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Förord 

Vi har i den här uppsatsen undersökt ett ämne som vi finner mycket intressant och 
spännande. Inom området Corporate Social Responsibility händer det mycket just 
nu, framförallt i utvecklingsländer som Thailand där vi har haft möjligheten att skriva 
denna uppsats. I och med att vi har bott i Bangkok i sju månader och studerat vid ett 
thailändskt universitet har vi fått en bra inblick i den thailändska kulturen. Vi vill 
tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer och gjort uppsatsen möjlig. Vi vill 
också tacka Peter Englén, Mie Melin och alla andra anhöriga som har ställt upp på att 
korrekturläsa uppsatsen och med sina värdefulla synpunkter varit till stor hjälp 
genom hela arbetet. 
 
Vi vill rikta ett särskilt stort tack till vår handledare Paula Liukkonen som har gjort 
det möjligt för oss att skriva vår magisteruppsats på distans från andra sidan jordklo-
tet. Denna möjlighet har vi tagit tillvara på och uppsatsen har verkligen kommit till i 
en global miljö. Den största delen av uppsatsen är skriven från våra hotellrum i 
Bangkok men vi har även skrivit på den från avlägsna platser som Lembehsundet i 
Indonesien, Vang Vieng i Laos och på nattåget från Åre. 
 
Arbetet med att skriva uppsatsen har varit ”sanuk”, vilket är ett uttryck som betyder 
roligt och är en viktig del av den thailändska kulturen, både på fritiden och i arbets-
livet. Vi hoppas att det även för Dig kommer vara sanuk att läsa vårt arbete! 
 
 
Bangkok, december 2008 
 
 
___________ ___________ 
Robin Englén   Jon Runestad 
  



 

 

2 

 

Abstrakt 
 
 
Författare: Robin Englén & Jon Runestad 

Handledare: Paula Liukkonen 

Titel: Amazing Thailand – Hur sköter sig svenska dotterbolag i Thailand ur ett 
hållbarhetsperspektiv? 

Bakgrund och syfte: Globala företag får en allt större roll som maktfaktor i 
samhället och påverkar det på ett allt bredare plan. Det höjs allt fler röster för att 
företagen ska ta sitt ansvar för den påverkan de har på omvärlden. Detta gäller 
särskilt multinationella företag vilka ofta har sin produktion i utvecklingsländer via ett 
växande antal dotterbolag och underleverantörer. Det är inte på den egna 
hemmamarknaden som företagen har den största påverkan på en hållbar utveckling, 
utan framför allt i de länder där deras underleverantörer är verksamma. Mot 
bakgrund av detta ville vi med den här uppsatsen undersöka hur svenska dotterbolag 
i Thailand arbetar med frågor rörande CSR och hållbarhetsredovisning. Vi ville även 
undersöka om det är förknippat med särskilda möjligheter eller svårigheter att arbeta 
med dessa frågor i Thailand. Slutligen ville vi också utreda om företagen ser ett värde 
i arbeta med dessa frågor.   

Metod: Vi har utgått från ett positivistiskt synsätt med en deduktiv linje. Resultatet 
är en explorativ fallstudie, där vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer med 
svenska dotterbolag i Bangkok, samt en intervju med det svenska exportrådet i 
Thailand.  

Teoretisk referensram: Den teori som har legat som vetenskaplig grund för 
uppsatsen har varit forskning om CSR, GRI, Ingleharts värdekarta samt 
intressentteori. Från den har vi plockat ut undersökningsvariabler för att kunna 
fullfölja uppsatsens syfte.  

Slutsatser: De viktigaste slutsatserna vi har dragit är att hållbarhetsarbete är något 
som är viktigt för företagen. Dock redovisas sällan hållbarhetsarbetet på ett mer 
strukturerat vis. Delvis på grund av okunskap, men även brist på externt tryck från 
intressenter samt brist på efterfrågan. Samtidigt finns det ett hållbarhetstänkande 
inom buddismen, som vi saknar i västvärlden. Det utgör också en bra grund för att 
utveckla och arbeta med hållbarhetsfrågor i Thailand. Företag i Thailand ser ett värde 
i att agera hållbart, både utifrån ett samhällsperspektiv, men också för att det i det 
långa loppet förväntas ge dem ekonomiska fördelar.  

Nyckelord: CSR, Hållbarhetsredovisning, GRI, Thailand, Svenska dotterbolag 
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Abstract 

 
 
Authors: Robin Englén & Jon Runestad 

Tutor: Paula Liukkonen 

Title: Amazing Thailand – How does Swedish subsidiaries mangage from a sustaina-
bility perspective? 

Background and research issue: Global companies are getting a more powerful 
role in society and affect it at a broader level. Voices are raised that they must take 
responsibility for their environmental impact. This is especially significant regarding 
multinational companies that often have a growing number of subsidiaries and sup-
pliers in developing countries. It’s not often in their own market that these compa-
nies have the largest impact on a sustainable development, but in the countries where 
their suppliers operate. With that in mind, by this report we wanted to investigate 
how Swedish subsidiaries in Thailand are working with questions regarding CSR and 
sustainability reporting. We also wanted to investigate if there are any beneficial con-
ditions or difficulties to work with these issues in Thailand. Finally we wanted to in-
vestigate if the companies see any value in working with these issues.  

Methodology: We have used a positivistic perspective and a deductive reasoning. 
This resulted in an explorative case study, where we conducted five qualitative inter-
views with Swedish subsidiaries in Bangkok and one interview with the Swedish 
Trade Council in Thailand. 

Theoretical frame of reference: The theory that we based our research on has been 
theories about CSR, GRI, the Inglehart Value Map and Stakeholder Theory. From 
those theories we have picked out research variables to investigate in order to fulfill 
the purpose of this report.  

Empirical results and conclusions: The most important conclusions we have 
drawn is that sustainability work is something that is important for the Swedish sub-
sidiaries. Yet the work is rarely reported. This is due to lack of knowledge, lack of 
external pressure from stakeholders and lack of demand. On the contrary there is a 
certain sustainability thought in Buddhist religion and culture, one that we don’t have 
in the western world. This is one of the particular beneficial conditions there is to 
work with sustainability issues in Thailand. The companies perceive a value in acting 
sustainable, which in the long run is expected to provide them economical benefits. 

Keywords: CSR, Sustainability reporting, GRI, Thailand, Swedish subsidiaries 
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TBL Triple bottom line  
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1. Inledning 

När man tänker på Thailand är kanske det första man ser framför sig semester-
paradiset, som besöks av över 400 000 svenskar varje år, med kritvita stränder, kris-
tallblått vatten och leende thailändare. Thailand marknadsförs med slogans som 
”Amazing Thailand” och ”The Land of Smiles”. Men, är detta verkligheten även för 
dess invånare? De flesta turisterna är bara där i en eller ett par veckor och de reflek-
terar sällan över om landet går mot en hållbar utveckling.  

Bangkok har under en lång tid varit en megacity och metropol i Sydostasien. Många 
utländska multinationella företag (MNE:s) har valt att etablera sig där. Även ett stort 
antal svenska företag har dotterbolag i Bangkok. Hur arbetar de med frågor om håll-
bar utveckling? Har det svenska moderbolaget någon insyn i vad deras dotterbolag 
egentligen gör i Thailand? Dessa frågor och några till ligger till grunden för den här 
uppsatsen. 

Vi är två utbytesstudenter från Stockholms universitet som läser en termin vid 
Assumption University i Bangkok. Eftersom vi för närvarande bor i Bangkok tyckte 
vi att det skulle vara intressant att ha någon form av koppling till Thailand i vår 
magisteruppsats.  Vi har valt att fortsätta med det aktuella och intressanta ämnet 
hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative (GRI) som Robin’s kandidat-
uppsats ”Global Reporting Initiative - varför används det inte i Sverige: okunskap, 
oprioriterat eller ointressant? ” handlade om. 

Syftet med den uppsatsen var att försöka ta reda på varför svenska företag är bland 
de sämsta i Europa på att göra hållbarhetsredovisningar som följer GRI:s riktlinjer. 
Sverige brukar anses ligga långt fram i sociala- och miljöfrågor och vi tyckte därför 
att det vore intressant att undersöka hur det kommer sig att svenska företag just i 
detta avseende varit mindre framgångsrika än andra länder i Europa. 

I uppsatsen kom vi fram till att en grundläggande anledning till att så få svenska före-
tag inte gör kvalitetssäkrade hållbarhetsredovisningar som följer GRI:s riklinjer är att 
de helt enkelt inte gör en hållbarhetsredovisning. Flera företag tyckte att det var för 
krångligt och omfattande att redovisa GRI vilket vi ansåg till största del grundade sig 
på okunskap om de olika nivåerna av GRI och att man inte behöver redovisa allt 
utan endast förklara varför man inte använder vissa riktlinjer. En annan viktig anled-
ning var att företag som inte upplever att de har en särskilt miljöintensiv verksamhet, 
eller i övrigt etiskt tveksam verksamhet, inte känner behov av att göra en hållbarhets-
redovisning. 
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1.1 Bakgrund 

I kandidatuppsatsen, som vann Öhrlings Price Waterhouse Coopers uppsatstävling 
våren 2008, undersökte vi elva större svenska börsnoterade bolag på OMX. Många 
av dessa företag ansåg sig själva inte ha en särskilt miljöintensiv verksamhet eller i öv-
rigt vara etiskt tveksamma och därför kände de inget behov av att göra en hållbar-
hetsredovisning. Faktum är dock att stora noterade bolag ofta är multinationella före-
tag med dotterbolag och underleverantörer runt om i världen. Många företag har nu 
sin produktion i utvecklingsländer. Därför är det ofta inte på den egna hemma-
marknaden som företagen har den största påverkan på en hållbar utveckling, utan i 
de länder där deras underleverantörer är verksamma. 

”Multinationella företag har ofta ett växande antal underleverantörer i utvecklings-
länder. Själva produktionsprocessen hos många företag sker hos deras under-
leverantörer. Det är också där den största påverkan sker på arbetsförhållanden, an-
vändandet av naturresurser och CO2-utsläpp.”1 

”Påverkan av ett företags aktiviteter går inte bara utanför nationella gränser utan 
också de legalt definierade gränserna av företaget, inom globala leverantörskedjor, så 
fenomenet globalt ansvar måste innefatta detta också.”2  

FN uppskattar att det idag finns omkring 70 000 multinationella företag med hundra-
tusentals underleverantörer.3 FN:s Global Compact, vilket med sina 4 300 med-
lemmar är den största av liknande organisationer, bygger på att företag förbinder sig 
att följa tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Genom att följa dessa kan en global 
organisation försäkra sig om att expandera på ett sätt som är fördelaktig även för 
värdlandet.4 Tidigare har FN:s Global Compacts fokus endast varit på stora företag, 
vilket har lett till att de ignorerat miljoner små och medelstora bolag.5  

Många av dessa mindre och medelstora bolag är verksamma i utvecklingsländer och 
är dotterbolag eller underleverantörer till multinationella företag. I utvecklingsländer 
är kulturen och institutionerna som reglerar marknadsaktiviteten annorlunda än i 
väst. U-länder som karaktäriseras av låg inkomst och snabb tillväxt använder ekono-
misk laissez faire som sin primära tillväxtfaktor.6  

En viktig del av FN:s nya agenda är att adressera problemen med ansvar för det väx-
ande antalet stora internationella företag, speciellt eftersom de verkar vara ansvariga 
för brott mot mänskliga rättigheter, chockerande social utveckling och miljödegra-

                                                           
1 Http://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/SupplyChain/About+GRIGTZ+project/ 
2 Antal & Sobaczak (2004) “Beyond CSR: organizational learning for global responsibility”, s. 79. 
3 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 105. 
4 Http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/index.html 
5 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 105. 
6 Foo (2007) “Stakeholder engagement in emerging economies: considering the strategic benefits of 
  stakeholder management in a cross-cultural and geopolitical context”, s. 383. 
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dering. I över tio år har NGO:s spelat en viktig roll i att försöka uppmärksamma 
dessa problem.7  

Det blir allt vanligare att multinationella företags dotterbolag och underleverantörer i 
utvecklingsländer granskas. Det är inte ovanligt att arbetsförhållandena och miljö-
påverkan i dessa företag är undermåliga.  Dessa förhållanden är moderbolaget ofta 
”officiellt” omedvetna om. Företagen och dess ledare är under allt större press från 
konsumenter, myndigheter, aktieägare och andra intressenter på att agera etiskt och 
följa vissa standarder. Stora företag som vill bli ännu större globalt kan inte ignorera 
detta.8  

Med dagens teknik där det bara tar sekunder att sända ut information till resten av 
världen är det svårt att dölja oetiskt agerande en längre tid. “Det sägs att vi lever i en 
“CNN-värld”, där vad som händer i en del av världen snabbt uppmärksammas och 
sänds ut för att fingranskas och kommenteras runt om i världen”9 

Allt oftare hålls företag ansvariga för arbetsförhållanden och miljöpåverkan som de-
ras underleverantörer ansvarar för. Då produktionsprocessen och underleverantörs-
leden blir mer och mer komplexa blir det allt svårare för företagen att veta hur de ex-
akta förhållandena ser ut.  Detta utsätter företagen för stora varumärkesrisker som 
kan bli oerhört kostsamma. ”Inget företag kan titta över axeln på deras underleve-
rantörer varje dag. Fabriksägare och managers måste vara engagerade i arbets-
förhållandestandards och rättvis behandling av människor och än viktigare, de måste 
implementera styrsystem för att säkerställa att dessa standarder sätts i bruk.”10  

Det är därför viktigt att öka insynen och transparensen i hur underleverantörerna 
sköter sin verksamhet i utvecklingsländer. Ett sätt att göra det är att få under-
leverantörerna att aktivt redovisa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Global Re-
porting Initiative har därför satt det som en av sina nuvarande prioriteringar att satsa 
på att få multinationella företag att ha en högre transparens genom att redovisa eko-
nomiska-, sociala- och miljöaspekter även för sina underleverantörer. 

GRI har även lanserat ett program, ”GRI Global Action Network”, där man upp-
manar internationella företag att trycka på sina underleverantörer att arbeta med håll-
barhet för alla inblandade parter. ”Vi är övertygade om att genom att öka transpa-
rensen genom hela leverantörskedjan kan multinationella företag helt och hållet för-
stå och inte bara arbeta med risker riktade både mot miljön och samhället utan även 
mot varumärkets rykte.” - Nelmara Arbex, Chef för utbildningstjänsten hos GRI.11 

                                                           
7 Bendell (2005) “In whose name? The accountability of corporate social responsibility”, s. 362. 
8 Baskin (2006) “Corporate Responsibility in Emerging Markets”, s. 29. 
9 Thomas (2001) “Asian Corporates: Willing Participants in the Reporting Revolution?”, s. 256. 
10 Henkle (2005) “Gap Inc. sees supplier ownership of compliance with workplace standards as an 
    essential element of socially responsible sourcing”, s. 18. 
11 http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/PressRelease3JulyEng.htm 
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Stora multinationella företag spelar en viktig roll för ekonomin och har stort in-
flytande. Företag är idag bland de mest dominerande och mäktiga institutionerna i 
världen, i många fall överstiger dess intäkter mindre länders BNP.12 Den teknologiska 
utvecklingen och globaliseringen i världen har skapat nya möjligheter men också ”fa-
ror” för företagen.  Nya spelregler gäller för MNE:s genom att deras externa intres-
senter sätter deras agerande i ett helt annan globalt kontext där de hålls ansvariga för 
sin påverkan. På lång sikt formas nya spelregler där företagen måste arbeta med deras 
legitimitet för att vara en accepterad social aktör. Detta nya framväxande ansvar har 
lett till att företagen måste kontrollera hela sin verksamhet.13 

”Kontroll av leverantörskedjan och CSR är två koncept som just nu börjar för-
enas.”14 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som handlar om hur företag 
agerar socialt, etiskt och moraliskt. Eftersom MNE:s agerar globalt, måste de ha en 
väl förberedd plan för att kunna hantera balansen mellan transparens och effektivitet. 
Detta för att de ska kunna uppfattas på ett trovärdigt sätt.15 

Redovisningen av CSR i Thailand och i Asien är i utvecklingsstadiet, det är fort-
farande få företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete, men det håller på att öka. Re-
lativt få undersökningar har gjorts om CSR i Asien. Det mesta som har dokumen-
terats om CSR relaterar till Nordamerika, Västeuropa, Australien och Japan.16  

Vi vill därför med den här uppsatsen studera hur Thailändska dotterbolag och under-
leverantörer till Svenska företag jobbar med frågor inom CSR, hållbarhetsredovisning 
och GRI och hur detta sedan överförs till det svenska moderbolaget. 

  

                                                           
12 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 87. 
13 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 87. 
14 KPMG (2008) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2008”, s. 109. 
15 Luo (2004) “How does globalization affect corporate governance and accountability? A perspective 
   from MNEs”, s. 20. 
16 Chapple & Jeremy (2005) “Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study 
    of CSR Web Site Reporting”,  s. 416. 
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1.2 Problemformulering 

Hur bidrar svenska dotterbolag i Thailand till moderbolagens hållbarhetsredovisning? 
Redovisas det över huvud taget och vilka speciella svårigheter och möjligheter finns 
det för hållbarhetsredovisning i Thailand? 

1.3 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är undersöka hur Svenska dotterbolag i Thailand ar-
betar med frågor inom CSR, hållbarhetsredovisning och GRI och hur detta sedan 
överförs till moderbolaget. Vi vill undersöka om de svenska företagen i Thailand gör 
någon hållbarhetsredovisning, om de följer GRI:s riktlinjer och vilka svårigheter och 
möjligheter som finns i Thailand. Syftet är även att studera om företagen upplever att 
det finns ett värde av denna typ av information i Thailand och därmed ett värde av 
att redovisa den. 

Mycket få undersökningar har gjorts om CSR och hållbarhetsredovisning i Thailand 
och Asien. Vår förhoppning med den här uppsatsen är att potentiellt kunna ge ett bi-
drag till den diskussion som förs i den aktiva företagsekonomiska forskarvärlden 
inom detta område.  

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss i valet av företag till dem som har funnits med på den svenska 
handelskammaren i Thailands lista över svenska företag med intressen i Thailand. 
Listan går att ladda ner från; Http://www.swedenabroad.com/SelectImage/45456/ 
Companies_list_jan06.pdf. Vi har enbart intervjuat företag som frivilligt ställt upp. I 
övrigt har vi inte gjort några andra medvetna avgränsningar. 
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2. Metod 

2.1 Undersökningsansats – olika verklighetsuppfattningar inom 

vetenskapen 

Vetenskaplig metod är ett arbetssätt för att samla in empiri eller det vi kallar data om 
verkligheten.17 Det får dock inte förenklas till att enbart vara ett tekniskt hjälpmedel 
för hur undersökningar ska genomföras. Detta beror på att det råder en stor oenighet 
om vad verklighet eller sanning egentligen är, hur vi kan veta något om denna verk-
lighet och hur vi bör samla in information för att på bästa sätt approximera den.18 
För att vi så grundligt som möjligt ska kunna redogöra för våra metodval, måste vi 
först reda ut de olika synsätten som finns inom samhällsvetenskaplig forskning.  

Ontologi är läran om hur världen faktiskt ser ut.19 Frågor som rör ontologi handlar 
om de sociala entiteternas art eller natur.20 Det viktiga i detta sammanhang är frågan 
om hur sociala entiteter kan eller ska uppfattas som objektiva enheter som besitter en 
för de sociala aktörerna yttre verklighet eller om de ska betraktas som konstruktioner 
som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar.21 Dessa två synsätt kallas 
objektivism och konstruktionism.  

För att beskriva vår ontologiska ståndpunkt, måste vi koppla tillbaka till vår problem-
formulering. Hur ser vi på organisationer? 

Inom objektivismen uppfattas en specifik organisation som ett konkret och påtagligt 
objekt som har sina egna regler och riktlinjer. Inom organisationen utvecklas standar-
diserade procedurer för att saker och ting ska bli gjorda. Det finns även en hierarki 
och organisationen har vissa mål.22 Även människorna inom organisationen lär sig 
och tillämpar de värderingar som ingår i organisationens mål och uppdrag.23  

Den andra ontologiska ståndpunkten som kallas konstruktionism ifrågasätter åsikten 
att kategorier som organisation och kultur är på förhand givna enheter, eller att de 
sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre verklighet som de inte kan påverka eller 
styra.24 Forskarna menar att en inriktning på organisationens formella egenskaper har 
en tendens att bortse från den utsträckning i vilken ordningen i organisationen måste 
skapas i det vardagliga samspelet, även om det inte behöver betyda att de formella 
egenskaperna inte rymmer faktorer som fungerar tvingande eller begränsande för in-

                                                           
17 Jacobsen (2002) s. 29. 
18 Jacobsen (2002) s. 29. 
19 Jacobsen (2002) s. 29. 
20 Bryman (2002) s. 30. 
21 Bryman (2002) s. 30. 
22 Bryman (2002) s. 30. 
23 Bryman (2002) s. 30. 
24 Bryman (2002) s. 31. 
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dividernas handlingar.25 Sociala företeelser skapas istället via socialt samspel och de 
befinner sig i ständig förändring.26 

Utifrån vår problemformulering, ”Hur bidrar svenska dotterbolag i Thailand till 
moderbolagens hållbarhetsredovisning?”, kan vår ontologiska ståndpunkt beskrivas 
som konstruktionistisk. Vi ser de företag vi intervjuar och undersöker som konstruk-
tioner som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar. Det är från denna 
ståndpunkt vi vill undersöka dem.  

2.2 Positivism kontra hermeneutik 

Då vår ontologiska ståndpunkt representerar vår verklighetsuppfattning, använder vi 
kunskapsteorin för att samla in kunskap om denna verklighet. Inom den samhälls-
vetenskapliga forskningen finns det dock två kunskapsteoretiska traditioner som 
motstrider varandra. Dessa kallas positivism och hermeneutik. För att illustrera klyf-
tan mellan de två traditionerna väljer vi att citera Sten Andersson:27 

”Det är kort sagt frågan om två diametralt motsatta livsinställningar eller världs-
åskådningar” 

Vad skiljer då dessa två kunskapsteoretiska traditioner från varandra, och hur tar vi 
ställning till vilken vi utgår ifrån? 

För att inte gräva ner oss alltför djupt i en diskussion om vad som är den ”sanna” 
vetenskapen, nöjer vi oss istället med att kortfattat presentera de två synsätten samt 
att koppla dem till vår undersökning och vår frågeställning. Vilken metod är bäst 
lämpad för oss?  

Den positivistiska ansatsen kan kortfattat förklaras med dess tre centrala teser:28 

• Det finns en objektiv värld. 

• Den objektiva verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt. 

• Vi kan upparbeta kumulativ kunskap om den objektiva världen. 

Dessa tre teser beskriver en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en an-
vändning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och 
alla dess aspekter. Med naturvetenskapliga metoder menas till exempel att: 29 

  

                                                           
25 Bryman (2002) s. 31. 
26 Bryman (2002) s. 33. 
27 Andersson (1979) s. 9. 
28 Jacobsen (2002) s. 26. 
29 Bryman (2002) s. 24. 
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• Teorins syfte är att generera hypoteser som kan prövas och på så sätt göra 
det möjligt att ta ställning till lagmässiga förklaringar (deduktiv process). 

• Vetenskapen kan och ska vara värderingsfri, det vill säga objektiv. 

• Man uppnår kunskap genom att samla in fakta som utgör grunden för lag-
mässiga regelbundenheter (induktion).  

Som motsats till positivismens och dess naturvetenskapliga tillvägagångssätt menar 
hermeneutikerna att samhällsvetenskapens studieobjekt; människor och institutioner, 
i grunden skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt. Därför kräver studiet av 
den sociala verkligheten en annan logik, en som jämfört med naturens ordning speg-
lar det som är speciellt för människor.30 

Hermeneutiker kritiserar alltså positivister, och menar att det är meningslöst att tala 
om en objektiv verklighet, en social verklighet som är lika för alla. Det skulle enligt 
hermeneutikerna i praktiken betyda att alla människor uppfattar ett fenomen på 
samma sätt.31 Hermeneutikerna förespråkar istället ett mer tolkande perspektiv och 
några av de viktigaste skillnaderna hermeneutikerna gör mot positivisternas antagan-
den kan sammanfattas som följande:32 

• Det finns inte någon objektiv social verklighet, det finns bara olika bilder av 
verkligheten 

• Denna bild av verkligheten kan kartläggas enbart genom att forskaren sätter 
sig in i hur människor tolkar och ger mening åt specifika fenomen. 

• Det finns inga lagbundenheter som är giltiga oberoende av tid och rum, allt 
måste förstås i sitt specifika sammanhang (sin kontext). 

Den vetenskapliga metod som är lämplig för vår uppsats kommer att utgå från en 
positivistisk och teorigenererande ansats. Det är inte positivisternas eller hermeneuti-
kernas antaganden i sig vi tar ställning till då vi väljer ansats utan hur vi har lagt upp 
vår studie och hur vi arbetar med den. Återigen måste vi gå tillbaka till vår problem-
formulering och våra forskningsfrågor. På vilket sätt har vi formulerat och skapat 
dessa? Svaret på frågan är att vi har formulerat dessa från en redan given teori för att 
sedan samla in fakta om ett specifikt fall, dra slutsatser och slutligen bidra till teorin. 
Detta är en deduktiv och teoriprövande process, med ett positivistiskt synsätt.  

  

                                                           
30 Bryman (2002) s. 25. 
31 Jacobsen (2002) s. 32. 
32 Jacobssen (2002) s.32. 
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2.3 Kvalitativ eller kvantitativ studie? 

Vid genomförandet en kvalitativ studie lägger forskaren vanligtvis vikten vid ord och 
inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data.33 Kvantitativ forskning be-
tonar också i huvudsak ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, 
där tyngden läggs på generering av teorier. Även så rymmer den en bild av den soci-
ala verkligheten som en ständig föränderlig egenskap som hör till individernas ska-
pande och konstruerande förmåga.34 

En kvantitativ studie betonar istället kvantifiering när det gäller insamling och analys 
av data och den innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 
praktisk forskning, där tyngden ligger på prövning av teorier.35 Kvantitativ forskning 
rymmer också det ontologiska synsättet att den sociala verkligheten är en yttre och 
objektiv verklighet36 

I och med att vi har valt deduktiv teoriprövande ansats, samt att vår ontologiska 
ståndpunkt kan beskrivas som konstruktionistisk, blir vårt val av en kvalitativ forsk-
ningsstrategi naturligt. Den kvalitativa ansatsen passar även väl ihop med vårt val av 
forskningsdesign, det vill säga att göra en fallstudie. I vår studie ligger vikten på ord 
och inte siffror, det vill säga att vi genomför kvalitativa istället för kvantitativa inter-
vjuer. I senare stycken kommer vi diskutera vad som skiljer dessa åt, men först ska vi 
beskriva det fall vi arbetar med.  

2.4 Fallstudie som metod 

Många anser att det är problematiskt att det inte finns en gemensam och klar upp-
fattning om vad som är ett fall eller ett ”case”37, samt att fallstudier endast lämpar sig 
på ett undersökningsstadium men inte visar på något konkret eftersom generali-
seringar inte görs.38 Många är dock överens om att fallstudier lämpar sig väl då syftet 
med en insats är inriktat på humanistiska resultat eller kulturella skillnader.39 Den 
grundläggande formen för en fallstudie rymmer ett detaljerat och ingående stadium 
av ett enskilt fall.40 Olika fall som kan studeras är till exempel en viss del av ett sam-
hälle, en speciell skola, en speciell familj, en viss organisation, en person eller en hän-
delse.41 Det är med andra ord mycket som ryms i begreppet fall eller fallstudie. Beto-

                                                           
33 Bryman (2007) s. 34. 
34 Bryman (2007) s. 34. 
35 Bryman (2007) s. 35. 
36 Bryman (2007) s. 35. 
37 Jacobsen (2002) s. 95. 
38 Gummesson (2002) “Case study research and network theory: birds of feather”, s. 228. 
39 Merriam (1994) s.43. 
40 Bryman (2007) s.64. 
41 Bryman (2007) s.64. 
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ningen tenderar dock att ligga på ett intensivt studium av en miljö eller en situation.42 
Gemensamt för alla fallstudier är att studieobjektet är avgränsat i tid rum.43 

Ett fall kan också finnas på högre nivå, vilket då kallas en kollektiv enhet.44 En 
kollektiv enhet består av flera absoluta enheter. Det är sådana enheter som vi har 
studerat i vår studie. De enheter som studeras i en fallstudie är också ofta avgränsade 
i både tid och rum.45 För oss är de företag vi har intervjuat de absoluta enheterna, 
och tillsammans bildar de ett fall som vi har studerat under den här hösten. 

Fallstudier är lämpliga när forskaren vill få en djupare förståelse av en viss händelse. 
Vid sådana tillfällen är forskaren inte ute efter att testa teorier eller generalisera utfall, 
utan bara intresserade av det enskilda fallet.46 Detta passar väl ihop med vårt val att 
göra en kvalitativ studie. Dessutom lämpar fallstudier sig väl för teoriutveckling. Ge-
nom att gå in på djupet i fråga om ett enskilt fall kan vi hitta saker som vi inte har 
klart för oss i förväg.47  

Vi har valt att göra en explorativ fallstudie som är extensiv och går in på bredden. 
Med det menas att vi har många undersökningsvariabler, men ett mindre antal enhe-
ter som vi undersöker.48 Det ideala förhållandet är att forskaren istället har många 
variabler och undersöker många olika enheter. I praktiken är det dock ofta för kost-
nadskrävande för forskaren att göra detta av två skäl. Dels tar det för lång tid att 
samla in data, dels kommer det att krävas ett enormt arbete att analysera informa-
tionen.49 

2.5 Datainsamling – primär- och sekundärdata 

Den data som samhällsforskaren använder sig av i sin forskning delas in i två kate-
gorier; primärdata och sekundärdata. Dessa representerar två olika källor som forska-
ren hämtar sin information från. 

De upplysningar och den information som hämtas direkt från personer eller grupper 
av personer kallas primärdata. Denna typ av information kan samlas in genom meto-
der som intervju, observation eller frågeformulär.50 Annan typ av information, där 
forskaren baserar sig på upplysningar som andra har samlat in, går under samlings-
namnet sekundärdata. Kvalitativa sekundärdata går under beteckningen texter, där vi 
tar del av existerande berättelser och historier och försöker tolka dem, medan kvanti-
tativa sekundärdata ofta innefattar statistik, räkenskaper, årsredovisningar och dy-

                                                           
42 Bryman (2007) s.65. 
43 Jacobsen (2002) s.97. 
44 Jacobsen (2002) s. 96. 
45 Jacobsen (2002) s. 97 
46 Jacobsen (2002) s.98. 
47 Jacobsen (2002) s.98. 
48 Jacobsen (2002) s.92. 
49 Jacobsen (2002) s.93. 
50 Jacobsen (2002) s. 152. 
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likt.51 Vad som är viktigt är att forskaren måste ställa sig kritisk till urvalet av källor till 
sekundärdata. Detta för att det ofta är data som har tagits fram för ett annat ändamål 
eller en annan problemställning än den som forskaren vill belysa. Dessutom måste 
forskaren ställa sig frågan vem som tagit fram uppgifterna och var de kommer ifrån.52 

Vår primärdata har vi samlat in genom att göra semistrukturerade intervjuer. Vi har 
intervjuat svenska dotterbolag i Thailand. Vårt mål har varit att intervjua personer 
som arbetar med eventuell hållbarhetsredovisning, även om så inte alltid varit fallet. 
Detta är också något vi har varit medvetna om när vi har analyserat intervjusvaren. Vi 
har genomfört sex platsintervjuer varav fem med svenska dotterbolag och en med 
det svenska exportrådet i Thailand.  

Den sekundärdata vi har använt oss av är i form av vetenskapliga artiklar och annan 
litteratur. De texter vi har studerat har vi använt oss av för att formulera och för-
ankra våra intervjufrågor vetenskapligt. De teorier vi har använt oss av är bland annat 
teorier om hållbarhetsredovisning, CSR, GRI samt Ingleharts värdekarta.    

2.6 Urval – vilka respondenter? 

Urvalet av respondenter bottnar i vår problemformulering: ”Hur bidar svenska 
dotterbolag i Thailand till moderbolagens hållbarhetsredovisning?” Detta betyder att 
de respondenter vi valt för studien har varit personer som arbetar för dotterbolag till 
svenska företag. I viss mån kan vårt urval klassas som ett bekvämlighetsurval, efter-
som vi inte kan undersöka hela populationen, samt att vi enbart har intervjuat de 
företag som frivilligt ställt upp. För information om företagen, respondenterna och 
deras befattningar se bilaga 2. 

2.7 Genomförande av intervjuer  

Kvantitativa intervjuer utmärks bland annat av att intervjuaren ställer enkla och raka 
frågor, och på dessa får komplexa och innehållsrika svar.53  

En semistrukturerad intervju skiljer sig från en strukturerad intervju. Vid en struktu-
rerad intervju ställer intervjuaren frågor till en respondent utifrån ett i förväg fastställt 
intervju- eller frågeschema. Målet är att kontexten för samtliga intervjuer ska vara 
densamma. Intervjuaren ska formulera sina frågor och ställa dem i samma följd och 
respondenten ges ofta olika på förväg givna svarskategorier. Den strukturerade inter-
vjun är den vanligaste intervjuformen i surveyundersökningar.54 

Vid en semistrukturerad intervju handlar det i regel om att intervjuaren har en upp-
sättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågor-
nas ordningsföljd varierar. Vid en semistrukturerad intervju ges även intervjuaren 
                                                           
51 Jacobsen (2002) s.153. 
52 Jacobsen (2002) s.153. 
53 Trost (2007) s.7. 
54 Bryman (2007) s. 123. 
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möjligheten att ställa uppföljningsfrågor till vad som uppfattas som viktiga svar.55 Vår 
ambition har varit att följa den strukturen.  

Intervjufrågorna börjar i allmän karaktär för att få lite bakgrund till vem vi intervjuar, 
företagets verksamhet och visioner m.m. Efter det går vi in på djupet och bygger upp 
intervjun kring CSR, GRI och hållbar utveckling, för att sedan komma in på kultu-
rella skillnader mellan Asien och västvärlden, och hur det påverkar arbetet med dessa 
frågor här i Thailand. Slutligen öppnar vi upp och låter respondenten utveckla sina 
egna tankar kring ämnet och lägga till relevanta uppgifter om han eller hon anser att 
något behöver tilläggas. Genom att göra detta kopplar vi således ihop intervjuerna 
med vår teoriprövning. 

2.8 Reliabilitet och validitet – studiens tillförlitlighet och giltighet 

Vid en studie måste metoden som används för att samla in empiri uppfylla två krav 
oavsett vilken empiri det rör sig om. Kraven är att den måste valid och reliabel. Med 
validitet menas att empirin måste vara giltig och relevant. Med reliabilitet menas att 
empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig. 56 Traditionellt menar man även att idén 
med reliabilitet bygger på att man mäter, det vill säga att man anger värden på vari-
abler för varje enhet och med validitet att man mäter det som är avsett att mätas.57 

Båda dessa begrepp härstammar från kvantitativ metodologi. I samband med kvalita-
tiva studier blir dessa begrepp och termer en smula annorlunda, och att försöka mäta 
dessa blir till och med malplacerat.58 Detta beror till stor del på de skillnader vi tidi-
gare har beskrivit mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, till exempel att vid en 
kvalitativ studie ligger vikten på ord och inte siffror. Dock är det naturligtvis viktigt 
att intervjuerna och annan datainsamling sker så att data blir trovärdiga, relevanta och 
adekvata.59 Nedan beskriver vi hur vi genomförde våra intervjuer för att ge läsaren en 
djupare inblick i hur våra primärdata samlades in.  

Vi har som tidigare nämnt valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi valde 
att använda oss av en uppsättning intervjufrågor som var lika för alla respondenter. 
Anledningen till detta var att vi ville samla in data som var jämförbara, för att på 
bästa sätta kunna besvara vår frågeställning. Frågorna är från början skrivna på 
svenska, och vi har sedan översatt dem till engelska, eftersom inga av respondenterna 
har varit svensktalande. Frågornas ordningsföljd har för det mesta varit densamma. 
Dock har vi haft som ambition att få så uttömmande svar som möjligt av respon-
denterna, och därför låtit dem utveckla dessa utan att vi har avbrutit. Detta har i vissa 
fall medfört att de svarat på frågor som vi inte än hunnit ställa. I dessa lägen har 
ordningsföljden ändrats och vi har då ”hoppat över” de frågor vi redan fått svar på. 

                                                           
55 Bryman (2007) s. 127. 
56 Jacobsen (2002) s. 21. 
57 Trost (2007) s.112. 
58 Trost (2007) s.113. 
59 Trost (2007) s.113. 



 

 

Vi har även använt oss av uppföljningsfrågor för att få precisare svar, då vi i vissa fall 
inte ansett att våra frågor helt och hållet har besvarats. Under all
rit två som intervjuat, och vi har båda haft en uppsättning med intervjufrågor. 
Respondenterna har i förväg fått intervjufrågorna av oss.
förväg av flera anledningar. För det första ville vi att de skulle
inför intervjuerna och veta vad de 
sätta att vissa begrepp (såsom CSR, GRI, hållbar utveckling 
de är i Sverige och ville ge respondenterna tid att se över des
var även det språkliga. Vår uppsats är skriven på svenska och vi talar svenska som 
modersmål, våra respondenter har varit thailändare 
mål, medan intervjuerna har genomförts på engelska. Därför ville vi 
som möjligt och har försökt att minimera möjliga språk
problem.  

2.9 Sammanfattning av metodval

Figur 1. Metodschema. En övergripande

Analys av teori, empiri och metod

Fallstudie: explorativ fallstudie

Positivistiskt synsätt med en 
deduktiv linje

Vår ontologiska ståndpunkt är 

Hur bidrar svenska dotterbolad i Thailand till moderbolagens hållbarhetsredovisning? Redovisas det överhuvudtaget och vilka s
svårigheter och möjligheter finns det för hållbarhetsredovisning i Thailand?
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vänt oss av uppföljningsfrågor för att få precisare svar, då vi i vissa fall 
inte ansett att våra frågor helt och hållet har besvarats. Under alla intervjuer har vi va
rit två som intervjuat, och vi har båda haft en uppsättning med intervjufrågor. 

denterna har i förväg fått intervjufrågorna av oss. Vi valde att ge dem dessa i 
förväg av flera anledningar. För det första ville vi att de skulle kunna förbereda sig väl 

erna och veta vad de skulle handla om. Dessutom kunde vi inte förut
sätta att vissa begrepp (såsom CSR, GRI, hållbar utveckling m.fl.) är lika kända som 
de är i Sverige och ville ge respondenterna tid att se över dessa. En annan anledning 
var även det språkliga. Vår uppsats är skriven på svenska och vi talar svenska som 
modersmål, våra respondenter har varit thailändare som har thailändska
mål, medan intervjuerna har genomförts på engelska. Därför ville vi vara så tydliga 
som möjligt och har försökt att minimera möjliga språk- eller kommunikations
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Corporate Social Responsibility – en hållbar utveckling 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som handlar om hur företag 
agerar socialt, etiskt och moraliskt. Det finns ingen allmängiltig definition av begrep-
pet60, men den mest citerade definitionen av CSR kommer från World Business 
Council for Sustainable Development och lyder: “CSR är ett pågående åtagande hos 
företag att agera etiskt och bidra till ekonomisk utveckling, samtidigt som de för-
bättrar livskvaliteten för sina anställda och deras familjer samt för det lokala sam-
hället.”61 

En alternativ definition av CSR är:  “Design och utförande av mänskliga och industri-
ella system som säkerställer att mänsklighetens användning av naturresurser och 
cykler inte leder till en minskad livskvalitet på grund av antingen förluster i framtida 
ekonomiska möjligheter eller av motsatta förändringar i sociala förhållanden, mänsk-
lig hälsa eller miljön.”62 

Eftersom företagen får en allt större roll som maktfaktor i samhället, och på så sätt 
påverkar det på ett allt bredare plan, höjs allt fler röster för att de ska ta sitt ansvar 
för den påverkan de har på omvärlden. Från att enbart haft som uppgift att generar 
avkastning till sina ägare, har företagen nu även ett ansvar att agera för en hållbar ut-
veckling avseende sociala förhållanden och miljön.63  

Det är i i-länderna som arbetet med CSR har nått längst. Till exempel utnämndes år 
2005 av Europakommissionen som ett ”CSR år” för medlemsländerna i EU. Ett an-
nat exempel är att i Frankrike är det lagstadgat att företag med mer än 300 anställda 
måste redovisa sitt CSR arbete.64 

Dock så har liknande initiativ som nämns ovan inte nått u-länderna än. Trots att det 
har forskats relativt lite om CSR i u-länder så antyds det att det finns ett antal fakto-
rer som förhindrar utvecklingen av CSR i u-länder. Dessa är bland annat att reger-
ingar inte aktivt arbetar för att sprida CSR, att företagen inte känner någon press att 
införa det samt att media inte rapporterar om de företag som missköter sig.65 Det 
finns alltså många hinder för att öka CSR i tredje världen, och dessa är i mångt fall 

                                                           
60 Wanderley m.f. (2008) “CSR Information Disclosure on the Web: A Contex-Based Approach 
    Analysing the Influence of Country of Origin and Industry Sector”, s. 375. 
61 Kraisornsuthasinee & Swierczek (2006) “Interpretations of CSR in Thai companies”, s. 54. 
62 Hutchins & Sutherland (2008) “An exploration of measures of social sustainability and their 
    application to supply chain decitions”, s. 1688. 
63 Güler & Crowther (2008) “Towards equitable sustainability”, s. 3. 
64 Wanderley m.f. (2008) “CSR Information Disclosure on the Web: A Contex-Based Approach  
    Analysing the Influence of Country of Origin and Industry Sector”, s. 370. 
65 Wanderley m.f. (2008) “CSR Information Disclosure on the Web: A Contex-Based Approach  
    Analysing the Influence of Country of Origin and Industry Sector”, s. 370. 
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höga, men inte omöjliga att bestiga. Det lokala samhället kan öka sina krav och sina 
förväntningar, och detta kan sätta press på företagen.66  

CSR är ett begrepp som har hängt med i många år. Under årens lopp har det foku-
serats på lite olika områden av CSR beroende på vad som har legat rätt i tiden. Vissa 
forskare beskriver detta som olika vågor av CSR. Under 1960- och 1970-talet var det 
störst fokus på konsumentsäkerhet eftersom detta blev starkt pådrivet av konsument-
aktivister i USA på den tiden. Den första vågen av CSR brukar kallas för CSR1. I 
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet flyttade fokus till ett bredare gräns-
överskridande perspektiv utanför företagets interna verksamhet. Andra fasen av CSR, 
CSR2, växte fram. Mer fokus lades på offentliga angelägenheter, relationen mellan 
samhället och de anställda och relationer till aktieägare. Efter flera företagsskandaler i 
slutet på 1980-talet började fler krav ställas på affärsetik och detta ledde till CSR3, 
tredje vågen av Corporate Social Responsibility.67 

”Pådrivet av de globala kommunikationsmöjligheterna genom internet och andra re-
laterade teknologier… har det skapats nya påtryckningar på företagen att utveckla 
och ta sig an ett vidare CSR-ansvar.” 68 Dessa förändrade förhållanden är betydande 
eftersom företag idag är bland de mest dominerande och mäktiga institutionerna i 
världen, i många fall överstiger dess intäkter mindre länders BNP. 69 

”Trots många globala företags ekonomiska framgångar står de anklagade för många 
sociala och ekologiska problem, omfattande urholkanden av demokratier; förstörelse 
av inhemska industrier i utvecklingsländer genom uppkomsten av överdriven materi-
alism, förorening av miljön; förstörelse av land och skog, utnyttjande eller upphä-
vande av arbetsrättigheter; urholkande av nationers suveränitet och brist på hållbar-
het, ansvar och transparens.”70 

Det finns många som kritiserar CSR för att vara ett luddigt eller otydligt begrepp som 
missbrukas av företag. De anser att många företag påstår sig jobba med CSR utan att 
verkligen göra det. Ibland kan man läsa rubriker i tidningar som t.ex. ”Hejdå CSR!”. I 
just den artikeln av Nicklas Mattson skriver han ”Tack och lov är begreppet på väg 
att dö ut, till förmån för ett bättre och lite mer pragmatiskt utryck – hållbarhet 
(sustainability).”71 

Artikeln är skriven på ledarsidan i tidningen ”Du och jobbet” och är inte en veten-
skaplig artikel men författaren har en poäng i att CSR håller på att gå mot en ny fas 
mer inriktad mot det lite bredare begreppet hållbar utveckling.  Detta kanske i fram-
tiden kommer att omnämnas som CSR4? Precis som med begreppet CSR finns det 
                                                           
66 Wanderley m.f. (2008) “CSR Information Disclosure on the Web: A Contex-Based Approach  
    Analysing the Influence of Country of Origin and Industry Sector”, s. 370. 
67 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 88. 
68 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 88. 
69 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 87. 
70 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 87. 
71 Mattson (2007) ”Hejdå CSR!”, s. ledaren. 
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ingen allmängiltig definition av begreppet hållbar utveckling men den mest använda 
och allmänt accepterade definitionen kommer från FN:s rapport ”Vår gemensamma 
framtid” som publicerades 1987, även kallad Brundtlandrapporten. Där definieras be-
greppet som; ”En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 72 

Det är även många forskare som anser att begreppet CSR på senare år har gått mot 
hållbar utveckling. ”Det är dags att vi flyttar bortom corporate social responsibility 
(CSR)… tiden har kommit att erkänna att CSR har vuxit ur sitt namn”73 CSR håller 
alltså på att ge plats för begreppet hållbar utveckling men CSR är trots allt ett så pass 
använt och etablerat begrepp att det kommer att hänga med en lång tid framöver. De 
två begreppen tar inte ut varandra på något sätt utan används ofta synonymt. Därför 
har vi i den här uppsatsen inte valt att göra någon skillnad på begreppen CSR och 
hållbar utveckling utan använder dem båda med liknande innebörd både i texten och 
under intervjuerna. 

                                                           
72 Larsson (2005) s. 236. 
73 Antal & Sobaczak (2004) “Beyond CSR: organizational learning for global responsibility”, s. 77. 
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3.2 Hållbarhetsredovisning – nu är GRI de facto den 

internationella standarden 

Tidigare, under 1990-talet, var det problematiskt för företagen som ville redovisa sitt 
hållbarhetsarbete att göra det på ett sätt som var jämförbart och mätbart. Det fanns 
mer än 30 olika ramverk för hur företagen skulle upprätta en hållbarhetsredovisning. 
Idag har saker och ting dock förändrats, då GRI:s riktlinjer de facto har blivit den 
internationella redovisningsstandarden för hållbarhetsredovisning.74 

Under 1990-talet skedde en fullkomlig explosion av olika uppförandekoder, standar-
der och riktlinjer för hur företag ska arbete med hållbarhetsfrågor. Några exempel är; 
Global Sullivan Principles, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Prin-
ciples for Responsible Investing och UN Global Compact Principles.75 

Hållbarhetsredovisning har de senaste åren blivit allt mer internationellt erkänt och 
använt. I KPMG:s senaste internationella undersökning om CSR konstaterar de att 
nästan 80 procent av världens 250 största företag gör en hållbarhetsredovisning. 
”Hållbarhetsredovisning är nu en norm, inte ett undantag bland världens största före-
tag.” 76 De konstaterar även att GRI är den ledande standarden som mer än 70 pro-
cent av de undersökta företagen använder sig av. I dagsläget följer fler än 1500 före-
tag GRI:s riktlinjer och en fjärdedel av företagen på Standard & Poor's 500 index77 
använder sig av GRI.78 

Utvecklingen av GRI går snabbt framåt. Från och med i år, 2008, är det obligatoriskt 
för alla statligt ägda företag i Sverige att göra en hållbarhetsredovisning som följer 
GRI:s riktlinjer.79  Strax efter att den svenska regeringen beslutade om detta följde 
Kina efter och beslutade att även de kinesiska statliga bolagen ska följa GRI:s rikt-
linjer. GRI är idag de mest använda riktlinjerna för hur företag ska redovisa sitt håll-
barhetsarbete, dvs. deras arbete med Corporate Social Responsibility.  

3.2.1 Framväxten av GRI 

Begrepp som Corporate Social Responsibility och hållbar utveckling är, som tidigare 
nämnts, fortfarande ”luddiga” begrepp. De två mest accepterade definitionerna; 
“CSR är ett pågående åtagande hos företag att agera etiskt och bidra till ekonomisk 
utveckling, samtidigt som de förbättrar livskvaliteten för sina anställda och deras fa-

                                                           
74 MacLean & Rebernak (2007) “Closing the credibility gap: The Challenges of Corporate   
   Responsibility Reporting”, s. 1. 
75 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 90. 
76 KPMG (2008) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2008”, s. 46. 
77 S&P 500 är ett värde vägt index med priser från 500 stora bolag noterade på Large cap vid New  
   York Stock Exchange och NASDAQ i USA. 
78 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s. 93. 
79 Näringsdepartementet (2007) ”Riktlinjer för extern rapportering för företag med statlig ägande”, 
   s.  1. 
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miljer samt för det lokala samhället” 80 och ”En hållbar utveckling tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina be-
hov.” 81 är öppna för många olika tolkningar. När företag i slutet av 1990-talet skulle 
börja redovisa sitt hållbarhetsarbete var det oklart vad som skulle redovisas och hur. 
Många av de befintliga riktlinjerna fokuserade på en eller ett fåtal områden, det fanns 
ingen övergripande redovisningsstandard. För att alla berörda intressenter skulle bli 
nöjda behövdes en ny internationellt accepterad standard.   

Det var detta som satte igång arbetet med Global Reporting Initiative i slutet av 
1990-talet. En koalition av olika intressenter med experter från företag, Non-Gover-
nmental Organisations (NGO:s), akademiker, myndigheter och andra typer av orga-
nisationer fick ge sina synpunkter på hur riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning 
skulle upprättas. Detta formades sedan till riktlinjer för hur företagen ska upprätta sin 
redovisning.  

De första riklinjerna från Global Reporting Initiative publicerades i juni 2000 som ett 
pilotförsök. Efter det har två nya versioner av riktlinjerna släppts, den versionen som 
används i dagsläget kallas för G3 (3:e generationens riktlinjer). 

3.2.2 Innehållet i en hållbarhetsredovisning 

Tanken bakom en hållbarhetsredovisning är att den ska redovisa den påverkan som 
ett företag har på sin omgivning och intressenter, både negativ och positiv.  När man 
talar om hållbarhetsredovisning brukar man nämna begreppet Trippel Bottom Line 
(TBL) som syftar till att företagen ska redovisa ekonomiska-, miljö- och sociala indi-
katorer. TBL härstammar från Brundtlandrapporten (1987) och syftar till engelskans 
uttryck ”bottom line”, vilken är den sista raden i en traditionell årsredovisning.  

GRI beskriver syftet med hållbarhetsredovisning så här i sin senaste version av rikt-
linjerna; ”Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gent-
emot intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen 
uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. ’Hållbarhetsredovisning’ är en bred 
term, som anses synonym med andra termer som används för att beskriva redo-
visning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan.”82. 

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning består av ett hundratal specifika indika-
torer om vad som ska redovisas. G3 riktlinjerna har precis publicerats, i september 
2008, på svenska för första gången. Riktlinjerna består av två delar, den första delen 
består av principer och vägledning och den andra av standardupplysningar. För en 
beskrivning av dessa se bilaga 5.  

                                                           
80 Kraisornsuthasinee & Swierczek (2006) “Interpretations of CSR in Thai companies”, s. 54. 
81 Larsson (2005) s. 236. 
82 GRI (2008) ”G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning”, s. 3. 
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3.2.3 Syftet med en hållbarhetsredovisning  

GRI:s mål är ”att tillhandahålla ett accepterat och trovärdigt ramverk för hållbarhets-
redovisning, som kan tillämpas av alla organisationer, oberoende av storlek, bransch 
och geografisk hemvist.”83 Genom att det finns olika nivåer av GRI (GRI A, B och 
C) ska både stora och små organisationer ha möjlighet att göra en hållbarhets-
redovisning enligt GRI. Det går också att börja med en enklare redovisning för att 
nästa år göra en mer utförlig redovisning. Det är upp till företagen själva att be-
stämma vilken nivå de vill lägga sig på.  
 
Ett problem har varit att många företag som gör hållbarhetsredovisningar bara redo-
visar det positiva och inte nämner den negativa påverkan de har haft under året. Allt 
fler röster höjs för att hållbarhetsredovisningen ska granskas av en oberoende utom-
stående part som t.ex. en revisor eller bestyrkas på något annat sätt.84 Detta är ett av 
områdena som GRI försöker få fler företag att arbete med. De företag som gör en 
hållbarhetsredovisning enligt någon av GRI:s tre nivåer kan lägga till ett plustecken 
efter nivån (t.ex. A+) om de har fått den oberoende granskad.  
 
För att ett multinationellt företag ska kunna ha en hög transparens i vad deras under-
leverantörer gör måste det finnas ett pålitligt redovisnings- och kontrollsystem mellan 
parterna. Det är därför hållbarhetsredovisningen är en viktig del av arbetet med CSR 
och hållbar utveckling. Som det nämns i bakgrunden har GRI därför satt det som en 
av sina prioriteringar att satsa på att öka transparensen i hela leverantörsledet. 
Hållbarhetsredovisningen i Europa håller på att ta fart men i Asien är den fortfarande 
i en uppstartsfas. Lite forskning har bedrivits om ämnet och mycket få under-
sökningar har gjorts om hur läget ser ut i Thailand.  
  

                                                           
83 GRI (2008) ”G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning”, s. 2. 
84 Waddock (2008) “Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility”, s.91. 
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3.3 Asien – en av de mest diversifierade regionerna i världen 

”Asien representerar en av de mest diversifierade regionerna i världen vad det gäller 
kultur, politik och ekonomi. I regionen finns tre av världens potentiella gigantiska 
ekonomier; Kina, Indien och Indonesien. Regionen är hem för mer än 3,5 miljarder 
människor (57 procent av världens befolkning).”85 

Redovisningen av CSR i Asien är fortfarande låg men håller på att öka. Det största 
undantaget är Japan som redan är betydligt bättre på hållbarhetsredovisning än vad 
de flesta länder i väst är. Eftersom det finns en sådan variation av olika förut-
sättningar i Asien finns det stora skillnader i vilken utsträckning och hur företag i 
denna region arbetar med hållbarhet och hållbarhetsredovisning.  

De länder och regioner som har en mer utvecklad ekonomi som t.ex. Japan, Syd-
korea och Hong Kong ligger långt före de andra länderna i regionen vad det gäller 
antal företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete.86 Generellt sätt är det så att en 
högre grad av ekonomisk utveckling i landet leder till mer arbete med CSR p.g.a. mer 
resurser och högre medvetenhet.87 

Hållbarhetsredovisningen i Asien är till största del pådriven av asiatiska dotterbolag 
till multinationella företag och företag med stor miljöpåverkan som t.ex. olje-, gas-, 
och kemikalieföretag. Dotterbolag och lokala underleverantörer till multinationella 
företag blir pådrivna av de allt högre internationella kraven som ställs på att de an-
svarar för att hela deras leverantörskedja arbetar etiskt.88 

Etiska investerare, NGO:s och andra intressenter är allt mer aktiva med att övervaka 
och rapportera hur multinationella företag uppför sig i Asien.89 Allt fler inter-
nationella företag i regionen skiftar därför från att bara intressera sig för att svara in-
för sina ägare till att mer öppet redovisa till och svara inför en bredare grupp av in-
tressenter.90 

De högre kraven från de utländska företagen leder till att allt fler lokala företag börjar 
intressera sig för CSR för att kunna konkurrera om de multinationella företagen som 
sina kunder.91 

Traditionellt sett vid finansiell redovisning rapporterar multinationella företag och 
koncerner för de företag de äger. För hållbarhetsredovisning sträcker sig gränsen 
ibland längre. När det gäller social- och miljöpåverkan börjar företag nu även hållas 

                                                           
85 Thomas (2001) “Asian Corporates: Willing Participants in the Reporting Revolution?”, s. 250. 
86 Thomas (2001) “Asian Corporates: Willing Participants in the Reporting Revolution?”, s. 248. 
87 Chapple & Jeremy (2005) “Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study  
    of CSR Web Site Reporting”, s. 418. 
88 KPMG (2005) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2005”, s. 14. 
89 Chapple & Jeremy (2005) “Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study 
    of CSR Web Site Reporting”, s. 416. 
90 Thomas (2001) “Asian Corporates: Willing Participants in the Reporting Revolution?”, s. 249. 
91 KPMG (2005) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2005”, s. 14. 
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ansvariga för handlingar som utförs av företag i hela deras leverantörsled, till och 
med för företag som de kanske inte äger eller direkt kontrollerar.92 

När det uppmärksammas att ett företag missköter sig kan det bli mycket kostsamt för 
företaget på många sätt. När det 1996 blev allmänt känt att Nike använde sig av 
barnarbete i Pakistan utbröt en massiv bojkott av Nike runt om i världen vilket ledde 
till att Nikes varumärke skadades för en lång tid framöver och företagets intäkter 
minskade markant.93 Många andra företag har råkat ut för liknande ”uppvaknanden”. 
Det finns flera exempel att hämta från svenska företag som t.ex. IKEA, Ludin Oil 
och HM.  

”Fastän underleverantörerna till kläd- och skotillverkande företag var de första att 
hamna under granskning fortsätter strålkastarljuset från intressenters uppmärksamhet 
att öka. Det är inte längre en fråga om ett företag med en global leverantörskedja 
kommer att hållas ansvarig för arbetsplatsstandarden i deras fabriker, deras egna eller 
sådana som de kontrakterar, utan när.”94 

Multinationella företag behöver arbeta med att minska informationsgapet om deras 
verksamhet och påverkan i utvecklingsländer som i Asien. Processen att genomföra 
en hållbarhetsredovisning kan hjälpa ett företag att övervaka och säkerställa dess glo-
bala aktiviteter. Detta kan skapa ett värde för företaget genom att företaget kan und-
vika oönskade överraskningar och kostsam negativ publicitet.  

Baksidan av hållbarhetsredovisning kan vara att företaget vaggas in en falsk säkerhet, 
dvs.  att de tror att de har kontroll. Det är viktigt att komma ihåg att ett hållbarhets-
redovisningssystem inte är starkare än dess svagaste länk.95 Därför är det viktigt att 
använda sig av tydliga och standardiserade redovisningssystem. 

Var tredje år genomför KPMG en stor internationell undersökning om CSR rappor-
tering runt om i världen. Den 27 oktober 2008 publicerade de en ny rapport där de 
konstaterar att hållbarhetsredovisning har blivit allt vanligare bland världens 250 
största företag. Det har ökat från nästan 50 procent 2005 till 80 procent 2008. De 
konstaterar även att GRI har blivit den ledande standarden som mer än 70 procent 
av företagen använder sig av. ”Hållbarhetsredovisning är nu en norm, inte ett undan-
tag bland världens största företag.” 96 Nu när världens största företag har börjat 
hållbarhetsredovisa är det troligt att detta även kommer att sprida sig till mindre före-
tag och utvecklingsländer. 

                                                           
92 KPMG (2008) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2008”, s. 46. 
93 Gwendolen (2005) “How to Report a Company’s Sustainability Activities”, s. 37. 
94 Henkle (2005) “Gap Inc. sees supplier ownership of compliance with workplace standards as an  
   essential element of socially responsible sourcing”, s. 17. 
95 Chapple & Jeremy (2005) “Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study  
   of CSR Web Site Reporting”, s. 416. 
96 KPMG (2008) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2008”, s. 46 
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”De senaste åren har flera stora miljö-, kvalitets- och mänskliga rättighetskriser upp-
märksammats. Detta har satt underleverantörsrisker i rampljuset”97 Det kan därför 
tyckas lite konstigt att endast 38 procent av 2 200 företag, de 100 mest inkomst-
bringande företagen i 22 länder, rapporterar om underleverantörsrisker. Detta är 
dessutom en minskning från 2005 då hela 68 procent av företagen rapporterade om 
underleverantörsrisker. 

Global Reporting Initiative har satt det som en av sina prioriteringar att öka transpa-
rensen och hållbarhetsredovisningen mellan multinationella företag och deras under-
leverantörer. ”Multinationella företag har ofta ett växande antal underleverantörer i 
utvecklingsländer. Själva produktionsprocessen hos många företag sker hos deras 
underleverantörer. Det är också där den största påverkan sker på arbetsförhållanden, 
användandet av naturresurser och CO2-utsläpp.”98 

Det kan vara svårt för multinationella företag att förstå och förbättra sin miljö-
påverkan utanför sin direkta verksamhet. Men det är oftast här som den största skill-
naden kan göras för att arbeta mot en mer hållbar utveckling. Det är därför det är så 
viktigt att alla företag i leverantörskedjan bidrar till en mer hållbar produktions-
process. Detta innebär att även mindre och medelstora företag måste börja redovisa 
sitt hållbarhetsarbete.  

År 2006 startade GRI tillsammans med tyska GTZ (Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit) ett projekt för att undersöka och lära sig mer om hur de kan få före-
tag att öka transparensen i sina leverantörsled. GTZ är en statligt ägd tysk organisa-
tion för internationell hållbar utveckling. De hjälper också den tyska regeringen med 
att uppnå sina mål om hållbar utveckling. Projektet ska hålla på i två år och kommer 
att avslutas i slutet av 2008. I projektet deltar tolv små och medelstora under-
leverantörer, i utvecklingsländer, till fyra europeiska multinationella företag. Huvud-
målet är ”att skapa transparens i leverantörsleden genom att implementera an-
vändandet av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning i globala europeiska multi-
nationella företags leverantörskedjor.”99 

Företagen som ingår i projektet kommer från Chile, Kina, Indien, Sydafrika, Thailand 
och Turkiet. Ett av företagen som medverkar är det tyska företaget The Otto Group. 
Det är ett detaljhandels- och serviceföretag baserat i Hamburg med under-
leverantörer i bland annat Kina, Thailand och Turkiet. I den här studien har en av de-
ras underleverantörer i Bangkok medverkat. Det som The Otto Group har märkt av 
hittills i projektet är att ett vanligt problem är att deras underleverantörer saknar an-
ställda som är kapabla att skriva hållbarhetsredovisningar. Ett annat problem har 
också varit att det är svårt för underleverantörerna att sätta in rapporteringen i rätt 

                                                           
97 KPMG (2008) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2008”, s. 46 
98 Http://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/SupplyChain/About+GRIGTZ+project/ 
99 GRI (2008) “Small, Smart and Sustainable - Experiences of SME Reporting in Global Supply 
     Chains”, s. 5. 
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sammanhang. De har ofta svårt att förstå vad alla dessa mått betyder. Hållbarhets-
redovisning och hållbarhetsarbete är ofta inte en del av den existerande företags-
kulturen utan är någonting helt nytt.100 

Eftersom detta bara är ett litet projekt går det inte att dra några generella slutsatser 
utifrån det. Projektet utforskar dock ett nytt och viktigt ämne som inte har under-
sökts speciellt mycket. CSR är ett väletablerat begrepp som har hängt med sedan 60-
talet. Många studier om CSR i västerländska länder gjorts sedan dess. Däremot har 
relativt få undersökningar gjorts om CSR i Asien. Det mesta som har dokumenterats 
om CSR relaterar till Nordamerika, Västeuropa, Australien och Japan.101  

I KPMG:s framtidsutsikt inför sin rapport 2011 förväntar de sig att se framsteg i hur 
företagen ansvarar för sina leverantörsled. ”Kontroll av leverantörskedjan och CSR 
är två koncept som just nu börjar förenas”102. 

  

                                                           
100 GRI (2008) “Small, Smart and Sustainable - Experiences of SME Reporting in Global Supply  
     Chains”, s. 23. 
101 Chapple & Jeremy (2005) “Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study  
     of CSR Web Site Reporting”, s. 416. 
102 KPMG (2008) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2008”, s. 109. 
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3.4 CSR i Thailand 

En kortfattad beskrivning om Thailands ekonomi, politik, sociala förhållanden och 
affärsliv finns i bilaga 1 i slutet av arbetet. Detta för att ge läsaren en bättre förståelse 
för Thailands samhällsklimat. 

CSR är utvecklat och anpassat för de angloamerikanska företagen. CSR reflekterar de 
sociala normerna för företagsamhet och affärsseder.103 I väst har hållbarhets-
redovisning stimulerats av krav från aktieägare och andra intressenter när det gäller 
publikt noterade bolag. I Asien skiljer sig företagstyperna från väst, det finns färre 
publika bolag. Asiatiska konglomerat är ofta familjeägda och har många olika affärs-
områden. De har en egen företagskultur, ofta med minimal insyn och de försöker att 
hålla allt inom familjen.104 

Eftersom det är så stor variation i Asien vad det gäller kultur, politik och ekonomisk 
utveckling kan det vara svårt att dra generella slutsatser om CSR och hållbar ut-
veckling för hela regionen. Man kan behöva ta ner det på nationell nivå eller en 
mindre region som Sydostasien. Ingleharts värdekarta är ett bra redskap för att se 
vilka länder som har liknande kulturer och värderingar. 

I en artikel av Suthisak Kraisornsuthasinee, assisterande professor vid Thammasat 
University Bangkok, och Fredric William Swierczek, professor vid Asian Institute of 
Technology Bangkok, undersöker de tolkningen av CSR bland thailändska företag. 
De konstaterar att användningen av CSR är i ett tidigt stadium och koncentrerad till 
ett fåtal större företag. Majoriteten av noterade thailändska företag indikerar lågt en-
gagemang för CSR aktiviteter.105  

De undersökte sju stora noterade bolag i Thailand. Endast hälften av företagen var 
bekanta med begreppet CSR. ”Många företag i Thailand kan lätt missförstå be-
greppet CSR, Corporate Social Responsibility, med Customer Service Relations.”106 
Alla företagen uttrycker vikten av ett intressentengagemang men analysen av före-
tagen visar att intressentdeltagandet är lågt. Ingen av företagen har t.ex. utomstående 
intressenter med i sin styrelse. Engagemanget för CSR är till största del förankrat i att 
fokusera på det lokal samhället. Endast ett av företagen, vilka har en europeisk part-
ner, fokuserar på en vidare intressentgrupp som t.ex. anställda, leverantörer och kun-
der.  

  

                                                           
103 Chapple & Jeremy (2005) “Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study  
     of CSR Web Site Reporting”, s. 416. 
104 Thomas (2001) “Asian Corporates: Willing Participants in the Reporting Revolution?”, s. 254. 
105 Kraisornsuthasinee & Swierczek (2006) “Interpretations of CSR in Thai Companies”, s. 55. 
106 Kraisornsuthasinee & Swierczek (2006) “Interpretations of CSR in Thai Companies”, s. 57. 
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Den övergripande bilden av CSR i Thailand är att det är långsamt framväxande med 
olika prioriteringar och tolkningar. Ingen av de intervjuade företagen har en ner-
skriven CSR policy med klara definitioner. Detta indikerar att Thailändska företag har 
mindre engagemang än västerländska företag inom CSR. CSR användning i Thailand 
är mest influerad av samarbeten med internationella företag och industrier med stor 
negativ miljöpåverkan107. Detta stämmer med bilden av hur det ser ut i resten av 
Asien.108 

  

                                                           
107 Kraisornsuthasinee & Swierczek (2006) “Interpretations of CSR in Thai Companies”, s. 64. 
108 KPMG (2005) “KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2005”, s. 14. 



 

 

3.5 Ingleharts och Weltzels värdekarta

The World Values Survey är sedan 1981 ett pågående akademiskt forskningsprojekt 
vars syfte är att utreda det sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värdeläget 
i olika kulturer runt om i världen
webbsida.109 Ett av de mer kända
harts och Weltzels värdekarta. Denna värdekarta delar in världens länder i ett två
dimensionellt koordinatsystem. Koordin
derna är traditionella/sekulariserade i sina värderingar, samt i vilken utsträckning län
dernas värderingar handlar om överlevnad/självuttryck. 

Figur 2. Ingleharts och Weltzels värdekarta. 
är en del av ett pågående forskningsprojekt utfört av world value survey. 

Källa: Http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_54.

Den traditionella/sekulariserade vär
där religion spelar stor roll i samhället. Exempelvis är ”traditionella” länder, länder 
där mer absoluta familjevärderingar har stor betydelse, såsom till exempel att avfärda 

                                                          
109 Http://www.worldvaluessurvey.org/

 

34 

s och Weltzels värdekarta – kulturella skillnader

The World Values Survey är sedan 1981 ett pågående akademiskt forskningsprojekt 
vars syfte är att utreda det sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värdeläget 
i olika kulturer runt om i världen. Löpande presenteras studiens resultat på projektets 

mer kända resultaten som har utmynnat från studien är Ingle
s värdekarta. Denna värdekarta delar in världens länder i ett två

dimensionellt koordinatsystem. Koordinatsystemets axlar mäter i vilken grad län
derna är traditionella/sekulariserade i sina värderingar, samt i vilken utsträckning län
dernas värderingar handlar om överlevnad/självuttryck.  

. Ingleharts och Weltzels värdekarta. Värdekartan beskriver kulturella skillnader länder emellan. Den 

är en del av ett pågående forskningsprojekt utfört av world value survey.  

://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/SebTest/wvs/articles/folder_published/article_base_54.

Den traditionella/sekulariserade värdedimensionen visar kontrasten mellan länder 
där religion spelar stor roll i samhället. Exempelvis är ”traditionella” länder, länder 
där mer absoluta familjevärderingar har stor betydelse, såsom till exempel att avfärda 
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skilsmässor, abort och självmord, medan de ”sekulariserade” länderna har en mer 
motsatt inställning till dessa frågor. Traditionella länder tenderar dessutom att vara 
mer nationalistiska.  

Den andra dimensionen handlar om hur utvecklade länderna är på ett mer industriellt 
plan. Dimensionen beskriver hur ländernas grad av industrialisering/modernisering 
påverkar deras invånares överlevnads- och självuttrycksvärderingar. I det post-
industriella samhället där människor har blivit vana med ökad välfärd har överlevnad 
blivit något som de tar för givet. Detta har medfört att istället för att prioritera eko-
nomisk och fysisk säkerhet, har människor istället börjat fokusera på att uttrycka sig 
själva samt att öka sin livskvalitet.  

Vad som är intressant för oss i vår uppsats är en central komponent i den senare di-
mensionen. Komponenten innefattar polariseringen mellan länder på olika sidor av 
skalan. De länder som hamnar högre upp på skalan för överlevnad/självuttryck, det 
vill säga de som har en högre grad av postmaterialistiska och självuttrycksliga vär-
deringar, tenderar att intressera sig och prioritera de frågor vår uppsats kommer att 
handla om. Det som ges hög prioritet i dessa länder är bland annat tolerans samt ett 
aktivt deltagande och beslutsfattande i den ekonomiska och politiska världen. Vad 
som även hänger ihop med detta och som är än mer intressant för oss är att även ett 
omfattande miljöskydd och hållbarhetstänkande prioriteras.110  

Sverige hamnar tillsammans med protestantiska Västeuropa i det övre högra hörnet 
på Ingleharts värdekarta. Enligt modellen är Sverige en nation som har de högsta 
värdena för självuttryck och sekularisering. I motsatt hörn finns de länder som ligger 
i samma region som Thailand, det vill säga Sydostasien. Dessa länder är utvecklings-
länder på uppgång, och med det menar vi länder som är industrialiserade men som 
inte har nått samma standard som tillexempel Västeuropa än. Dessa länder hamnar 
nästan alla under värdet 0 på båda skalorna, vilket betyder att de domineras av tradi-
tionella- och överlevnadsvärderingar.  

Även om Thailand än inte är placerat på värdekartan kan vi anta att landet kommer 
hamna i samma region som dess grannar Vietnam och Filippinerna är placerade i.111 
För oss är detta intressant, eftersom det betyder att det finns en stor värderings-
skillnad mellan de två länder vi jämför i vår studie.  

En av de teorier vi vill koppla till vår frågeställning är hur avståndet mellan Sverige 
och Thailand i Ingleharts värdekarta eventuellt påverkar svenska dotterbolags bidrag 
till hållbarhetsredovisningen. Stämmer det till exempel att det på grund av avståndet 
och de värderingsskillnader som existerar finns ett mindre intresse för hållbarhets-
redovisning i Thailand än i Sverige? 

                                                           
110 Giacalone (2008) “On ethics and social responsibility: The impact of materialism, postmaterialism,  
     and hope”, s. 485. 
111 Inglehart & Welzel (2004) s. 90. 



 

 

36 

 

3.5.1 Svårigheter och möjligheter med hållbarhetsarbete i Thailand 

I vår problemformulering ställer vi oss frågan hur svenska dotterbolag i Thailand bi-
drar till moderbolagens hållbarhetsredovisning, om det över huvud taget redovisas, 
samt vilka speciella svårigheter det finns i Thailand. Men om det finns speciella 
svårigheter, borde det inte även finnas möjligheter? 

Till att börja med måste vi fråga oss vem hållbarhetsredovisningen är till för och till 
vilken nytta, för att sedan utreda vilka generella problem och möjligheter som finns.  

Årsredovisningar kallas ibland för företagens visitkort.112 Med detta menas att års-
redovisningen ger en mer eller mindre omfattande bild av företaget, men i ett sam-
hälle som håller på att bli övermättat med information, så blir ett första intryck allt 
viktigare.113 Dock så kan detta visitkort tolkas väldigt olika, efter som ett visitkort 
egentligen inte säger särskilt mycket om personen som står bakom det. Därför för-
söker många företag att måla upp en så positiv bild av sig själva som möjligt i sina 
årsredovisningar, och detta leder till att värdet av information blir nästintill obe-
fintlig.114 Många företag verkar ha missat en utveckling som pågått de senaste 10 – 15 
åren, en utveckling som handlar om att intressenterna ställer högre krav på före-
tagens redovisning: 

”Nuförtiden behöver företag rättfärdiga sina aktiviteter inför en alltmer kritisk all-
mänhet, och kan inte länge inskränka sig till att enbart rapportera och kommunicera 
det rent ekonomiska händelserna. Motsatt så efterfrågar nu även ett brett spektrum 
av intressenter information och utlåtanden som redogör för sociala och miljömässiga 
spörsmål.”115 

Samhället har alltså förändrats, och företagen bör rätta sig efter intressenter och en 
allmänhet som blir mer och mer intresserade och uppmärksamma på hur ansvarsfullt 
företagen agerar gällande hållbarhetsarbete och socialt ansvar.   

För att återgå till vår forskningsfråga om huruvida det finns problem och möjligheter 
med hållbarhetsredovisningen i Thailand, måste vi som ovan nämnt även utreda vilka 
generella problem och möjligheter som redan existerar. 

Standardiserade riktlinjer och ramverk för hållbarhetsredovisning såsom GRI börjar 
användas i allt högre utsträckning av företag som vill visa upp sitt hållbarhetsarbete 

                                                           
112 Daub (2004) “Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological  
    approach”, s. 75. 
113 Daub (2004) “Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological  
     approach”, s. 75. 
114 Daub (2004) “Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological  
     approach”, s. 75. 
115 Daub (2004) “Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological  
     approach”, s. 75. 
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för berörda intressenter.116 Dock har det i den akademiska forskningsvärden hittills 
varit märkbart tyst i kritiken mot dessa standards. Det har publicerats en del artiklar 
och böcker som redogör för olika typer av standards, men särskilt många utvär-
deringar eller förklaringar till vilka möjligheter och problem som skapas har hittills 
lyst med sin frånvaro.117 

Gilbert och Rasche förklarar problemen och möjligheterna med etiska initiativ (så-
som GRI) ur ett perspektiv från intressentteorin. De väljer den ansatsen på grund av 
tre anledningar:118 För det första handlar intressentteorin om de intressenter som står 
bakom standarden, samt de intressenter som förutsätts ha nytta av dem, t. ex. an-
ställda. För det andra måste implementeringen av dessa standards bli legitimerade 
och accepterade av intressenterna, dvs. att intressenterna ger feedback på hur väl 
standarden stämmer överens och förbättrar det som den är avsedd för. För det tredje 
är intressentteorin deskriptiv (beskriver hur företag tar hänsyn till intressenter), 
instrumental (resonerar kring varför och om det är lönsamt för företag att at hänsyn 
till intressenter) samt normativ (resonerar kring varför företag bör ta hänsyn till 
intressenter.) 

3.5.2 Intressenter – vem eller vilka är de? 

Intressenter definieras som andra organisationer eller personer som kan påverkas vä-
sentligt av organisationens aktiviteter, produkter och/eller tjänster, och vars hand-
lingar kan påverka organisationens möjligheter att framgångsrikt genomföra sina 
strategier och uppnå sina mål. Med intressenter menas också enheter eller personer 
vars rättigheter enligt lag eller internationella konventioner ger dem grund att ställa 
krav gentemot organisationen. 

Intressenter kan vara de som har finansiella intressen i organisationen (t.ex. anställda, 
aktieägare och leverantörer) likaväl som de som finns utanför organisationen (t.ex. 
samhället). 119 

För att intressenterna ska kunna försäkra sig om att företagens hållbarhetsarbete är 
tillräckligt, måste det på något sätt kunna mätas, jämföras och studeras företag emel-
lan. En hög grad av transparens är det bästa sättet för företagen att skapa förtroende 
gentemot intressenterna.120 Företagen måste på något sätt redovisa sitt hållbarhetsar-
bete och allt fler och fler företag gör idag en hållbarhetsredovisning. 

                                                           
116 Gilbert & Rasche (2008) “Opportunities and Problems of Standardized Ethics Initiatives –  
    a Stakeholder Theory Perspective”, s. 756. 
117 Gilbert & Rasche (2008) “Opportunities and Problems of Standardized Ethics Initiatives – a  
     Stakeholder Theory Perspective”, s. 756. 
118 Gilbert & Rasche (2008) “Opportunities and Problems of Standardized Ethics Initiatives –  
     a Stakeholder Theory Perspective”, s. 756. 
119 GRI (2008) ”Riktlinjer för hållbarhetsredovisning”, s.10. 
120 MacLean & Rebernak (2007) “Closing the credibility gap: The Challenges of Corporate 
    Responsibility Reporting”, s. 1. 
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Som komplement till teorin kring CSR har vi valt att utgå från intressentteorin. För 
oss blir intressentteorin viktigt för att den hänger nära ihop med det område vi vill 
undersöka. Vi använder intressentteorin för att få en förståelse för vilka intressenter 
företagen upplever i sin närhet och hur dessa påverkar hur de hanterar hållbarhets-
frågorna. 

För att återkomma till de problem och möjligheter som skapas av standards ur ett 
intressentteoretiskt perspektiv kan man sammanfatta dem enligt deskriptiv, instru-
mental och normativ teori.121 För en utförligare beskrivning av dessa se Bilaga 4. 

  

                                                           
121 Gilbert & Rasche (2008) “Opportunities and Problems of Standardized Ethics Initiatives – a 
     Stakeholder Theory Perspective”, s. 756. 
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3.6 Teorisammanfattning 

Vi har i vår teoretiska referensram utgått från begreppen CSR, hållbarhets-
redovisning, Inglehart och Weltzels värdekarta samt intressentteori. Corporate Social 
Responsibility (CSR) är ett begrepp som handlar om hur företag agerar socialt, etiskt 
och moraliskt. Eftersom företagen får en allt större roll som maktfaktor i samhället, 
och på så sätt påverkar det på ett allt bredare plan, höjs allt fler röster för att de ska ta 
sitt ansvar för den påverkan de har på omvärlden. Det är många forskare som anser 
att begreppet CSR på senare år har gått mot hållbar utveckling. De två begreppen tar 
inte ut varandra på något sätt utan används ofta synonymt. 

Hållbarhetsredovisning är en bred term, som anses synonym med andra termer som 
används för att beskriva redovisning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan. 
Tanken bakom en hållbarhetsredovisning är att den ska redovisa den påverkan som 
ett företag har på sin omgivning och intressenter, både negativ och positiv. GRI är 
idag den ledande standarden och globalt följer 1500 företag deras riktlinjer. För att 
ett multinationellt företag ska kunna ha en hög transparens i vad deras under-
leverantörer gör måste det finnas ett pålitligt redovisnings- och kontrollsystem mellan 
parterna. Därför är hållbarhetsredovisningen en viktig del av arbetet med CSR och 
hållbar utveckling. Asien representerar en av de mest diversifierade regionerna i värl-
den vad det gäller kultur, politik och ekonomi. Hållbarhetsredovisningen i Asien är 
till största del pådriven av asiatiska dotterbolag till multinationella företag och företag 
med stor miljöpåverkan som t.ex. olje-, gas-, och kemikalieföretag.  

Etiska investerare, NGO:s och andra intressenter är allt mer aktiva med att övervaka 
och rapportera hur multinationella företag uppför sig i Asien. Multinationella företag 
har ofta ett växande antal underleverantörer i utvecklingsländer. Själva produktions-
processen hos många företag sker hos deras underleverantörer. Det är inte längre en 
fråga om ett företag med en global leverantörskedja kommer att hållas ansvarig för 
arbetsplatsstandarden i deras fabriker utan när. Kontroll av leverantörskedjan och 
CSR är två koncept som just nu börjar förenas. 

Användningen av CSR bland thailändska företag är i ett tidigt stadium och koncen-
trerad till ett fåtal större företag. Majoriteten av noterade thailändska företag indikera 
lågt engagemang för CSR aktiviteter.  

The World Values Survey är sedan 1981 ett pågående akademiskt forskningsprojekt 
vars syfte är att utreda det sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värdeläget 
i olika kulturer runt om i världen. Detta har mynnat ut i Ingleharts och Weltzels vär-
dekarta. CSR är utvecklat och anpassat för de Angloamerikanska företagen. CSR re-
flekterar de sociala normerna för företagsamhet och affärsseder. Ingleharts värde-
karta är ett bra redskap för att se vilka länder som har liknande kulturer och värde-
ringar. Sverige hamnar tillsammans med protestantiska Västeuropa i det övre högra 
hörnet på Ingleharts värdekarta. I motsatt hörn ligger Thailand. Det som ges hög 



 

 

prioritet i länder som Sverige är bland annat tolerans samt ett aktivt deltagande och 
beslutsfattande i den ekonomiska och politiska världen. Även ett omfattande miljö
skydd och hållbarhetstänkande prioriteras. Lände
traditionella och överlevnadsvärderingar.

Ur teorin vi har behandlat i detta kapitel har vi lyft ut ett antal undersöknings
variabler. Dessa variabler utgör den vetenskapliga grunden för våra intervjufrågor
och empirin. Intervjufrågor

 

 

Undersökningsvariabler

•Hur välkänt är begreppet CSR i Thailand? 

•Hur arbetar de svenska dotterbolagen med hållbar utveckling i Thailand?

•Gör företagen någon form av hållbarhetsredovisning?

•Följer företagen några internationella riktlinjer såsom t.ex. GRI?

•Vilka krav avseende hållbarhetsarbete ställer de svenska moderbolagen på sina 
dotterbolag i Thailand?

•Vad är värdet av arbeta med hållbarhetsfrågor?

•Hur är hållbarhetsarbetet i det thailänksa dotterbolaget kopplat till Sverige?

•Hur skiljer sig den thailänska affärskulturen från den svenska. 

•Vilka kulturella skillnader finns det mellan Sverige och Thailand i avseende på 
hållbarhetsarbete?

•I vilken grad påverkar korruption de svenska dotterbolagen.

•Vad finns det för möjligheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i Thailand?

•Vad finns det för svårigheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i Thailand?

•Hur transparent, för moderbolaget, är de svenska dotterbolagens hållbarhets
och CSR arbete?

•Finns det en dialog mellan de Thailändska dotterbolagen och deras 
intressenter?

Figur 3 - Undersökningsvariabler.
intervjufrågorna och empirin på.
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Empirisk undersökning

prioritet i länder som Sverige är bland annat tolerans samt ett aktivt deltagande och 
beslutsfattande i den ekonomiska och politiska världen. Även ett omfattande miljö
skydd och hållbarhetstänkande prioriteras. Länder som Thailand domineras mer av 
traditionella och överlevnadsvärderingar. 

vi har behandlat i detta kapitel har vi lyft ut ett antal undersöknings
variabler. Dessa variabler utgör den vetenskapliga grunden för våra intervjufrågor

rvjufrågorna finns med i arbete som bilaga 6 och 7.  

 

Teori

Undersökningsvariabler

Hur välkänt är begreppet CSR i Thailand? 

Hur arbetar de svenska dotterbolagen med hållbar utveckling i Thailand?

Gör företagen någon form av hållbarhetsredovisning?

Följer företagen några internationella riktlinjer såsom t.ex. GRI?

Vilka krav avseende hållbarhetsarbete ställer de svenska moderbolagen på sina 
dotterbolag i Thailand?

Vad är värdet av arbeta med hållbarhetsfrågor?

Hur är hållbarhetsarbetet i det thailänksa dotterbolaget kopplat till Sverige?

Hur skiljer sig den thailänska affärskulturen från den svenska. 

Vilka kulturella skillnader finns det mellan Sverige och Thailand i avseende på 
hållbarhetsarbete?

I vilken grad påverkar korruption de svenska dotterbolagen.

Vad finns det för möjligheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i Thailand?

Vad finns det för svårigheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i Thailand?

Hur transparent, för moderbolaget, är de svenska dotterbolagens hållbarhets
och CSR arbete?

Finns det en dialog mellan de Thailändska dotterbolagen och deras 
intressenter?

Undersökningsvariabler. En sammanfattning över våra undersökningsvariabler som vi har baserat 

empirin på. 

prioritet i länder som Sverige är bland annat tolerans samt ett aktivt deltagande och 
beslutsfattande i den ekonomiska och politiska världen. Även ett omfattande miljö-
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vi har behandlat i detta kapitel har vi lyft ut ett antal undersöknings-
variabler. Dessa variabler utgör den vetenskapliga grunden för våra intervjufrågor 

 
Hur arbetar de svenska dotterbolagen med hållbar utveckling i Thailand?

Följer företagen några internationella riktlinjer såsom t.ex. GRI?

Vilka krav avseende hållbarhetsarbete ställer de svenska moderbolagen på sina 

Hur är hållbarhetsarbetet i det thailänksa dotterbolaget kopplat till Sverige?

Hur skiljer sig den thailänska affärskulturen från den svenska. 

Vilka kulturella skillnader finns det mellan Sverige och Thailand i avseende på 

I vilken grad påverkar korruption de svenska dotterbolagen.

Vad finns det för möjligheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i Thailand?

Vad finns det för svårigheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i Thailand?

Hur transparent, för moderbolaget, är de svenska dotterbolagens hållbarhets-

Finns det en dialog mellan de Thailändska dotterbolagen och deras 

En sammanfattning över våra undersökningsvariabler som vi har baserat 
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4. Empiri - hur bidrar svenska dotterbolag i Thailand till 
moderbolagens hållbarhetsredovisning? 

Vår empiriska studie grundas på sex intervjuer som vi har utfört på plats i Bangkok, 
Thailand, under hösten 2008. Företagen, de personer vi har intervjuat och deras be-
fattning presenteras i bilaga 2. Vi har valt att lägga de fullständiga intervjusvaren från 
interjun med svenska exportrådet i Thailand i bilaga 3 på grund av gällande omfångs-
regler. För en fullständig redovisning av de andra empirisvaren vänligen kontakta nå-
gon av författarna per e-mail.  

4.1 Affärskulturen och religionens betydelse 

4.1.1 Hur skiljer sig den thailändska affärskulturen från den svenska? 

Svenska exportrådet berättar att vad som är unikt i Thailand är kopplingen mellan 
”business”, regering, militär och polis. De fyra grupperna är väldigt starkt samman-
kopplade och man måste ha bra relationer mellan dessa grupper. Detta är lite unikt 
för Thailand. Det är också viktigt att ha bra relationer med politiker så att de skapar 
marknader för ens verksamhet.  

I Thailand är religionen en mycket större del av kulturen, och det avspeglar sig i hur 
thailändarna lever sina liv. Att landet är buddistiskt påverkar både affärerna och hur 
man jobbar.  Reinkarnation är t.ex. viktigt för thailändarna. Att du är rik idag, tror 
buddhister beror på att du gjorde goda gärningar i tidigare liv. Det är även väldigt 
viktigt att det ska vara kul på arbetsplatsen, vilket thailändarna kallar ”sanuk”. Det är 
ofta andra saker som är viktigare bland de anställda än effektivitet. Även Autoliv på-
pekar betydelsen av ”sanuk”, både i affärslivet och i vardagen. 

Sandvik påpekar att i Thailand håller de anställda ihop på ett annat sätt än vad de gör 
i Västvärlden. Om en anställd i ett thailändskt företag inte presterar som han eller 
hon borde, kommer kollegorna inte att ”skvallra” för chefen utan hjälpa personen i 
fråga, och detta innefattar även i viss mån att ta ansvar för dennes arbetsuppgifter. 

I Thailand är familj, vänner, bekanta, gamla studiekamrater eller kontakter inom mili-
tären väldigt viktiga. Affärsrelationer bygger ofta på kontakter och vänskapsband.  

Autoliv säger att en annan skillnad är att thailändarna ibland inte förstår det väster-
ländska perspektivet på hur man disponerar sin tid, t.ex. att man inte går hem från 
jobbet förrän man är klar med sina arbetsuppgifter. De ser inte detta som ett pro-
blem men som en utmaning. De lägger dock till att thailändska medarbetare är på-
litliga och ärliga samt att de gör ett bra jobb. 
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4.1.2 Vilka kulturella skillnader finns det mellan Sverige och Thailand i 

avseende på hållbarhetsarbete? 

Många av respondenterna påpekar att hållbarhetsarbetet inte har kommit lika långt 
som i västvärlden. För thailänska företag är det i första hand viktigast att överleva. 
När den ”fasen” är passerad blir nästa steg att fösöka göra verksamheterna hållbara.  
 
Respondenterna är även överes om att utbildningsnivån i hållbarhetsfrågor är lägre i 
thailändska företag, och att det är ett hinder för utveckling. Thailand försöker dock 
förbättra sig, men p.g.a. att det politiska systemet är så instabilt går processen lång-
sammare.  
  
Det finns även en rådande missuppfattning i Thailand där många tror att företag är 
hållbara om de visar upp en god vinst eller att det syns att det är en välmående orga-
nisation.   
 
Vad som är positivt är att utlänska företag i Thailand ofta ställer höga krav på sig 
själva gällande hållbarhetsfrågor, vilket uppmärksammas av thailändska företag och 
kan snabba på utvecklingen. 

4.1.3 Vad finns det för möjligheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i 

Thailand? 

Geografiskt sett är Thailand en bra plats i Sydostasien för investerar att göra affärer 
eller marknadsföring. I Thailand är kunskapen om dessa frågor bättre än i andra län-
der i regionen. Att få thailändare att förstå vikten av hållbarhetsarbete är lättare än i 
grannländerna. Det är en del av den buddhistiska religionen med en typ av hållbar-
utveckling. Med detta drivs den thailändska ekonomin i rätt riktning.  
 
Både Tetra Pak och SKF påpekar att något som har underlättat arbetet med hållbar-
hetsfrågor är att kungen och prinsessan är engagerade i dessa frågor och flera gånger 
har gett bra direktiv om vad som bör göras i Thailand.  
 
En av respondenterna ser inga direkta möjligheter. 

4.1.4 Vad finns det för svårigheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i 

Thailand? 

 ”Svår fråga att svara på, men den största utmaningen i Thailand är nog det språkliga. 
Engelskan är bra, men den kan vara bättre. Intressant att jämföra med Japan, där är 
arbetskraften mer utbildad, men engelskan (både muntligt och skriftligt) är generellt 
sämre där än i Thailand.” Autoliv 
 
”En svårighet är att det kostar mycket att dra igång hållbarhetsprojekt. De som gör 
det bidrar dock till att Thailand blir ett bättre land att leva i. En annan svårighet kan 
vara att myndigheterna inte alltid är intresserade eller samarbetsvilliga i frågor som 
dessa.” SKF  
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De övriga tre respondenterna ser inga direkta svårigheter, bland annat för att de föl-
jer sina egna globala direktiv och anser att de själva lägger ribban högre än andra 
företag i kringliggande läder. 

4.1.5 I vilken grad påverkar korruption de svenska dotterbolagen? 

”Det finns en hel del korruption men det är ingenting som man talar om. Man kan 
läsa i pressen om politiker som är korrumperade, att det finns röstköpande osv. Inom 
den politiska sfären i Thailand och i resten av hela Sydostasien är det ett stort pro-
blem. Jag skulle säga att korruptionen är ett problem som berövar länder möjligheten 
att utvecklas.” Svenska exportrådet 
 
”Sandvik påverkas inte eftersom de inte har någon som helst acceptans för korrup-
tion och att betala ut mutor. Men det är inte bara viktigt att officiellt statuera ett ex-
empel, som företag måste det även visualiseras så att intressenter inte har några tvi-
vel.” Sandvik 
 
”I Thailand fungerar systemet på ett annat sätt än i Västvärlden. Autoliv har dock 
inga problem med mutor, dels för att vi inte har någon tolerans för detta dels för  att 
våra kunder ställer väldigt höga krav på oss. Dock kan det bli problematiskt när t. ex. 
sopgubbarna på fabriken vägrar köra iväg sopor utan att de får extra betalt. Detta är 
återigen något som Autoliv inte har någon som helst tolerans för.” Autoliv 
 

  



 

 

44 

 

4.2 CSR och hållbarhetsarbete 

4.2.1 Hur välkänt är begreppet CSR i Thailand? 

Alla respondenter svarar ätt begreppet CSR är välkänt i deras företag, samt att det är 
något som de aktivt arbetar med. Detta bland annat p.g.a. att de har globala riktlinjer 
de måste följa samt att deras kunder ställer höga krav. Begreppet är förmodligen 
mindre känt i mellanstora och mindre företag i Thailand och att det är de stora före-
tagen som kan lägga resurser på CSR arbete. Dock var Sandvik förvånade över hur 
väl arbetsförhållanderna var i fabrikerna redan på 90-talet, jämfört hur det såg ut i 
England på den tiden. 
 
Respondenterna är även överens om att arbetet med CSR går långsamt i Thailand, 
men att det har skett en ökande trend de senaste åren.  

4.2.2 Hur arbetar de svenska dotterbolagen med hållbar utveckling i 

Thailand? 

”Hållbarhetsfrågor är inte något som diskuteras så mycket eftersom vi inte anser att 
vi direkt orsakar någon förorening. Vi anser att vi skapar bra arbetsförhållanden för 
våra egna arbeta men vi måste investera mer i utbildning av personalen så att vi kan 
utbilda dem att förstå mer av detta. Jag anser att det har blivit starkt pådrivet av 
Scanias filosofi att jobba med arbetsmiljöfrågor.” Scania 

”Under tsunamin 2004 erbjöd vi t.ex. några av våra fordon till Röda korset för att 
frakta gods. Vi samarbetade också med den svenska ambassadören och erbjöd ho-
nom hjälp. Ett annat projekt som vi är iblandade i är information till chaufförer. Vi 
utbildar våra förare och kunder i konceptet ”om du är trött så kör inte”. Om du kän-
ner dig lite dåsig så är det bättre att köra av vägen och vila en liten stund. Eftersom vi 
är en producent av tunga fordon så kan förarna orsaka stora skador om de inte är 
alerta. Vi som en del av samhället anser att det är vår skyldighet att framhålla väg-
säkerhet för att undvika olyckor. Vi försöker att koncentrera det mesta av vårt arbete 
inom detta område.” Scania 

”Vi försöker vara hållbara i allt vi gör, och vi gör mycket. Vi har ett huvudprojekt 
inom CSR och hållbarhetsarbete som startades 2000. Projektet syfte är att öka med-
vetandet samt att utbilda folk i att samla in och återvinna våra produkter. Detta pro-
jekt ger både miljömässiga och sociala bidrag till samhället. Projektet började med att 
vi i samarbete med thailändska TV 3 genomförde en kampanj där de bad tittarna att 
återvinna sina Tetra Pak förpackningar. 100 förpackningar motsvarar ett kilo och det 
samlades in 20 ton förpackningar som kunde återvinnas. Av det återvunna materialet 
byggdes sedan bänkar, bord och stolar, som Tetra Pak donerade till skolor och skol-
bibliotek i södra Thailand.” Tetra Pak 

Andra exempel på hållbarhet inom Tetra Pak är att de väljer att använda material i 
form av skog från Skandinavien och inte från Thailand för att tillverka sina produk-
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ter. Detta på grund av det finns ett bra ”forest management” system i Skandinavien 
som är hållbart.  

Tetra Pak har inga fabriker i Thailand, men har en fabrik i Singapore där de färdig-
ställer deras förpackningar. Senast den 29 september i år hade de en ”environment 
day” där alla anställda blev utbildade i hur de ska arbeta för att reducera utsläpp av 
koldioxid. Tetra Pak har även haft som mål att mellan år 2000 till 2010 minska sina 
utsläpp av koldioxid med 10 procent från alla fabriker de har runt om i världen. År 
2005 hade de redan minskat utsläppen med 7 procent, så målet är rimligt.  

Tetra Pak råder även sina kunder inom mejeriindustrin att donera mjölk till skolor i 
Thailand.  

”Det vi gör i Thailand kan sammanfattas med sunt förnuft. Till att börja med måste 
Thailands lagar följas. En viktig lag är ”Environment, health and safety”. Det är inte 
någon komplicerad lag och Thailand är varken mer eller mindre krävande när det 
handlar om frågor som dessa än andra länder i regionen.” Sandvik  

”Inom Sandvik följs de kärnvärderingar företaget har. Det handlar om jämställdhet 
och ”fair play”. Viktigt i Thailand är att Sandvik följer de arbetsrättsliga lagarna samt 
att de betalar rätt skatter. Inom företaget är de anställdas säkerhet viktigt. Med tanke 
på att Bangkoks trafik är väldigt farlig är det mycket viktigt att företagets motor-
cykelbud åker med nyservade motorcyklar, har rätt utrustning samt att de är för-
säkrade. Ett annat exempel är att kontoret i Bangkok är utrustat med gasmasker ifall 
en pandemi (som fågelinfluensan) plötsligt skulle bryta ut, och de anställda är utbil-
dade hur de ska agera om något sådant skulle inträffa. En annan förmån Sandvik har 
för sina anställda är att vi i Thailand har som policy att betala ut 50 % av lönen om 
någon av de anställda bestämmer sig för gå i tempel och bli munk under en kortare 
tidsperiod. Under min tid har detta hänt fyra gånger, och då har vi betalat ut 100 % 
av lönen. Detta är viktigt då de visar engagemang för sin religion och deras familjer 
genom att göra detta.” Sandvik 

”Vi har väldigt höga standards. Det beror till viss del på att våra kunder och bil-
industrin har höga krav. Det kan bli svårt för oss att fortsätta vår verksamhet om vi 
inte lever upp till dessa krav. De CSR frågor vi arbetar mest med är säkerhetsfrågor, 
som brandrisker på fabriken, samt miljöpåverkan. Arbetsförhållandena för de an-
ställda är också mycket viktiga. Vi vill erbjuda våra anställda möjligheter till att ut-
vecklas, vill ge dem utbildningsmöjligheter och bistå med en god arbetsmiljö. I och 
med att det inte sker några kemiska processer på fabriken i Thailand blir det lite lät-
tare för oss. Det finns dock planer på att starta textilverksamhet och då kommer 
dessa frågor att hamna i fokus. Vi har redan den erfarenheten från andra håll i värl-
den, vilket underlättar arbetet.” Autoliv 

”Vi har en intern ”code of conduct” som alla anställda måste följa. Vi här även en 
”zero accident” policy, vilket betyder att vi har som mål att inga olyckor ska få in-
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träffa på våra arbetsplatser. Det har det heller inte gjort under de senaste 2 åren. Vi 
subventionerar även sjukvård för våra anställda och har varje år en familjedag med 
aktiviteter för de anställdas och deras familjer. Alla anställda utbildas i hållbarhets-
frågor och varje år ägnar vi en halv dag till detta då utsläpp av koldioxid samt andra 
miljöfrågor diskuteras. Vi har också en buss som åker runt i Thailand och visar upp 
våra produkter och utbildar i hållbarhetsfrågor. Tio till femton personer får plats åt 
gången och vi kallar det för ”mobil utbildning”. Slutligen så sponsrar vi varje år ett 
fotbolls- lag som får delta i Gothia Cup i Göteborg i Sverige.” SKF  

4.2.3 Vad är värdet av arbeta med hållbarhetsfrågor?  

”Först och främst tror jag att värdet av detta är att vi får feedback från våra kunder 
att vi inte bara följer lagarna utan att vi strävar efter att uppnå en högre nivå inom 
dessa områden.” Scania  
 
”Det är viktigt att kunna visa upp ett engagemang för allmänheten och i vilken rikt-
ning företaget är på väg. Detta ger ekonomiska fördelar eftersom kunderna upp-
skattar det hållbarhetsarbete som görs, och då väljer de Tetra Paks förpackningar 
istället för t.ex. PET flaskor. Kunderna gör ett medvetet val eftersom de vet att det är 
hållbart.” Tetra Pak   
 
”Vi vill stå för jämlikhet och beblandar oss inte med korruption. Detta är något våra 
kunder uppskattar, fler företag kommer att handla med oss och det ger i sin tur eko-
nomiska fördelar.” Sandvik  

”Eftersom vi är ett globalt företag med globala kunder är det viktigt att vara konse-
kventa mot dem. Därför är det viktigt med samma standard i alla våra fabriker efter-
som våra kunder förväntar sig kvalitet i allt vi gör. Dessutom ger det oss en trygghet. 
Vad som även är positivt är att det kommer betala av sig i ekonomiska termer. Bland 
investerare blir det också allt viktigare att kunna visa upp att man är en ”grön” orga-
nisation som tar sitt CSR ansvar, eftersom många inte vill beblanda sig med etiskt 
tvivelaktiga företag. Positivt är också att arbeta för ett företag som tillverkar system 
som räddar liv.” Autoliv   

”Om man som företag ignorerar dessa frågor kommer man förlora sina kunder. Där-
emot uppskattar kunderna att man utvecklar nya produkter och lyckas göra det ge-
nom att samtidigt minska sina koldioxidutsläpp.” SKF  
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4.3 Hållbarhetsredovisning 

4.3.1 Gör företagen någon form av hållbarhetsredovisning? 

Tetra Pak är det enda företaget som gör en separat hållbarhetsredovisning som publi-
ceras varje år. Sandvik ägnar en del av årsredovisningen åt hållbarhetsarbete. De 
andra företagen redovisar inte något hållbarhetsarbete. 

4.3.2 Följer företagen några internationella riktlinjer såsom t.ex. GRI? 

För sin hållbarhetsredovisning följer Tetra Pak riktlinjerna Forest Stewardship Coun-
cil (FSC) och GRI’s riktlinjer. Sandvik följer GRI på global nivå, men eftersom de 
bara har ett försäljningskontor i Thailand efterfrågas ingen separat redovisning för 
dem. De andra företagen följer inga riktlinjer för hållbarhetsredovisning eftersom de 
inte gör någon. 
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4.4 Moderbolagets kontroll och transparensen i hållbarhetsarbet 

4.4.1 Vilka krav avseende hållbarhetsarbete ställer de svenska moderbolagen 

på sina dotterbolag i Thailand? 

Alla respondenter arbetar efter globala direktiv som moderbolagen ger dem. Alla har 
någon form av företagsfilosofi eller ”code of conduct” som de anställda måste vara 
medvetna om. Tetra Pak ges möjligheten att vara flexibla och dra igång egna 
hållbarhetsprojekt som de finner lämpliga för Thailand.  

4.4.2 Hur är hållbarhetsarbetet i det thailändska dotterbolaget kopplat till 

Sverige? 

Inom Tetra Pak skickas varje kvartal en rapport från Thailand till Sverige via deras 
intranät. Rapporten görs av två personer som arbetar på Tetra Paks ”communi-
cations and environmental department”. Detta är en avdelning som funnits i cirka tio 
år.  

De andra företagen skickar även de sina rapporter om CSR och hållbarhetsarbete 
uppåt i organisationen, där moderbolaget har det globala ansvaret.  

4.4.3 Hur transparent, för moderbolaget, är de svenska dotterbolagens 

hållbarhets- och CSR arbete? 

”Generellt sätt litar de på oss. Annas skulle de inte låta lokala personer styra deras 
verksamhet. Jag tror att vår verksamhet är mycket mer transparent än om man t.ex. 
skulle jämföra med en underleverantör. I t.ex. textilbranschen tycker jag att man kan 
se en skillnad. Om ett Europeiskt företag bara är ute efter en rimligt prissatt produkt 
är det svårt att påverka underleverantörens arbetsförhållanden. Men vissa företag 
undersöker arbetsförhållanden innan de köper någon produkt. Jag tror att detta är ett 
bättre tillvägagångssätt att göra affärer på, man ska inte bara tänka på den lägsta 
kostnaden.” Scania  
 
De andra respondenterna anser även de att transparensen är hög. De menar alla att 
realtionerna till moderbolagen i grunden bygger på ett förtroende. Alla har även in-
ternrevisorer inom organisationen som kontinuerligt kontrollerar dotterbolagens ar-
bete så att allt ska gå rätt till. Inom Autoliv gör även försäkringsbolag riskbe-
dömningar över säkerheten i fabrikerna.   

4.4.4 Finns det en dialog mellan de Thailändska dotterbolagen och deras 

intressenter? 

”Normalt så samarbetar vi med land- och transportdepartementet, speciellt vår in-
genjörsavdelning som försöker introducera det mest ekonomiska transportsättet. Vi 
har också ett informationsutbyte med Europa och deras internationella standarder 
som hjälper oss med vår koordination mellan fabriken och dem. En annan sak är att 
transportministeriet har en vägsäkerhetskommitté där vi bidrar med vår expertis från 
Sverige.” 
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”Hittills har vi inte upplevt något externt tryck från några av våra intressenter för att 
vi ska jobba med hållbarhetsfrågor. Men vi tror själva på att som en god medborgare 
ska du försöka att undvika att skapa problem för dina medmänniskor och samhälle. 
Legalt så har Industriministeriet några lagar och regler som vi måste följa i vår fabrik. 
Jag vet inte om alla andra företag och fabriker i Thailand följer dessa. Förut var det 
lätt att muta sig till att slippa följa dessa regler men det har blivit mycket svårare även 
om det fortfarande är en del som gör det.” Scania  

”Vi arbetar mycket med NGO:s och regeringen och det är viktigt att få ut vårt bud-
skap. Vi känner en viss extern press att arbeta med hållbarhetsfrågor från intressenter 
i Thailand, även om de kanske inte är lika utbildade i dessa frågor som de är i väst-
världen. Alla intressenter är lika viktiga, men det kan bli lite problematiskt att arbeta 
med regeringen då personer på olika poster byts ut lite väl ofta. Om en person på en 
post gillar våra idéer och vill införa ett samarbete med t.ex. ett hållbarhetsprojekt är 
det väldigt frustrerande att denna person kan vara borta från sin post när som helst 
utan förvarning.” Tetra Pak  

”Vi har en del frukostmöten med bland annat svenska handelskammaren, svenska 
ambassaden och har även möten med regeringen. Vi känner ingen egentlig extern 
press att arbeta med hållbarhetsfrågor, men vi följer hela tiden Sandviks rekommen-
dationer. NGO:s riktar in sig på tillverkande företag och miljömässiga högriskprojekt, 
och inte på försäljningsföretag. Dessutom delar hela koncernen med sig av erfaren-
heter de har inom alla olika områden, vilken underlättar för dotterbolagen.”  

”Det är svårt att säga vilka som är våra viktigaste intressenter, det beror på hur man 
ser på det. Anställda och andra som påverkas av företaget är viktiga. Det är därför 
det finns en ”environment, health and safety commitéee” inom Sandvik.” Sandvik   

Autoliv håller en väldigt neutral profil mot regeringen. De blandar sig inte i politik 
och ger inga politiska bidrag. De känner heller inget tryck från NGO:s eller andra 
externa grupper. Däremot har de regelbundna möten med ansvariga på fabrikerna, 
och aktiviteter för personalen. De träffar även regelbundet lokala kunder och leve-
rantörer. De viktigaste intressenterna, utan rangordning, är anställda, kunder och le-
verantörer.  

”Egentligen inte, vi har ju bara ett säljkontor i Bangkok. Den kontakt vi har med re-
geringen har vi för att vi vill följa ”environment, health and safety” lagstiftningen. 
Men det är en ganska generell lag. Vi känner inte heller någon extern press på oss att 
arbeta med hållbarhetsfrågor. Det vi istället gör är att utbilda vår egen personal i re-
surshantering.” SKF   
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5. Analys av teori, empiri och metod  

5.1 Teori och empiri 

5.1.1 Affärskulturen och religionens betydelse i Thailand 

Teorin grundar sig i Ingleharts och Weltzels värdekarta om kulturella skillnader mel-
lan länder. Enligt deras forskning prioriteras miljö- och hållbarhetstänkande mer i 
länder med höga värden för självuttryck än i länder med lägre värden. På kartan 
hamnar Sverige och Thailand i motsatta hörn. I länder som Sverige har människor 
istället för att prioritera ekonomisk och fysisk säkerhet börjat fokusera på att uttrycka 
sig själva samt att öka sin livskvalitet. I länder som Thailand styr mer traditionella 
värderingar som betonar religionens betydelse och värderingar som mer handlar om 
överlevnad än om självuttryck. Modellen tyder på att det finns stora värderings-
skillnader mellan länderna och i vi har tidigare ställt oss frågan om det p.g.a. dessa 
värderingsskillnader finns ett mindre intresse för hållbarhetsarbete i Thailand än vad 
det gör i Sverige.  

Det vi kan konstatera när vi analyserar vår empiri är att den bekräftar värdekartans 
teorier. Det är en stor skillnad på att vara turist i Thailand och att göra affärer där. 
Kulturen genomsyrar affärslivet och skillnaderna är många jämfört med Sverige. Or-
ganisationskulturen i Thailand är hierarkisk. Den medbestämmanderätt som finns i 
Sverige existerar inte där, utan chefens ord är lag. Anställda i thailändska företag hål-
ler också ihop på ett annat sätt än vad anställda i Sverige gör. Det finns ett mer kol-
lektivt tänkande som bekräftar teorin om självuttryck och kollektivism.  

Religionen präglar stark affärslivet i Thailand. I Thailand är ca 80 procent av befolk-
ningen troende buddister. Karma och reinkarnation är något befolkningen tror starkt 
på, och det gäller alltså att göra goda gärningar i detta liv för att kunna återfödas till 
ett ”rikare” liv, och slutligen nå nirvana. Idéerna kring karma och reinkarnation på-
verkar även affärslivet. Om du är en förmögen person, beror det alltså inte enbart på 
att du i ditt nuvarande liv har varit framgångsrik, utan även på att du har gjort många 
goda gärningar i tidigare liv. Därför respekteras möjligen förmögna personer på ett 
annat sätt än i västvärlden. Att man väljer sin lott styr och påverkar affärslivet. Andra 
traditionella värderingar som spelar roll för affärslivet är att affärsrelationer ofta byg-
ger på kontakter mellan familjer, med militärer, regeringen och andra vänskapsband.  

En traditionell värdering som är väldigt viktigt är att man ska ha roligt på arbets-
platsen och uttrycket kallas ”sanuk”. Thailändarna anser att det alltid ska finnas ett 
element av ”sanuk”, oavsett arbetsplats eller arbetsuppgifter. I vissa fall kan detta gå 
före effektivitet. På thailändska företag har man inte heller samma uppfattning om 
hur man ska disponera sin tid som vi har i väst. Det är inga konstigheter med att gå 
hem när arbetsdagen är slut utan att ha slutfört sina arbetsuppgifter.  
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En viktig del inom buddismen är att man som person ska hålla sig neutral och inte 
visa aggressivitet mot andra. Buddister har en hög toleransnivå och reagerar på orätt-
visor. Om det är bevisat att något är dåligt för samhället kommer motreaktionerna bli 
starka. Ett exempel på detta är flygplatsockupationerna som inträffade i november 
och december månad hösten 2008. Inom buddismen finns det en entusiasm för håll-
barhetsprojekt, det är en del av thailändska kulturen. Trots att de flesta respondenter 
säger att de i sina företag jobbar mycket med hållbarhetsfrågor kan vi konstatera att 
det viktigaste för företag i Thailand är att överleva. När de väl kan göra det, är nästa 
steg att börja arbeta med hållbarhetsfrågor. I Thailand finns det även en rådande 
missuppfattning där många tror att ett företag är ”hållbart” om de gör god vinst eller 
om de syns att de är en välmående organisation. Det finns alltså grundläggande kultu-
rella skillnader, även om en del av våra respondenter inte ansåg att de fanns några 
som påverkade.  

Korruption är en del av den thailändska affärskulturen och som påverkar den på alla 
plan. Korruption är en kraft som saktar ner länders utveckling, men är inget som det 
talas högt om i Thailand. Istället verkar det vara accepterat som en del av systemet. 
Det är viktigt att svenska företag i Thailand har en idé om hur de ska hantera dessa 
problem. De respondenter vi har intervjuat säger att de inte har några problem med 
korruption, eftersom de tydligt tar avstånd från det. De säger också att deras kunder 
kräver av dem att de inte tar emot eller delar ut mutor. Det är svårt för oss att dra 
några slutsatser huruvida korruption är något problem för svenska företag i Thailand, 
eftersom vi inte har gått in på djupet och endast kan lita på respondenternas ord. 
Klart är dock att den påverkar alla i viss mån, eftersom den ständigt är närvarande. 

5.1.2 Hur långt har företagen kommit i sitt CSR och hållbarhetsarbete? 

Teorin vi har använt oss av säger att det är i i-länderna som CSR arbetet nått längst, 
även om det har forskats relativt lite om CSR i u-länder. CSR är utvecklat och an-
passat för Angloamerikanska företag. Anledningarna till att arbetet med CSR går 
långsammare i u-länder är att regeringar inte arbetar aktivt för att sprida CSR och att 
företagen inte känner någon press att införa det. Det anses också att CSR i viss mån 
är ett luddigt eller otydligt begrepp, som företag påstår sig arbeta med utan att kanske 
göra det.  

Det råder delade meningar bland respondenterna om hur välkänt begreppet CSR är i 
Thailand. De säger sig alla arbeta en hel del med CSR frågor, och de flesta tror också 
att begreppet är välkänt bland större internationella företag. De säger att det är svå-
rare att göra en generell bedömning av medelstora och mindre thailändska företag. 
Många tror dock att CSR arbetet i thailändska företag är i en uppstartsfas och att en 
stor utbildningsprocess måste till för att utbilda företagen i dessa frågor. Trots en 
ökande trend i arbetet med dessa frågor de senaste åren går det lite trögt.  

Vi ser en del faktorer som stöder teorin om varför arbetet går långsammare i u-länder 
som Thailand. Vissa respondenter säger sig inte känna någon extern press att arbeta 
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med hållbarhetsfrågor och andra säger att regeringen inte alltid är samarbetsvilliga 
eller intresserade av hållbarhetsprojekt. Däremot verkar de företag vi har intervjuat 
alla ha klara CSR policys och interna riktlinjer som de följer. Det är däremot svårt för 
oss att bedöma i vilken grad dessa följs eftersom vi inte här har kunnat gå djupare än 
att intervjua chefer på företagen.  

Något som många nämner och klassar som en del som deras CSR arbete är att följa 
lagen ”Environment, health and safety”. Detta är en tämligen okomplicerad lag som 
handlar om arbetsmiljöfrågor, och inte direkt om CSR. Detta kan kanske i viss mån 
bekräfta att CSR för många är ett luddigt begrepp, eller i alla fall att olika personer 
definierar begreppet på olika sätt.  

Det finns olika faktorer som kan påverka och göra det svårt för företag i Thailand att 
arbeta med hållbarhetsfrågor. Intressenter i Thailand sätter inte ett lika starkt tryck på 
företagen när det handlar om hållbarhetsarbete som de gör i västvärlden. Detta kan 
uppfattas som problematiskt eftersom det för företagen då inte finns samma incita-
ment att arbeta med dessa frågor. Att företagen i första hand måste överleva innan de 
kan börja utveckla sitt hålbarhetsarbete nämns också som en svårighet.  

Det finns också ett antal faktorer som respondenterna klassar som möjligheter att 
sätta igång hållbarhetsarbetet i Thailand. De respondenter som har varit icke thai-
ländare (med undantag av svenska exportrådet) har inte sett några direkta möjligheter 
för hållbarhetsarbetet att ta fart. Intressant är dock att de thailändska respondenterna 
har varit snabba att påpeka att kungen och prinsessan är engagerade i hållbar ut-
veckling och flera gånger har gett direktiv om vad som behöver göras. De ser detta 
som en stor fördel att arbeta med dessa frågor i Thailand, jämfört med andra länder i 
regionen. Att de nämner kungen bekräftar även monarkins otroligt starka ställning i 
Thailand. Vad som också nämns som positivt för svenska företag är att det finns 
goda relationer mellan våra kungahus.  

5.1.3 Hållbarhetsredovisning, inte särskilt använt i Thailand 

Som vi tidigare har nämnt är CSR och utvecklat för de Angloamerikanska företagen. 
Uttrycket CSR har gått mot hållbar utveckling, och det har utmynnat i att göra håll-
barhetsredovisningar. Efter att ha intervjuat svenska dotterbolag i Thailand är det 
svårt för oss att se att det ger en trygghet för dem att använda modeller eller inter-
nationella riktlinjer såsom GRI. De företag vi har intervjuat arbetar alla med CSR och 
hållbarhetsfrågor, men det är endast ett av dem som gör en ordentlig hållbarhets-
redovisning. Att de inte gör det beror bland annat på att vissa bara har försäljnings- 
och sevicekontor i Thailand och inte tillverkar något där. Andra anledningar är att det 
helt enkelt inte finns någon efterfrågan att göra hållbarhetsredovisningar samt okun-
skap i ämnet. Det företag som gör en hållbarhetsredovisning ställer sig också frågan 
vad som egentligen efterfrågas i en hållbarhetsredovisning och vem som har interesse 
av den. 
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De företag vi har intervjuat för alla någon form av dialog med inblandade intres-
senter och vi kan konstatera att beroende på företagens verksamhetsområden skiljer 
de sig åt. Den handlar egentligen inte om att kommunicera eventuellt hållbarhetsar-
bete, förutom för företaget som gör hållbarhetsredovisningar. Istället går dialogen 
mer ut på att lösa praktiska ting, bland annat att lösa logistiska problem, diskutera 
affärsområden med svenska handelskammaren och samtala med regeringen för att 
betala in rätt skatter.  

Alla respondenter är dock överens om att värdet av att jobba med hållbarhetsfrågor 
är något som uppskattas av berörda intressenter. Om företagen missköter sig kom-
mer de att förlora sina kunder. Om de istället kan visa upp en positiv sida där de tar 
sitt ansvar, kommer kunderna att föredra dem, vilket leder till ekonomiska fördelar. 
Även etiska investerare anses ställa högre krav på företagen.  

5.1.4 Moderbolagens kontroll och transparensen i hållbarhetsarbetet 

Multinationella företag har ofta ett växande antal underleverantörer i utvecklings-
länder. Själva produktionsprocessen hos många företag sker hos deras under-
leverantörer. Asiatiska konglomerat är ofta familjeägda och har många olika affärs-
områden. De har en egen företagskultur, ofta med minimal insyn och de försöker att 
hålla allt inom familjen. 

För att ett multinationellt företag ska kunna ha en så hög transparens som möjligt i 
vad deras underleverantörer gör måste det finnas ett pålitligt redovisnings- och 
kontrollsystem mellan parterna. De företag vi har varit i kontakt med säger alla att 
transparensen är hög mellan moder- och dotterbolag. Alla svarar att förhållandet 
mellan moder- och dotterbolag i grunden bygger på förtroende. Om moderbolagen 
inte litade på dem skulle de t. ex inte låta lokalt anställda styra deras verksamhet i 
Thailand. Dessutom har företagen internrevisorer som kontinuerligt kontrollerar så 
att det står rätt till i dotterbolagen. Ett av företagen har internrevisorer som enbart 
arbetar med miljöfrågor. Däremot saknas det externa revisorer som reviderar deras 
hållbarhetsarbete.  

Etiska investerare, NGO:s och andra intressenter är enligt teorin allt mer aktiva med 
att övervaka och rapportera hur multinationella företag uppför sig i Asien. Detta 
stöds inte riktigt av de svar vi har fått från våra respondenter eftersom de flesta av re-
spondenterna inte för någon dialog med NGO:s. Däremot säger företagen att deras 
kunder ställer höga krav på dem, och att de inte skulle acceptera undermåliga för-
hållanden hos de svenska företagen. Thailand har även en låg arbetslöshet idag, och 
de flesta av fabrikerna i Thailand tillverkar för västerländska företag. Dessa företag 
jobbar ofta med ganska tuffa riktlinjer mot missförhållanden, framförallt japanska 
och amerikanska företag som har ett stort tryck på sig.  
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5.2 En granskning av uppsatsens metod 

Metoden vi har använt oss av i arbetet har både sina för och nackdelar. Vårt urval 
kan klassas som ett bekvämlighetsurval eftersom vi tillfrågade nästan 30 företag om 
de var villiga att ställa upp på intervju. Av dessa ställde sex stycken upp. Det gör det 
svårt att säga om vårt urval var representativt för populationen eller inte. Förmod-
ligen var det inte det. Syftet med studien var dock inte att göra en totalundersökning 
eller att dra generella slutsatser, utan var att göra en explorativ fallstudie där vi under-
söker hur svenska dotterbolag bidrar till moderbolagens hållbarhetsarbete.  

När vi sände ut e-mail för att tillfråga företagen om de ville ställa upp på intervjuerna 
var det många som frågade vad vi egentligen menade när vi berättade att vi skrev en 
uppsats om hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Det ger en ledtråd om att 
företagen inte alltid var speciellt insatta i terminologin, samt att det fanns språkliga 
barriärer. Något vi även upptäckte under intervjuerna var att företagen inte alltid sva-
rade direkt på frågorna, utan i vissa fall gled i väg i andra riktningar, så att vi kom 
ifrån ämnet lite grann. På grund av detta kan viktig information ha fallit bort. 

Det rent språkliga kan också ha påverkat vår empiri och analysen av den. Som vi 
diskuterade i metodkapitlet har tre olika språk varit inblandade i uppsatsen. Vi bör-
jade med att formulera våra intervjufrågor på svenska, för att sedan översätta dem så 
noggrant som möjligt till engelska. Respondenterna som oftast haft thai som moders-
mål har besvarat intervjufrågorna på engelska. Sedan har vi transkriberat intervjuerna 
och sedan översatt dem till svenska. Det är möjligt att information har fallit bort i 
översättningarna.  
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5.3 Genomförandet av studien 

Innan vi genomförde studien trodde vi att standarden inom CSR frågor skulle vara 
lite lägre bland de svenska dotterbolagen i Thailand än vad den är hemma i Sverige. 
Efter att vi besökt företagen blev vi förvånade över att de ändå verkade ha kommit 
långt i arbetet med dessa frågor och hade klara policys gällande CSR. Vi hade helt 
enkelt en fördom att företag i Asien inte skulle bry sig om sina anställda som man gör 
i Sverige.  

Vi trodde även att det skulle vara fler svenskar som arbetade i dessa dotterbolag. Vi 
blev förvånade över att det var så få svenskar som jobbade för dessa företag, och att 
några av dem inte hade en enda svensk anställd i Thailand. Inte en enda person från 
de företag vi hade kontakt med var svensk.   

Genom att ha bott i Thailand har vi lärt oss en hel del om den thailändska kulturen, 
och genom att ha intervjuat svenska dotterbolag och svenska exportrådet i Thailand 
har vi även fått en unik inblick i hur det är att arbeta och göra affärer där. Det är of-
tast de små detaljerna som har varit intressanta, som till exempel att alla kontor har 
ett miniatyrtempel för de anställda samt det vi i väst skulle kalla vidskeplighet. Att tro 
på spöken och andar, samt att inte störa dem är inga konstigheter i Thailand.  

Hur trovärdiga vi är som budbärare för hållbar utveckling och CSR frågor kan dess-
utom ifrågasättas. En av våra respondenter hade något som var mycket intressant att 
tillägga efter att intervjun var över. Han ifrågasatte att vi i västvärlden talade så varmt 
om hållbarhet, då vi i vårt leverne inte uppenbarligen inte alltid är så hållbara. I Kina 
talas det om att hitta en inre balans, Yin och Yang. I Thailand tror man på något lik-
nande, men det beskrivs istället med värme och kyla. Det gäller att hitta rätt balans 
mellan dessa två element i kroppen, och detta gör man genom att äta och dricka rätt. 
Han påpekade, mycket riktigt, att människor i västvärlden inte riktigt alltid lever som 
vi lär andra att de ska leva.  
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6. Slutsatser – Svenska dotterbolags bidrag till 
hållbarhetsarbetet 

I vår problemformulering ställde vi oss frågan hur svenska dotterbolag bidrar till moder-
bolagens hållbarhetsredovisning och om de över huvud taget gör någon. 

Syftet med vår studie var att undersöka hur Svenska dotterbolag i Thailand arbetar med 
frågor inom CSR, hållbarhetsredovisning och GRI och hur detta sedan överförs till moder-
bolaget. Vi ville också undersöka om de gör någon hållbarhetsredovisning, om de i så fall 
följer GRI:s riktlinjer samt vilka svårigheter och möjligheter som finns i Thailand. Vårt 
syfte var även att studera om företagen upplever att det finns något värde av denna typ av 
information i Thailand.  

Vi kan konstatera att alla arbetar med frågor som rör CSR och hållbar utveckling. Det ar-
bete företagen gör skickas på liknande sätt uppåt inom organisationen där moderbolagen 
har det globala ansvaret. Hur aktivt företagen arbetar med dessa frågor skiljer sig dock. 
Endast ett av företagen har gått ”hela vägen” och gör årligen en hållbarhetsredovisning 
som följer GRI:s riktlinjer.  

Anledningar till att de andra företagen inte gör en hållbarhetsredovisning var flera. De 
visste inte vad en hållbarhetsredovisning var för något eller att de inte kände något tryck 
från intressenter att upprätta någon. Andra behövde inte göra någon eftersom deras akti-
viteter i Thailand har ytterst marginell miljöpåverkan.  

De svårigheter som svenska dotterbolag upplever med att arbeta med hållbarhetsfrågor i 
Thailand är att myndigheterna inte alltid är så sammarbetsvilliga, att det är kostsamt och att 
utbildningsnivån inom frågor som dessa är lägre än i västvärlden. Dessa svårigheter är dock 
inga hinder som är omöjliga att övervinna, utan företagen ser också flera möjligheter som 
kan bidra till ett ökat hållbarhetstänkande i framtiden. Att Thailand ligger centralt och är ett 
ekonomiskt centrum i Sydostasien är en fördel. Att kungen har varit engagerad i 
hållbarhetsfrågor under en längre tid har även smittats av på befolkningen som tar han di-
rektiv och engagemang på största allvar. Även inom buddismen finns det grundläggande 
värderingar som går ut på att man ska värna om sin omgivning.  

Det är oklart om majoriteten av företagen ser något värde av den information som publi-
ceras i samband med hållbarhetsredovisningar, eftersom de inte gör någon. Klart är dock 
att företagen ser ett värde i att arbeta med hållbarhetsfrågor och CSR. Det ger dem en 
trygghet att kunna visa upp för kunder och intressenter att deras verksamheter är hållbara 
och att de tar ett socialt ansvar. Men det handlar inte bara om trygghet och  att genomföra 
osjälviska handlingar. Värdet av att bedriva en hållbarbar verksamhet är att det ger eko-
nomiska fördelar för företagen. Som företag måste man hänga med i utvecklingen, efter-
som kunder, leverantörer, investerare och allmänheten alltmer aktivt börjar välja bort före-
tag som inte sköter sig utifrån ett etiskt hållbart perspektiv. 
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6.1 Slutdiskussion 

Om fler företag ska börja göra hållbarhetsredovisningar i Thailand krävs det en ökad insikt 
och förståelse för behovet av CSR samt större kunskap i ämnet, både hos företagen och 
intressenterna. I dag har de stora multinationella företagen klara interna riktlinjer för CSR 
som de följer, men majoriteten av dem gör ingen regelrätt hållbarhetsredovisning. Olika 
etiska initiativ från dessa multinationella företag kan säkerligen sprida sig till mellanstora 
och mindre företag, men det leder per automatik inte till en systematiserad hållbarhets-
redovisning. Dit är steget alltför stort, både utifrån brist på kunskap men också brist på 
krav från omvärlden. I nuläget finns, så vitt vi kan bedöma, inget större samlat intresse i att 
redovisa hållbarhetsarbete i Thailand.   

Slutligen vill vi ifrågasätta oss själva (läs; västvärlden) som trovärdiga fanbärare för hållbar 
utveckling. Kanske behöver vi utveckla våra hållbarhetsredovisningar så att de även om-
fattar värderingar som i andra kontexter uppfattas som viktiga. I västvärlden har vi inte 
samma grundtänkande i de frågor som man i Thailand ser som viktigt för hållbarhet. Så vitt 
vi vet har vi ingen motsvarighet till Yin och Yang eller tro på själens vandring. Detta åter-
speglas inte i de krav vi i dag ställer på företagens sociala ansvarstagande. Vi vet vidare inte 
om det låter sig göras. Men vi vill resa frågan om vem som sätter agendan för vad som an-
ses hållbart på sikt för människan och miljön. Att producera spaltmeter med information 
rörande utsläpp och finansiella nyckeltal går dock alltid hem. Det är självklart viktigt, men 
är det tillräckligt ur ett långsiktigt utvecklingsperspektiv? Använder vi kanske hållbarhets-
redovisningar i första hand för att invagga oss i tron att vi är goda människor? Framtiden 
får utvisa om ett ökat socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande leder till reella 
förändringar i företags och människors livsvillkor. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Thailand 

 
Figur 4. Världskarta – Thailand & Sverige
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Officiellt namn:   Prathet Thai Kungariket 

Thailand 

Yta:   513 115 km²

Huvudstad med antal 
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124
:   

Bangkok 10 000 000 (upp

skattning)

Antal invånare:   65 300 000 (2007)

Statsskick:   Monarki, enhetsstat

Statschef:   Kung Bhumibol Adulyadej 

Regeringschef:   Premiärminister 

Vejjajiva 

BNP per invånare:   3 400 US dollar (2007)
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123 Utrikespolitiska Institutet (2
124 http://www.swedishtrade.se/landrapporter/?objectID=5630
125 Enbart i kommunen, med kranskommuner 1,7 miljoner invånare (2007)
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Thailand – kort fakta om landet 

Thailand & Sverige, egen bearbetning. Källa: Http://www.travelblog.org/.

 Sverige123 

 
Prathet Thai Kungariket 

 

 Officiellt namn:   Konungariket Sverige
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8.1.1 Thailands ekonomi 

Thailand har betraktats som en framgångssaga jämfört med sina närliggande sydost-
asiatiska grannar och andra utvecklingsländer. Ekonomin har presterat väl sedan 
1950-talet, till största delen pådriven av den privata sektorns fokus på att utveckla in-
dustrin.126 Det är i städerna, med Bangkok i spetsen, där industrialiseringen har nått 
längst, medan jordbruk fortfarande dominerar på landsbygden. Landet räknas till den 
andra vågen av asiatiska ”tigerekonomier”. Industrin är modern och levnads-
standarden har stegvis höjts för landets invånare, men förbättringen är ojämnt för-
delad.127 

Ekonomin gick 1997 in i en allvarlig kris. Orsaken var ett underskott i handels-
balansen som växte sig alltför stort, vilket ledde till valutaspekulationer och kris i fas-
tighets- och finansbranschen. Dessa föll senare samman, och det blev tydligt att 
banksystemet fungerade dåligt, samt att landets politiker och affärsmän saknade vik-
tiga ekonomiska kunskaper. Krisen löstes genom att IMF hjälpte till med ett stöd-
paket värt ca 17 miljarder dollar. Krisens och dess efterdyningar drabbade dock lan-
dets befolkning hårt, och fattigdomen som hade minskat stadigt sedan 1980-talet 
började öka snabbt.128  

Thailand ekonomi förbättrades i början av 2000-talets första år. Inför valet 2001 gav 
premiärminister Thaksin löftet att 70 000 byar skulle få tillgång till investerings-
fonder, över två miljoner bönder skulle få tre års uppskov på återbetalningarna på lån 
från en statlig bank och nästan 200 000 statligt anställda fick lån för att köpa hus. Åt-
gärder vidtogs också för att vanligt folk skulle få tillgång till banklån. 

År 2006 störtades Thaksin efter en militärkupp och centralbankschefen Pridiyatorn 
Devakula åtsågs till ny finansminister. Han hade tidigare stor respekt i Thailand efter-
som han hjälpte Thailand ur finanskrisen som inträffade 1997-1998. Direkt efter 
kuppen försökte Pridiyathorn Devakula lugna finansmarknaden genom att betona att 
den ekonomiska politiken i stort sett låg fast. Men redan den 28 februari 2007 läm-
nade finansministern sin post. Han hade då fått utstå hård kritik för en rad eko-
nomiska åtgärder som fått utländska investerare att lämna landet och börsen att rasa.   

Senaste under hösten 2008 påverkades den thailändska ekonomin negativt av flyg-

platsockupationerna som iscensattes av regeringskritiska demonstranter.129
 

  

                                                           
126 Ghatak & Sánchez-Fung (2006) “Is fiscal policy Sustainable in Developing Economies? , s. 520. 
127 Utrikespolitiska Institutet (2008) ”Landguiden - Länder i fickformat Online”. 
128 Utrikespolitiska Institutet (2008) ”Landguiden - Länder i fickformat Online”. 
129 Utrikespolitiska Institutet (2008) ”Landguiden - Länder i fickformat Online”. 
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8.1.2 Politik 

Thailand är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt politiskt system. 
Kungens formella makt är stark begränsad, även om han är både statschef och över-
befälhavare. Demokratin tenderar dock att vara tämligen instabil, och otaliga stats-
kupper har skett i modern tid. Bara under arbetet med den här uppsatsen har två un-
dantagstillstånd utlysts på grund av politisk instabilitet. Thailändarna hyser dock stor 
respekt för kungen, och hans informella makt är extremt stor. Den nuvarande kung 
Bhumibol Adulyadej har personligen vid ett flertal tillfällen ingripit för att lösa kon-
flikter mellan politiska makthavare.  
 
Det politiska systemet och dess myndigheter i Thailand genomsyras av korruption. 
Korruption är en kraft som saktar ner utveckling och flera studier har i detalj visat 
hur korruption underminerar länders lagstiftningsprocess, hur det kan förstöra trans-
parensen och marknadstransaktioner samt att pengarna går till annat än att investeras 
på produktiva sätt.130 Den Berlin-baserade anti korruptionsorganisationen Transpa-
rency International har skapat ett index där de bedömer länder på en tiogradig skala 
hur korrupta de är. Noll indikerar extrem korruption och tio indikerar att korruption 
inte existerar. Thailand placerar sig på 3,5 poäng, vilket kan jämföras med Sverige 
som hamnar på 9,2 och anses vara ett av de minst korrupta länderna i världen.131 
 
”Thailand gör det lite svårt för sig att attrahera företag genom det politiska schabblet. 
Ett företag tittar sällan bara på en marknad och säger här ska jag producera utan 
företagen idag har en mycket bredare syn på tillverkningen de jobbar mycket mer 
med ett regionalt fokus. Det gör att Thailand har en utmaning, de har ju ett politiskt 
läge som är väldigt instabilt och kommer vara instabilt länge.”132 

”Thaksin har inte varit en klassisk familj men han har blivit en av de stora. Det är i 
och med att han utmanade hela den gamla thailändska aristokratin och kungahuset. 
Han var den andra maktbasen. Det var genom hans sätt att driva saker och ting och 
ta ifrån många av dessa deras gamla privilegier som han fick dem att vända sig mot 
honom. Det är därför det är den här jättestora klaschen mellan dessa två grupper. 
Det bottnar i pengar givetvis.133 

8.1.3 Sociala förhållanden 

Trots att levnadsförhållandena i Thailand har blivit bättre under senare år är inkomst-
fördelningen skev och fattigdomen fortfarande utbredd, främst i de norra och nord-
östra delarna av landet.134 
 
Arbetsmiljöförhållandena i landet varierar. 1997 skrev tillexempel regeringen under 
en FN-konvention mot barnarbete, men ännu tvingas många barn arbeta, särskilt på 
landsbygden. Det talas även om problem med gästarbetare från till exempel Burma 
utan rättigheter, vars löner ligger på ca 25 SEK per dag. I Thailand är minimilönen 36 

                                                           
130 Mutebi, (2008) “Explaining the Failure of Thailand’s Anti corruption Regime”, s. 148. 
131 Http://enews.mcot.net/view.php?id=6420. 
132 Intervju med Håkan Nylander Chef för svenska exportrådet Thailand 2008-12-12.  
133 Intervju med Håkan Nylander Chef för svenska exportrådet Thailand 2008-12-12. 
134 Utrikespolitiska Institutet (2008) ”Landguiden - Länder i fickformat Online”. 
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SEK för åtta timmar.135 ”För dagsarbete är minimilönen någonstans mellan 200-300 
Bath. Att det efterföljs är en helt annan fråga. Det är många som jobbar under 
minimilön. Det finns ett antal utmaningar där. Fackföreningar har ingen stark ställ-
ning alls i thailands så det gör att det inte finns någon samlad makt som påverkar den 
här typen av frågeställningar. De flesta anställda i Thailand jobbar mellan 9-18 eller 8-
17. En del jobbar även lördagar men det styrs väldigt mycket av företagen.”136 
 
Alla företag med fler än tio anställda måste betala in pengar till en fond som ger den 
anställde viss rätt till sjukvård, föräldraledighet, invaliditets- och dödsfallsförsäkring. 
Dock står en tredjedel av befolkningen utanför denna försäkring. Ett allmänt 
pensionssystem har nyligen införts, men utbetalningarna kommer inte påbörjas för-
rän 2013.137  
 
”Det är endast inom regering, polis etc. som de det erbjuds statlig pension. Det finns 
privata pensionssystem inom vissa företag också men det är inte allmänomfattande. 
Det är samma sak med sjukvårdssystemet det är uppbyggt genom att om du jobbar 
inom regeringen så får du ett antal olika försäkringssystem eller om du jobbar i pri-
vata sektorn och företaget själv betalar in men stora delar av befolkningen täcks inte 
alls av någonting. Det finns den här universal health care som var reformen som 
Taksin införde men det finns sådana saker som inte riktigt är på plats men man för-
söker förbättra från thailändskt håll men det går väldigt långsamt.” 

8.1.4 Affärslivet i Thailand 

Det finns ett antal familjer i Thailand, man brukar tala om omkring 50 stycken, som 
har ett extremt starkt inflytande. Någonstans mellan 80-90 procent av det thailändska 
näringslivet i thailand ägs och styrs av dessa familjer. 
 
Håkan Nylander, diplomat i Thailand, beskriver affärslivet såhär under intervjun vi 
genomförde med honom. ”Det är lika vanligt att ljuga här som i Sverige. Jag upplever 
inte att man ljuger här men att man kanske tar genvägar när det gäller sanningen. Det 
är mer att man förespelar saker och ting bättre än de egentligen är t.ex. om någon 
frågar hur många personer du har på den avdelningen och du har fem personer där 
och du säger 15. På den nivån är det man försöker alltid visa sig som viktigare, större 
som person att man har bättre relationer. Därför är en viktig bit att när du går ige-
nom företag att göra en ordentlig research; hur duktiga är de egentligen? Det är där 
man behöver lägga krutet.  
 
”Det är vanligt att personer använder sin makt gör att gynnas sig själva. Egenintresset 
är otroligt starkt i Thailand. Att man är väldigt starkt fokuserad på att gynna sig själv 
och sin familj snarare än landet jag tycker att den politiska utvecklingen är väldigt ta-
lande. Man kan titta på den politiska situationen och hur den utvecklar sig det är väl-
digt mycket en fråga om makt och pengar än egentligen vad som är det bästa för 
Thailand och detta är väldigt starkt talande.” 
 

                                                           
135 Malmborg, (2008) ”Semesterparadisen byggs för skräplöner”, s. 8. 
136 Intervju med Håkan Nylander Chef för svenska exportrådet Thailand 2008-12-12. 
137 Utrikespolitiska Institutet (2008) ”Landguiden - Länder i fickformat Online”. 
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”Det finns en väldigt stor respekt för pengar i Thailand. Du värderas t.ex.beroende 
på hur du är klädd. Om du är välklädd så får du väldigt mycket mer respekt, för då är 
man en viktig person. Jag vet inte om ni har varit på ett thailändskt bröllop men 
pengar är en väldigt viktig del. Man visar pengar, man ger t.ex. inte presenter till 
brudparet utan pengar och det kan tyckas konstigt ur svensk synvinkel men väldigt 
mycket är tanken där att man skapar möjligheter för brudparet att bygga sin framtid. 
Det är väldigt viktigt, landet är trots allt fortfarande fattigt och håller på att utveck-
las.” 
 
8.1.5 Svenska företag i Thailand 

För närvarande finns det omkring 60 större svenska företag i Thailand. Håkan Ny-
lander har det senaste året sett en ökning av svenska företag som vill etablera sig i 
Thailand. ”Vi såg faktiskt en liten ökning under förra året och det var det som fick 
oss att öppna kontoret här i Bangkok. Vi gjorde fler och fler uppdrag om etablering 
där vi tittade på marknadsförutsättningar och analyser så jag upplever att intresset för 
Thailand med business här blir allt större och större.” 
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8.2 Bilaga 2 – Beskrivning av företagen och personerna som medverkat 

i empirin 

Tabell 1. Respondenter. Respondenterna som har deltagit i vår empiriska studie.  

Företag Namn Befattning 

Autoliv (Thailand) Ltd. Roger Tea Biträdande personalchef för Syd-

ostasien 

Sandvik Thailand Ltd. Keith Johnsson Verkställande direktör 

Scania Siam Co., Ltd. Vichai Jirathiyut Verkställande direktör 

SKF (Thailand) Ltd. Viroj Kasemsawasdi 

Ratchanee Lerdudomwong 

HR- och kvalitetschef 

Kommunikationsansvarig 

Svenska exportrådet Thailand Håkan Nylander Chef för Thailandskontoret 

Tetra Pak (Thai) Ltd. Sinchai Thiensiri Teknisk miljö manager 
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8.2.1 Autoliv (Thailand) Ltd. 

Intervjuform:  Platsintervju 
Namn:  Roger Tea 
Befattning:  Biträdande personalchef för Sydostasien 
Datum:  11 december 2008 
Varaktighet: 1 timme och 10 minuter 

 
Vem är du? 
 
Jag heter Roger Tea och arbetar som biträdande personalchef för Autoliv i Sydost-
asien. Tidigare har jag arbetat 21 år för Morton International som nu har gått sam-
man med Autoliv. Tekniskt sett är Autoliv nu ett amerikanskt bolag. Jag kom till 
Asien år 2004. Jag arbetar enbart med HR frågor och är inte inblandad i försäljning. 
 
Vad gör Autoliv (Thailand), vad är ert mål och syfte? 
 
På Autoliv i Thailand arbetar vi självständigt som ett ”profit center”. Vi samman-
ställer säkerhetsbälten som är avsedda för bilindustrin, och större delen av produk-
tionen skeppas till kunder i Japan. Vår vision är att minska trafikolyckor genat produ-
cera säkerhetssystem som räddar liv.  
 
Hur ser er verksamhet ut i Thailand? 

 

I Bangkok har vi huvudkontoret för hela Sydostasien. Anledningen att det ligger i 
just Bangkok är en rent logistisk fråga. Kommunikationerna från Bangkok till de 
andra delarna i regionen är utmärkta. På huvudkontoret i Bangkok arbetar 60 per-
soner. VD och inköpschef i Thailand är svenskar och det finns 10 andra icke thai-
ländare på kontoret. I Chonburi har vi även en fabrik som sammanställer säkerhets-
bälten. Där arbetar 850 personer. Vi planerar att bygga ytterligare en fabrik i Thai-
land där textiler ska produceras. I hela Sydostasien har vi ca 8 500 anställda, och runt 
30 000 globalt. Uppskattad omsättning för Thailand år 2009 är 300 miljoner USD.  
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8.2.2 Sandvik Thailand Ltd. 

Intervjuform:  Platsintervju 

Namn:  Keith Johnsson 

Befattning:  Verkställande direktör 

Datum:  2 december 2008 

Varaktighet: 1 timme och 4 minuter 

 
Vem är du? 
 
Jag heter Keith Johnsson och är VD för Sandvik i Thailand. Jag har arbetat för före-
taget i 26 år, och i Thailand i 13 år. Tidigare arbetade jag för Sandvik i Storbritannien.  
 
Vad gör Sandvik Thailand, vad är ert mål och syfte? 
 
Sandvik producerar verktyg för behandlig av metaller, tunga maskiner och proces-
system. Syftet är att producera och sälja produkter som ökar produktiviteten och lön-
samheten hos kunderna. I Thailand finns dock inga fabriker, utan bara ett säljkontor i 
Bangkok. 
 
Hur ser er verksamhet ut i Thailand? 

 

I Thailand har vi som sagt bara ett säljkontor men koordinerar arbetet som görs i 
Sydostasien. Jag vill inte lämna ut några siffror som rör omsättningen, men kan av-
slöja att den har ökat substantiellt de senaste åren. 
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8.2.3 Scania Siam Co., Ltd. 

Intervjuform:  Platsintervju 

Namn:  Vichai Jirathiyut 

Befattning:  Verkställande direktör 

Datum:  14 november 2008  

Varaktighet: 1 timme och 7 minuter 

 
Vem är du? 
 
Mitt namn är Vichai Jirathiyut och jag är verkställande direktör för Scania Siam. Jag 
är ansvarig för Scanias verksamhet i Thailand. Jag har arbetat för Scania i 17 år, sedan 
1991. På den tiden, när jag började, var vi en distributör till Scania som ägdes av 
Thailändska och Taiwanesiska aktieägare. 
 
Vad gör Scania Siam, vad är ert mål och syfte? 
 
Vi säljer lastbilar och bussar här i Thailand men vår huvudsakliga verksamhet är att 
sätta ihop lastbilar. Vi har en fabrik här i thailand där vi monterar ihop delar som 
kommer från olika delar av världen till färdiga lastbilar.  Vår företagsvision är samma 
som Scanias. Men vi måste kunna fungera som en bro mellan de kulturella skillna-
derna mellan väst och den orientaliska kulturen och sammanfoga dessa. Vår affärside 
är att vi erbjuder en hög produktkvalitet till den thailändska marknaden. När vi säger 
hög kvalitet innebär det inte alltid att utan att kunden kommer att få en maximal för-
del av produkten. Den totala livscykelkostnaden kommer att vara ekonomisk fördel-
aktig för operatören eftersom vi erbjuder den lägsta kostnaden per km.  
 
Hur ser er verksamhet ut i Thailand? 

 
Vi har varit etablerade i Thailand i nästan 20 år. Först var vi en distributör men sedan 
i oktober 2000 är vi ett helägt dotterbolag till Scania Sverige. Vi har runt 120 anställda 
men för närvarande har vi inga permanent anställda svenska medarbetare. Vi hade en 
omsättning på omkring 1 000 000 000 Bath138 förra året. 
 

  

                                                           
138 1 SEK = 4,485 THB (2008-12-30 kl 15:30) 
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8.2.4 SKF (Thailand) Ltd. 

Intervjuform:  Platsintervju 

Namn:  Viroj Kasemsawasdi & Ratchanee Lerdudomwong 

Befattning:  HR- och kvalitetschef & Kommunikationsansvarig  

Datum:  19 november 2008 

Varaktighet: 51 minuter 

 
Vem är du? 
 
Vi heter Viroj Kasemsawasdi och Ratchanee Lerdudomwong, och är HR- och kvali-
tetschef samt Kommunikationsansvarig för SKF i Thailand. Vi har arbetat för SKF i 
åtta respektive 12 år. 
 
Vad gör SKF (Thailand), vad är ert mål och syfte? 
 
SKF har funnits i Thailand i 20 år och tillverkar kundanpassade tjänster och lös-
ningar inom områdena lager och tätningar. Även lagerhus, hylsor och muttrar produ-
ceras. SKF:s mål är att tillhandahålla 100 års kvalitetstänk och erfarenhet inom vårt 
verksamhetsområde. Detta för att bli både kunders och leverantörers förstaval.  
 
Hur ser er verksamhet ut i Thailand? 
 
SKF har 400 anställda i Thailand och är till 100 % ägt av moderbolaget. Merparten av 
de anställda arbetar i fabriken de har i Rayong. Huvudkontoret i Bangkok arbetar 
mest med försäljning till industriella distributionskanaler. I Thailand var omsätt-
ningen år 2008 ca 2 miljarder THB. Det finns inga svenska medarbetare hos SKF i 
Thailand.  

  



 

 

72 

 

8.2.5 Svenska exportrådet i Thailand 

Intervjuform:  Platsintervju 
Namn:  Håkan Nylander 
Befattning:  Chef för Thailandskontoret 
Datum:  12 december 2008  
Varaktighet: 56 minuter 

 
Vem är du? 
 
Jag heter Håkan Nylander och jag är chef för exporådet Thailand och chef för alla 
konsultprojekt i Sydostasien. Jag har det övergripande ansvaret för alla dessa projekt i 
den regionen. Jag har jobbat för exportrådet i två år innan det jobbade på Accenture, 
ett konsultbolag, i åtta år. 
 
Hur länge har svenska exportrådet funnits i Thailand? 
 
Kontoret startade i Bankok i september 2008. Tidigare satt vi i Kula Lumpur och 
jobbade via ambassaden här i Thailand. Bakgrunden till att vi drog igång det här var 
att vi fick allt mer förfrågningar om Thailand och gjorde mer jobb i Thailand. På 
grund av detta startade vi upp ett kontor. Tanken var från början att vi skulle sitta 
tillsammans med ambassaden men det var lite trångbott där, de har ju en hel del 
visumärenden.  
 
Vad gör Swedish Trade Council, vad är ert mål och syfte? 
 
Vi är en ”semi government” organisation. Vi ägs till 50 procent av Svenskt Näringsliv 
och till 50 procent av svenska staten. Det här är en unik företagsform. Syftet med 
exportrådet är att hjälpa svenska företag att komma ut i världen, att vara på plats och 
ge handfast hjälp med allt från strategi till att göra väldigt praktiska saker för företa-
gen. Exportrådets uppgift och roll har förändrats under många år. Det har gått från 
att vara väldigt mycket fokus på att vara regeringes förlängda arm och göra olika 
industrisatsningar till att vara mycket mer kommersiellt. Det drivs idag som vilket 
konsultbolag som helst men där staten råkar vara den största uppdragsgivaren. Vi får 
inga pengar av staten där de bara säger gör vad ni vill utan de har tydliga uppdrag och 
mål. Det är väldigt stor fokus från staten på tydlig transparens och på att vi uppnår 
mål och liknande. 
 
Hur många svenska företag finns det i Thailand? 
 
Vi brukar säga att det finns runt 60 företag med svensk anknytning.  
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8.2.6 Tetra Pak (Thai) Ltd. 

Intervjuform:  Platsintervju 

Namn:  Sinchai Thiensiri 

Befattning:  Teknisk miljö manager 

Datum:  19 november 2008 

Varaktighet: 54 minuter 

 
Vem är du? 
 
Jag heter Sinchai Thiensiri och arbetar som teknisk miljömanager för Tetra Pak i 
Thailand. Jag har arbetat för Tetra Pak i ett och ett halvt år, och innan dess arbetade 
jag för en thailändsk NGO som heter Magic Eye i åtta år. 
 
Vad gör Tetra Pak (Thai), vad är ert mål och syfte? 
 
Tetra Pak tar fram produkter som gör att livsmedel kan förvaras på ett säkert sätt. 
Vår vision är att dessa ska gå att få tag på överallt, och vårt syfte är att skapa vinst 
men att samtidigt vara skonsamma och arbeta i harmoni med miljön.  
 
Hur ser er verksamhet ut i Thailand? 

 

Vi har 170 anställda i Bangkok och är till 100 % ägda av Tetra Pak. I Bangkok ligger 
huvudkontoret och vi arbetar med försäljning, service och HR härifrån. Vi har även 
50 anställda i en mindre fabrik i Rayong, där förpackningarna fylls med livsmedel. I 
Singapore har vi en större fabrik där förpackningarna lamineras. I Thailand finns det 
mellan tre till fem svenskar som arbetar, men de har även arbetsuppgifter i andra 
länder i Sydostasien där Tetra Pak är versamma. Bland annat så är marknadsförings-
chefen svensk. I Thailand är vi nummer ett på marknaden, med en marknadsandel 
på 75 %. 
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8.3 Bilaga 3 – intervju med svenska exportrådet 

Hur skiljer sig den thailändska affärskulturen från den svenska? 
 
Det är ganska stor skillnad att vara turist i Thailand och att göra business i Thailand. 
Det som är slående för Thailand, men också för hela Sydostasien, är hur starkt in-
flytande de som är kinesättade har. De är oftast tredje, fjärde generations kineser men 
om någon har en kinesisk bakgrund lyfter man gärna fram det som någonting fint. 
Det finns ett antal familjer i Thailand, man brukar tala om omkring 50 stycken, som 
har ett extremt starkt inflytande. Någonstans mellan 80-90 procent av det thailändska 
näringslivet i Thailand ägs av dessa familjer. De är en extremt stark maktfaktor och 
nästan uteslutande alla har en kinesisk bakgrund. Thailand är faktiskt det ända landet 
i Sydostasien där kineser har ett väldigt gott rykte. De har de inte i andra länder i re-
gionen. Där är det andra etniciteter som är de stora grupperna och kineserna är under 
dem i hackordningen.  
 
Vad som också är unikt i Thailand är kopplingen mellan business, regering, militär 
och polis. De fyra grupperna är väldigt starkt sammankopplade och man måste ha 
bra relationer mellan dessa grupper om man vill lyckas med sin business. Det är lite 
unikt för Thailand. Man kan se koppling mellan business, regering och militär i Indo-
nesien och en hel del filipinerna. I Malaysia t.ex. där har militären inte alls lika stark 
ställning däremot finns det en stark koppling mellan regering och business.  Det byg-
ger väldigt mycket på att genom att ha bra relationer med politiker så skapar de 
marknader.  

Organisationskulturen i Thailand är väldigt hierarkisk. Det är en jättestor skillnad hur 
du driver ett företag, chefen är chef och inget snack om det. De måste bestämma allt 
och visa med hela handen. Det medbestämmande som vi svenskar har finns inte här. 
Folk säger bara; vad menar du jag förstår inte, när man försöker involvera dem. Som 
svensk förstår man inte hur stor kulturskillnaden är. Man försöker bjuda in och för-
söker få engagemang,  men det går inte.  

Att landet är buddistiskt påverkar också en hel del i affärerna men också hur man 
jobbar.  Reinkarnation är t.ex. en viktig del. Att du är rik idag, det tror buddhister be-
ror på att du gjorde goda gärningar i tidigare livDet är även väldigt viktigt att det ska 
vara kul på arbetsplatsen. Thailändarna har ett utryck som heter ”sanuk” vilket syftar 
till att man ska ha kul när man jobbar också, effektivitet kanske inte alttid betyder allt. 
Det kanske ofta är andra saker som är viktigare bland de anställda. 
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Vilka kulturella skillnader finns det mellan Sverige och Thailand i avseende 
på hållbarhetsarbete? 
 
Sverige är väldig sekulärt och det finns knappt någon religion kvar. Vi har vår pro-
testantiska bakgrund men den har inget direkt inflytande på hur vi lever våra liv. I 
thailand är religionen en mycket större del av kulturen och hur man lever sitt liv. 
  
Vad finns det för möjligheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i Thailand? 
 
Tittar man på svenska företag så är det attraktivt här. Det som är annorlunda mot 
andra länder är att relationerna mellan våra kungahus är väldigt bra. Det kan låta som 
en obskyr sak men det har en väldigt stor betydelse i Thailand att vi är ett kunga-
döme. Att Sverige är ett så pass stort turistland i thailand gör också att det redan 
finns mycket relationer våra länder emellan. Att det finns goda relationer mellan våra 
länder påverkar och skapar möjligheter . Man lägger en större betydelse vid det i 
Thailand än vad vi gör i Sverige. Detta gör att det är enklare för svenska företag i 
Thailand. 
 
I vilken grad påverkar korruption de svenska dotterbolagen? 
 
Det finns en hel del korruption men det är ingenting som man talar om. Man kan 
läsa i pressen om politiker som är korrumperade, att det finns röstköpande osv. Inom 
den politiska sfären i thailand och i resten av hela Sydostasien är det ett stort pro-
blem. Jag skulle säga att korruptionen är ett problem som berövar länder möjligheten 
att utvecklas.  
 
Hur välkänt är begreppet CSR i Thailand?  
 
Jag har ingen bra uppfattning om hur långt man har kommit med CSR, men som be-
grepp ser man att medvetenheten ökar men vad som egentligen ligger under det är 
svårt att säga. Jag personligen upplever att medvetenheten om CSR är ganska stor 
men då ska man ju veta att jag jobbar mot VD:ar eller marknadschefer i bolagen. 
CSR-frågan finns med på deras agenda men de kanske inte är första frågan och inte 
heller andra utan det är andra frågor som är viktigare,  men det är ändå en viktig del. 
 
Vi jobbar mycket med inköp och liknande. Sweatshops är inte lika vanligt i Thailand 
som i andra länder. Det finns mycket mer av det i Indien, Kambodja och Vietnam. 
Jag upplever inte att det är så tufft i Thailand att arbetarna behöver acceptera att bli 
illa behandlade. Är de undermåliga arbetsförhållanden lämnar de jobbet. Thailand har 
en väldigt låg arbetslöshet idag. Man ska veta att nästan alla dessa fabriker tillverkar 
för västerländska företag och att väldigt många företag jobbar med ganska tuffa rikt-
linjer just mot detta,  framförallt amerikanska företag som har väldigt stort tryck på 
sig. 
 
Jag har inte stött på barnarbete i någon del av den här regionen. Det är inte vanligt 
med barnarbete i fabriker och liknande, men det kan ju finnas. Däremot ser man ofta 
att barn hjälper till på familjerestauranger och liknande eller hjälper till vid olika 
sammanhang, men detta kan inte riktigt klassas som barnarbete. 
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Hur arbetar de svenska dotterbolagen med hållbar utveckling i Thailand? 
 
Vi gör en hel del inköpsprojekt åt svenska företag. Vi hjälper dem att hitta tillverkare 
och CSR frågor är alltid med som ett kriterium från de svenska företagen. De frågar 
alltid om leverantören lever upp till de kraven. De svenska företag som vi jobbar med 
tycker i alla fall att det är viktigt. Ett varumärke är värt så mycket. Vi brukar säga att 
CSR-frågorna går hand i hand med kvalitet och leveranssäkerhet, de hänger så starkt 
ihop. Det blir inte en kostnadskomponent utan snarare förutsättning för att det ska 
fungera bra. Men det är en skillnad med att säga att CSR-frågor är en del till att säga 
att de verkligen går ner på djupet. Företagen tittar mest på om leverantören kan leve-
rera rätt typ av produkt om det är det rätt typ av pris, leveransmodell osv. och sen 
tittar de på om de fixar CSR biten. Det är inget företag som vill köpa från ett företag 
som har barnarbete. Det är ingen som vill hamna i den situationen och få den fågeln 
på tröjan. Exportrådet har inte hört om några svenska företag som har haft dessa 
problem de senaste åren här i Thailand. 
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8.4 Bilaga 4 – förklaring av intressentteorin 

8.4.1 Deskriptiv teori 

• Underliggande fråga: Hur och i vilken utsträckning kan standardiserade etiska initiativ 
hjälpa till att svara för intressenternas intressen? 

• Möjligheter: De standardiserade etiska initiativen ger vägledning om hur man i prakti-
ken ska ta hänsyn till intressenternas intressen genom att efterfråga ökat engage-
mang hos dem.  

• Problem: Givna råd om hur man ska designa kommunikationen med intressenterna 
är alltför oprecisa vilket leder till implementeringsproblem. 

8.4.2 Instrumental teori 

• Underliggande fråga: Är det fördelaktigt för företagen att standardiserade etiska initia-
tiv används som ett granskningsverktyg av intressenterna? 

• Möjligheter: Att engagera sig med intressenterna via standards är fördelaktigt på 
grund av sänkta kostnader på lång sikt samt ökad produktivitet. Framför allt att 
minska riskerna för höga kostnader i form av skador på varumärket. Hållbarare 
produktion. 

• Problem: Att engagera intressenterna via standards skapar en uppsjö av kostnader 
som kan vara skadliga (särskilt för mindre företag). 

8.4.3 Normativ teori 

• Underliggande fråga: Varför svarar organisationer för intressenternas intressen genom 
att godta etiska perspektiv som bygger på en viss moralisk ståndpunkt? 

• Möjligheter: Standards ger företag med en kommunikativ-rationell moralisk stånd-
punkt som hjälper dem förstå varför intressenternas intressen behöver tas hänsyn 
till. 

• Problem: Designen av rapporterna eller utlåtandena för att utveckla en norm är ofta 
otillräckliga från ett kommunikativt - rationellt perspektiv.  
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Figur 5. GRI:s Riktlinjer - Översikt. Källa: GRI, 2008, ”G3 Riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning”, s. 4. 

8.5 Bilaga 5 - förklaring av GRI-riklinjernas två delar 

Del 1 – redovisningsprinciper och vägledning. ”För att ge vägledning beträffande vad 
somska redovisas, omfattar del 1 redovisningsprinciper för väsentlighet, kommu-
nikation med intressenterna, hållbarhetssammanhang och fullständighet. Del 1 inne-
håller även grundläggande tester för varje princip. Användningen av dessa principer 
avgör tillsammans med standardupplysningar vilka områden och indikatorer som ska 
redovisas.”139  

 
 
 
 
 
Del 2 – standardupplysningar. ”Den innehåller de standardupplysningar som ska ingå 
i hållbarhetsredovisningen. Riktlinjerna beskriver den information som är mest rele-
vant och väsentlig för flertalet organisationer och av intresse för de flesta intres-
senter.”140 
 
Standardupplysningarna kan delas upp i tre delar: Strategi och profil, Hållbarhets-
styrning och Resultatindikatorer: 
 
  

                                                           
139 GRI (2008) ”G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning”, s. 4. 
140 GRI (2008) ”G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning”, s. 5. 
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Strategi och profil: de ska ge en generell bild av hur föregets strategi, styrning och profil 
är kopplat till deras hållbarhetsarbete. 
 
Hållbarhetsstyrning: ska ge läsaren en bakgrund för att förstå resultatet inom ett speci-
fikt område. De ger upplysningar om hur organisationen hanterar ett antal områden. 
 
Resultatindikatorer: ger företaget en jämförbar information om företagets ekonomiska-, 
miljö- och sociala resultat. 
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8.6 Bilaga 6 - Interview questions 

Who are you, what are your profession and your position in the company? 

 How long have you worked for your company? 

Could you briefly summarize you company’s activities? 

- What industry? 
- Company's vision? 
- Business concept? 
- Number of employees in Thailand? 
- Swedish employees and their positions in Thailand? 
- Turnover and turnover per employee? 

How does the company group structure (consolidated) look like and what is your com-
pany’s connection to Sweden?  

Have you heard about the concept of Corporate Social Responsibility (CSR)?  

- Could you briefly describe the company’s work with CSR? 
- Is there a CSR policy that directs the work? 

o A local policy? 
o A policy for the consolidated companies? 

- Is the concept of CSR well known in Thailand? 

Does your company work with issues regarding sustainable development? 

- If yes, how? 
- What issues do you work the most with? (work environment, social issues, environ-

mental issues) 
- Why? – Are these activities typical for Thailand or for the whole line of business? 

Have you heard about the concept of sustainability reporting? 

Do you do any kind of sustainability reporting? 

Have you heard about GRI? (If not we give a short explanation) 

Do you use any international guidelines or standards (like GRI) in your work with sustaina-
bility issues? – Why/Why not? 

- If yes, what do you benefit from it? 
- If no:  
- Is it too expensive? 
- Lack of knowledge? 
- No demand? 
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How is your sustainability work connected to your Swedish parent company? 

- How does it work in practice? 
- Where is it reported? 
- Who does it? 
- How is it controlled? 
- Is it audited by any independent organization or person involved? 

Do you believe that your sustainability work is transparent? I .e does your parent company 
have a complete insight in your (and any possible suppliers) operations? 

Does your Swedish parent company put any demands on you regarding your sustainability 
work? 

- If yes, what demands? 
- If no, why not? 

Do you have a continuous dialog with your stakeholders e.g. NGO’s. the government, em-
ployees, shareholders or other organizations that can be affected by your company’s activ-
ities? 

- If yes, what stakeholders do you believe are the most important? 

Do you feel any (external) pressure to work with sustainability issues? 

- If yes, from who? (The government, NGO’s employees, shareholders) 

Are sustainability issues something that is discussed within your company? 

- Are there any special difficulties to report sustainability work in Thailand? E.g. com-
pared to other part of Asia? 
 

- Are there any special opportunities or beneficial conditions to work with sustainability 
issues in Thailand. E.g. compared to other part of Asia? 

In general how do you believe that the work with sustainability issues in Thai companies is 
going?  

Do you see any trend in that the work with sustainability issues is increasing in Thailand? 

Is working with sustainability issues something that is important for your company? 

- If yes, what is the value of that? 

Would you say that there are cultural differences between Asia/Thailand and the western 
world on the view of sustainability issues? 

- If yes, what are these? 
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Is there anything else that concerns the subject that you believe is relevant and would like 
to add? 
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8.7 Bilaga 7 – Intervjufrågor till svenska exportrådet 

- Vem är du? 
o Hur länge har du jobbat för Swedish Trade Council? 
o Vad har du arbetat med innan du började på Swedish Trade Council? 
o Vilka arbetsuppgifter har du nu? 

 
- Vad gör Swedish Trade Council? 

o Vad är ert mål och syfte? 
o Hur länge har Swedish Trade Council funnits i Thailand? 
o Hur många svenska företag finns det i Thailand? 
o Ser du en ökning av Svenska företegs närvaro i Thailand de senaste åren? 

 
- Vad skiljer den thailändska affärskulturen från den svenska? 

o Kan du berätta lite om affärskulturen? 
o Vilka är de största skillnaderna mellan affärskulturen i Sverige och Thai-

land? 
o Vilka möjligheter/fördelaktiga förhållanden finns för svenska företag som 

etablerar sig i Thailand? 
o Vilka svårigheter finns det?  
o Vilka regler gäller för ägande av företag i Thailand, kan en icke thailändsk 

medborgare äga 100 procent av ett företag? 
o Är organisationskulturen i Thailand hierarkiska eller horisontella? 

 
- Är det en hög grad av korruption i Thailand? 

o Hur påverkar det företagen? 
o Vilka rekommendationer ger ni Svenska företag i dessa situationer? 

 
- Är det vanligt förekommande att ljuga i affärer? 

 
- Är det vanligt att personer använder sin makt för att gynna sig själva i affärslivet? 

 
- Är det vanligt att personer använder sin makt för att gynna hela samhällets ut-

veckling? 
 

- Hur spelar religionen in i affärslivet? 
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- Vilka är de viktigaste arbetsmiljölagarna eller dylikt som företagen måste följa? 
o Arbetstider?  
o Minimum lön?  
o Pensionssystem? 
o Arbetsförhållanden? 
o Barnarbete? 

 
- Är miljöfrågorna viktiga för Thailändska företag? 

o Har det skett någon förändring de senaste åren? 
 

- Flera av företagen som vi har intervjuat har talat om lagen ”health safety environ-
ment”. Vad innebär den? 
 

- Vilken respekt finns det för pengar?  
 

o Vilken respekt finns det för arbetskraften? 

�  Är billig arbetskraft allt?  
� Finns det andra värden som värnas? 

o Är pengar allt? Går det före etik och god affärssed? 

Får ni mycket frågor om CSR/hållbarhetsarbete av svenska företag? 

- Är Thailändska företag generellt sett medvetna om begreppen? 
- Hur upplever ni att arbetet med CSR/hållbarhetsarbete generellt sett går i Thai-

land? 

Är svenska företag enligt din uppfattning bättre eller sämre på detta än andra företag? 

 


