ISO 14001 certificate, 
social politics, 
stakeholder groups 

c Uponor Construction 
Technology 

B2B 1)Ydinarvot (=Core Values) - Loyalty, customers 
development, 
sustainability 

- - x - x 

    2) Yhteiskuntavastuu - stakeholder groups, 
environmental 
protection, personnel 
health, social concern 

- - x - x 

c Amer Sports Confection, 
Tobacco 

B2C 1) Visio, Strategia, Arvot 
(=Vision, Strategy, Values) 

- Best, teamwork, 
development 

- - - x x 

    2) Ympäristö ja sosiaalinen 
vastuu (=Environmental and 
social responsibility) 

 Resource use, 
following the law, 
energy use. 

x x x - - 

c Rautaruukki Steel Industry B2B 1) Etiska Värden (=Ethical 
Values) 

- trustworthiness, 
transparency, 
responsability, respect 

- - - - - 

    2) Grundläggande Värden 
(=Foundational Values) 

- customer, quality, 
environment 

- - x - x 

d Sampo * Finance & 
Investment 

B2C/B2B Samhällsansvar / Sampo 
Corporate Responsibility 

Kyoto 
Summit, 
Jo-burg 
Meeting 

ethics, loyalty, 
transparence, activity, 
sustainable 
development 

x x x - x 

d Varma * Insurance B2C Samhällsansvar (=Social 
responsibility) 

- social responisiblity, 
economic 
responsibility, 
ecological 
responsibility 

x x x x x 

d Helsingin 
Osuuskauppa 
HOK * 

Food Industry B2C Yhteiskuntavastuu (Social 
Responsibility), referred to in 
Annual Report 

- social responsibility, 
economic 
responsibility, 
environmental 
responsibility, safety,  

? ? x x x 

d Yomi IT B2B Ympäristövastuu - natural environment, - - x - - 
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development, raw 
material 

d OKO Banking Industry B2B, 
B2C 

1) Etiska Principer (=Ethical 
Principles) 

- trustworthiness, 
responsibility, fairness, 
honesty 

- - - x x 

    2) Vision och mission 
(=Vision and mission) 

- customers, owners, 
efficiency, 
competitiveness 

- - - x x 

d YIT * Construction 
Technology 

B2B Samhällsansvar (=Social 
responsibility), published in a 
special pamphlet Yhteistyöllä 
huipputuloksiin, referred to in 
the annual report 

- quality, wellbeing, 
safety, envrionment 

? ? x x x 

e Elektrobit IT B2B Toimintaa ohjaavat periaatteet 
(=Principles governing the 
business) 

- Social responsibility, 
social environment, 
long term 

- - - - x 

e Suominen Clinical Industry B2B Turvallisuus, Ympäristö, 
Laatu (=Security, 
Environment, Quality) 

ICC accident prohibition, 
environmental 
protection, quality  

- x x - x 

e Lassila & 
Tikanoja 

Environmental, 
Real Estate and 
Institutional 
Services 

B2B/B2C Laatu ja ympäristö. Parhaita 
käytäntöjä. (=Quality and 
Environment. The best 
conduct) 

- development, 
competitiveness, 
quality, environment, 
safety, working 
conditions 

- x x - x 

e Veritas Group Insurance B2C Vision och mål (=Vision and 
a 

Goal) 

- customer service, 
competence, quality 

- - - - x 

e Nordiska 
Investerings-
banken 

Banking B2C/B2B Miljöpolicy (=Environmental 
Policy) 

- international principles, 
positive environmental 
consequences  

- - x - - 
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BILAGA 6: En gemensam källförteckning över artiklarna och 
kappan 
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