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Abstract 

In this essay I analyse how three Swedish companies with different types of governance carry 

out work aimed at promoting inclusion with focus on gender and ethnicity. There are three 

study questions: How does the type of governance affect the inclusion work in terms of na-

tional and international law? How do the companies operate within the framework of social 

sustainability in order to combat a homogeneous composition in relation to promotion to 

higher positions? Do the implementation strategies of the studied companies differ? 

The conclusions are that the implementation strategies differ between the studied companies 

and that the type of governance exerts has significant influence on the implementation strate-

gies to promote and enhance inclusion to higher positions. Successful implementation strate-

gies are guided by the principal’s intentions as well as the agenda of the company manage-

ment.  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Intersectionality, Gender and ethnicity, Type of 

governance, Inclusion work and Global Compact. 

Sammanfattning 
I uppsatsen analyserar jag hur tre svenska företag med skilda bolagsformer, inom ramen för 

sitt sociala ansvarstagande, bedriver inkluderingsarbete med fokus på kön och etnicitet. Stu-

dien har tre frågeställningar: Hur påverkar bolagsformen inkluderingsarbetet i förhållande till 

nationell rätt och folkrätt? Hur arbetar företagen inom ramen för sitt sociala hållbarhetsarbete 

i sitt försök att motverka eventuell homogen sammansättning vid befordran till högre posit-

ioner? Finns det skillnader mellan de studerade företagens implementeringsstrategier? 

Denna studie visar att bolagsformen och ägarstrukturen har en signifikant påverkan av val på 

implementeringsstrategier för att främja en ökad inkludering bland anställda i ledande posit-

ioner. Framgången med implementeringsstrategier styrs av såväl uppdragsgivares intentioner 

som bolagsledningens agenda.  

Nyckelord: Hållbart företagande, Intersektionalitet, Kön och etnicitet, Bolagsform,  

Inkluderingsarbete och Global Compact. 
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1. INLEDNING 
 

Icke-diskrimineringsprincipen utgör grundbulten i Förenta Nationernas (FN:s) allmänna för-

klaring om de mänskliga rättigheterna (MR). Trots detta är kränkningar av dessa rättigheter i 

form av diskriminering på olika grunder en utmaning för såväl FN som för konventionsskyl-

diga stater.  

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan utsåg år 2005 professor John Ruggie till sin 

särskilda representant för frågor om företagande och mänskliga rättigheter. Ruggie presente-

rade 2008 ramverket ”Protect, Respect, Remedy”, som lade grunden för FN:s vägledande 

principer för företag och MR. Enligt dessa principer är stater skyldiga att skydda mänskliga 

rättigheter och alla företag har skyldighet att respektera samt främja rättigheterna. Detta inne-

bär att företagens verksamhet inte ska bidra till kränkningar av MR och att de ska agera för att 

förhindra sådana.1  

Nationell lagstiftning är ett centralt instrument för skyddet av mänskliga rättigheter. Rege-

ringen förklarar staters förpliktelse att skydda mänskliga rättigheter som ”en norm för hur sta-

ter förväntas uppträda”.2 Vidare fastslås att staters skyldighet är att säkerställa att respekten 

för MR upprätthålls, genom ett väl fungerande rättsväsende, effektiv lagstiftning och regle-

ring.3  

Enligt de vägledande principerna för företag och MR är stater förpliktigade att tillförsäkra ef-

fektiva rättsmedel i fall företag kränkt de mänskliga rättigheterna. Detta inbegriper juridiska 

såväl som icke-juridiska mekanismer. Rättsmedel i det svenska rättssystemet överensstämmer 

med internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige anslutit sig till; all-

männa domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Dessutom granskar flera av de 

svenska Ombudsmännen att MR följs.4 Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan granska om 

en aktör använder metod eller arbetssätt som riskerar att vara diskriminerande. Enskilda som 

upplever sig diskriminerade kan göra en anmälan till DO.5  

Enligt Statens ägarpolicy ska statligt ägda bolag arbeta strategiskt och föredömligt inom om-

rådena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik, jämställdhet och mångfald.6

                                                             
1 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, 2015, s.7. UD2015/03494/IH  
2 Ibid, s.9. 
3 Ibid, s.7.  
4 Ibid, s.15. 
5 Diskrimineringsombudsmannen, Om DO. Reviderad 17 mars 2017, hämtad den 21 mars 2017.  
6 Regeringen, Mål för bolag med statligt ägande, uppdaterad 20 september 2016, hämtad 15 mars 2017. 
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Det innebär att bolag i statlig ägo ska arbeta för att internationella riktlinjer efterlevs. FN:s 

Global Compact utgör vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det är en-

ligt dessa principer skyldiga att agera transparent och rapportera enligt Global Reporting Ini-

tiative, GRI.7 I detta avseende har nationell lagstiftning direkt styrande effekt för sina statliga 

bolag. Börsnoterade företag däremot fattar beslut om de vill ansluta sig till FN:s Global Com-

pact och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Axfood anslöt sig till 

pakten 2002 och Volvokoncernen 2001.8 Således bedriver bolagen hållbarhetsarbete i enlighet 

med FN:s ramverk för mänskliga rättigheter. Att ansluta sig innebär ett åtagande att respek-

tera och främja MR i hela sin verksamhet, inkl. det interna jämställdhets- och mångfalds      

arbete.  

1.1. Problemformulering  

The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD- Kommittén) uttryckte 

sin tillfredställelse över att Diskrimineringslagen (DL 2008: 567) inkluderar etnicitet, religion 

och annan trosuppfattning.9 Däremot noterar kommittén att begreppet “ras” ersatts med etnisk 

tillhörighet i DL, vilket anses försvåra arbetet att uppnå konventionens huvudsyfte. Kommit-

tén uttrycker även oro över den ekonomiska segregationen som har sin grund i diskriminering 

av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, i synnerhet afro-svenskar och muslimer. 

Således efterfrågar kommitteen statistik fördelad på inrikes födda, utrikes födda och minori-

tetsgrupper, för bland annat arbetsmarknaden.10  

När det gäller jämställdhet, uttrycker The Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women (CEDAW-kommittén) i sin senaste Concluding Observations oro över den 

horisontella och vertikala könssegregationen på den svenska arbetsmarknaden.11 Trots att Sve-

rige antog den första jämställdhetslagen samma år som CEDAW antogs, har kvinnor inte 

samma karriärmöjligheter som män. Flera lagar, däribland Jämställdhetslagen, ersattes 2009 

med Diskrimineringslagen, DL. Lagen behandlar sju diskrimineringsgrunder, däribland kön 

och etnicitet. I DL 2 kap fastslås förbud mot diskriminering och repressalier i arbetslivet. Dis-

krimineringsförbudet i kap 2 §1 är inte absolut.  

                                                             
7 Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, s.23.  
8 Axfoodkoncernen anslöt sig till FN: s Global Compact 2002-03-07, hämtad 20 mars 2017. Volvo Car Corporation anslöt sig till pakten i juli 
2000 och AB Volvo Group i december 2001, hämtad 20 mars 2017. 
9 International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, antagen 1966, Sverige ratificerade konventionen 1971. 
10 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, concluding observations on the combined nineteenth to twenty-
first periodic reports of Sweden, adopted by the Committee at its eighty-third session (12–30 August 2013), s.1-2. 
CERD/C/SWE/CO/19-21, 23 September 2013. 
11 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, antagen 1979, Sverige ratificerade konventionen 1980. Se 
även Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic 
reports of Sweden, s.10. CEDAW/C/SWE/CO/8 - 9, 10 March 2016. 
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I syfte att främja jämställdhet har arbetsgivare haft lagstöd (kap 2 §2) för positiv särbehand-

ling på grund av kön. Från årsskiftet 2016/17 är det tillåtet att tillämpa positiv särbehandling 

på grund av alla sju diskrimineringsgrunderna.  

Personuppgiftslagen (PuL) har till ändamål att skydda människors personliga integritet och 

förbjuder behandling av uppgifter som röjer ras eller etniskt ursprung. Ett systematiskt inklu-

deringsarbete som avser främja alla medarbetare får samma möjligheter till befordran, utarbe-

tar mål och indikatorer för att kunna följa upp utfallet. PuL begränsar arbetet med etnisk 

mångfald. Förutom att följa gällande lag, har Volvokoncernen och Axfood anslutit sig till 

FN:s Global Compact och vägledande principer för företag och MR. Systembolaget är via 

ägardirektiven ålagt att arbeta utifrån dessa ramar. Inom ramen för företagens sociala hållbar-

hetsarbete ska företag arbeta med jämställdhet och mångfald i den egna verksamheten. Detta 

innebär att alla medarbetare ska ges samma möjligheter och förutsättningar att befordras.  

Trots att allt fler kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk utbildar sig, fö-

refaller det finnas ett tak för dessa grupper i ledande positioner. Enligt data från Statistiska 

Centralbyrån uppgick andelen kvinnor i Sverige i ålderskategorin 25–44 med minst tre års ef-

tergymnasial utbildning till 13 % år 1990 och 39 % år 2015. Fördelat på födelseregion: Sve-

rige 32 %, Europa utom Norden 32 %, Asien 27 % samt övriga länder 24 %.12  

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur Systembolaget, Volvokoncernen och Axfood, med skilda bolags-

former, bedriver inkluderingsarbete med fokus på kön och etnicitet samt hur detta inklude-

ringsarbete relateras till nationell rätt, folkrätt samt Global Compact. I denna uppsats har jag 

för avsikt att besvara följande frågor: 

● Hur påverkar bolagsformen inkluderingsarbetet i förhållande till nationell rätt och 

folkrätt? 

● Hur arbetar företagen inom ramen för sitt sociala hållbarhetsarbete i sitt försök att 

motverka en eventuell homogen sammansättning vid befordran till ledande positioner? 

● Finns det skillnader mellan de studerade företagens implementeringsstrategier? 

  

                                                             
12 Andel kvinnor av hela befolkningen avseende 2015. Avser ålderskategori 25–64 år. Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män-
lathund om jämställdhet 2016, s.27. SCB-Tryck, Örebro 2016.06. 
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1.3. Metod 
Jag studerar Systembolagets, Volvokoncernens och Axfoods interna jämställdhets- och mång-

faldsarbete som en del av deras sociala hållbarhetsarbete. För att utröna hur bolagen relaterar 

till nationell rätt och folkrätt i sina styrande dokument, använder jag mig av juridisk metod. I 

de fall där hänvisning till nationell rätt saknas, genomför jag en textanalys av dokumenten för 

att undersöka hur företagen förhåller sig till den värdegrund rätten speglar. Textanalysen görs 

inom ramen för ”Critical Race Theory”. Denna teori dekonstruerar rätten för att kunna visa 

juridikens begränsningar när det gäller att inkludera och beakta människors erfarenheter av 

multipelt förtryck. 

Inledningsvis undersöker jag hur Systembolaget förhåller sig till gällande nationella lagar vid 

implementeringen av sitt inkluderingsarbete. Därefter undersöker jag hur Axfood och Volvo-

koncernen, vilka i sina styrande dokument inte refererar till nationell rätt, relaterar sitt interna 

jämställdhets- och mångfaldsarbete till folkrätt. I uppförandekoden, som är obligatorisk för 

bolag som har anslutit sig till Global Compact ‒ ett internationellt policydokument antaget un-

der FN:s beskydd ‒ stipuleras ett åtagande att följa lagar och plikter i fråga om mänskliga rät-

tigheter. För att fastställa om dessa två börsnoterade bolags arbete kan kopplas till en specifik 

internationell MR-konvention eller artikel, genomför jag en textanalys av deras uppförande-

kod, policy, strategiska dokument samt års- och hållbarhetsredovisningar.  

1.4. Avgränsning 
Mitt fokus i studien är företagens relation till nationell rätt och folkrätt. Jag kommer inte att 

behandla den europeiska rätten (EKMR och EU-rätten). Agenda 2030 berörs inte heller i upp-

satsen. Även om jag är medveten om att Riksdagen har fattat beslut om en hållbarhetslag som 

ställer krav på hållbarhetsredovisning kommer jag inte att beröra denna lag i uppsatsen. Be-

greppet hållbart företagande, inrymmer ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. I 

uppsatsen fokuserar jag på social hållbarhet. 

1.5. Disposition  
 Uppsatsen inleds med en kort introduktion om antidiskrimineringsprincipen, företagens för-

pliktelser att respektera och främja MR, följt av problemdiskussion, syfte och frågeställningar 

samt metod. I kapitel 2 presenteras de teoretiska ramarna, inklusive forskningsläge. I kapitel 3 

introduceras innebörden av hållbart företagande kopplat till de tre studerade företagens arbete 

i enlighet med Global Compact och riktlinjer för företag och MR. I kapitel 4 presenteras rätts-

liga instrument och i kapitel 5 företagens inkluderingsarbete. I kapitel 6 analyseras de tre före-

tagens inkluderingsarbete och i det avslutande kapitlet presenterar jag mina slutsatser.  
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1.6. Begreppsdefinition  
• Kön: definieras på biologiskt sätt som man eller kvinna. Denna diskrimineringsgrund 

är könsneutral; DL skyddar både män och kvinnor.  

• Etnisk tillhörighet: “nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande”.13 

• Ordet ras som används i internationella MR- konventioner har utmönstrats i ny svensk 

lagstiftning. I diskrimineringslagen är utgångspunkten att alla människor tillhör män-

niskorasen, och tillhör således samma ras. Riksdagens fattade 1997 beslut om att såväl 

riksdag som regering ska i möjligaste mån motverka att ”ras” ges utrymme i såväl lag-

stiftning som officiella texter.14  

• Intersektionalitet innebär interaktion mellan kön och etnicitet.  

• Jämställdhets- och mångfaldsarbete och inkluderingsarbete är synonymer i upp-

satsen.  

• Hållbart företagande och ansvarsfullt företagande är synonymer och motsvarar 

engelskans Corporate Social Responsibility (CSR), som inbegriper ekologiska, ekono-

miska och sociala dimensioner.  

  

                                                             
13 Diskrimineringslag (2008:567), Kap 1 § 5:3. 
14 Gabenius Göransson H, Slorach M, Flemström S och Del Sante Naiti, Diskrimineringslagen, Tredje upplagan, Norsteds Juridik AB, Agde 
och Stockholm 2013, s.37. 



 

11 
 

2. TEORETISKA RAMAR 
 

Kritisk feministisk teori utvecklades på 1980-talet för att belysa och stärka kvinnors situation i 

samhället.15 Feministiska rättsteoretikern Chatarine MacKinnon utgick från dikotomin 

man/kvinna och ifrågasatte amerikanska jämställdhetslagar som lade grunden för manlig do-

minans. Teorin kritiseras av ”Critical racial ” teoretiker, däribland av Angela P. Harris för 

dess avsaknad av ett intersektionellt perspektiv.16 Medan MacKinnons teori kritiserar manlig 

dominans, ifrågasätter Harris och Kemberle Crenshaw traditionell feminism och kulturell do-

minans. I svensk kontext är forskaren Wuokko Knocke en pionjär på området interaktion mel-

lan kön och etnicitet.17 

MacKinnon hävdar att lagstiftning om formell såväl och reell jämställdhet leder till manlig 

dominans.18 Formell jämställdhet kännetecknas av könsneutral lagstiftning om allas likhet in-

för lagen. Det förutsätter att kvinnor anpassar sig till den manliga normen. En sådan utform-

ning indikerar hur innehåll lyfts in i lagen och blir styrande i arbetet med formell jämställdhet. 

I likabehandlingsprincipen mäts kvinnor i relation till män och i undantagsbestämmelser mäts 

kvinnors brister i förhållande till män. Följaktligen är könsneutral lagstiftning en manlig norm 

och speciella skyddsregler en kvinnlig standard.19  

Lagtexter kännetecknas av abstrakta och transparenta beskrivningar som speglar bakomlig-

gande system. Eftersom ”the same as” är ospecifik hänsyftning, blir en sådan lagstiftning 

norm för alla individer.20 I praktiken gynnar detta huvudsakligen män.21 Denna dominans 

bottnar enlig MacKinnon i att kvinnor nekats få sina röster hörda och bli lyssnade på. Denna 

maktlöshet har medfört kvinnlig artikulation och tystad. Ignorans är brist på erkännande och 

                                                             
15 Katrhrine T. Barlett och Rosanne Kennedy ” Introduction”. I Feminist Legal Theory Readings in Law and Gender, redigerad av Katrhrine T. 
Barlett och Rosanne Kennedy, Westview Press, Colorado, 1991, s.1-2. 
16 Begreppet intersektionalitet, som belyser hur olika maktrelationer är sammankopplade, utvecklades i skärningspunkten mellan postmo-
dern feministisk teori, postkolonial teori samt ”black feminism” och ”queerteori”. Paula Mulinari och Rebecca Selberg,” What a way to 
make a living!”. I Arbete Intersektionella perspektiv, redigerad av Paula Mulinari och Rebecca Selberg: Malmö: Gleerups utbildning AB, 
press Team Media Sweden AB 2011, s.28. 
17 Knokke studerade 1986 relationen mellan svensk arbetsmarknad och migrationsprocesser. Med sin forskning som grund ifrågasatte hon 
bilden av den svenska arbetsmarknaden som endast präglad av klass- och könsmässig segregation. Detta belyste hon genom att ta sin ut-
gångspunkt i utrikes födda kvinnors erfarenheter av såväl lönearbete som fackligt arbete. Knokke såg ett stort behov av att analysera inter-
sektionen mellan kategorierna “invandrad ” och “kvinna” för att indikera rasifierade kvinnors specifika position. Inledningsvis fokuserade 
Knokke på att synliggöra invandrade kvinnors erfarenheter av arbete i Sverige. Med kvinnornas berättelser fångade hon upp hur intersekt-
ionerna mellan migration, rasism, kön och klass formade deras arbetsliv. Paula Mulinari och Rebecca Selberg,” What a way to make a liv-
ing!”. I Arbete ‒ Intersektionella perspektiv, redigerad av Paula Mulinari och Rebecca Selberg: Malmö: Gleerups utbildning AB, press Team 
Media Sweden AB 2011, s.28. 
18 ”The sameness” (likabehandling) and ”different theory” (skillnad i behandling för att åstadkomma lika resultat) 
19 Barlett, T, Katharine och Rosanne Kennedy (editor), MacKinnon, A, Cathrine, Difference and dominance: On Sex Discrimination, s.81-82. 
20 Ibid, s.81. 
21 Ibid s.85. 
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hinder från att föra kvinnlig talan och framföra kvinnliga åsikter.22 Således kritiserar MacKin-

non “mainstream” lagar för att inte vara anpassade till verkligheten.23  

Angela P. Harris vänder sig emot MacKinnons homogena kvinnoskildring, där kvinnornas er-

farenhet isoleras och beskrivs oberoende av ras/etnicitet, klass, social läggning etc.24 I sitt för-

sök att tala för alla kvinnor tystar dominansteorin de kvinnor som drabbas av multipelt för-

tryck. Trots att Harris instämmer med MacKinnon om att kvinnor mäts i relation till manlig 

standard, hävdar hon att kvinnors villkor är olika. Detta har sin grund i kvinnors differentie-

rade bakgrund och erfarenheter.25 På samma sätt som MacKinnon kritiserar manlig norm för 

att ha tystat kvinnor, kritiserar Harris den homogena kvinnan i teorin.26 En universell kvinno-

modell som baseras på privilegierade kvinnors erfarenheter riskerar att tysta de kvinnor som 

traditionellt avhållits från att tala eller som blivit ignorerade. I syfte att synliggöra kvinnor 

med multipelt förtryck och beakta det intersektionella perspektivet förespråkar Harris expli-

cita kategoriseringar i lagstiftning.27  

Harris och Crenshaws teorier har ett intersektionellt perspektiv och de kritiserar den entydiga 

kvinnoskildringen. Liknande teoririktningar finns i litteraturen, däribland Bell Hooks.28 Till 

skillnad från Harris, fokuserar Crenshaw på avsaknaden av intersektionalitet mellan kön och 

etnicitet/ras i lagstiftning och antidiskrimineringspolicy.29 Diskrimineringslagar begränsas till 

kön eller etnicitet/ras, som är definierade på basis av privilegierade gruppers erfarenheter. 

Könsdiskriminering tenderar således att baseras på vita kvinnors erfarenheter medan rasdis-

kriminering baseras på privilegierade färgade mäns erfarenheter. Därmed skyddas färgade 

kvinnor mot diskriminering i den utsträckning deras erfarenheter överensstämmer med den 

ena eller den andra gruppens erfarenheter. Således marginaliseras färgade kvinnor genom att 

                                                             
22 Ibid, s.86-87. 
23 Ibid, s.87 – 88. 
24 Harris använder begreppet essentialism 
25 Angela P. Harris Race and Essentialism in feminist Legal Theory, s.592, Stanford Law Review, Vol. 42, No. 3 (Feb. 1990), pp. 581-616.  
26 Angela P. Harris, s.588. 
27 Ibid, s.585. 
28 Den amerikanska feministiska teoretikern Bell Hooks har belyst problemet med feminism och rasskillnad. I sin bok Ain´t I a Woman från 
1981 kritiserade hon feminister som teoretiserade kvinnoförtryck ur en global utgångspunkt och som utgick från gemensamt könförtryck.  
Hook ansåg att det var falsk och förvrängd plattform som förtäckte och mystifierade kvinnors mångskiftande och komplexa sociala verklig-
het. Dessutom slog hon fast att även ras/etnicitet, religion, klass, sexuell läggning etc. hade avgörande betydelse för kvinnors livserfaren-
het.  Det klarlägger svårigheten av att tala om universellt och homogent kvinnoförtryck. Denna form av kritik bidrog till att många femi-
nister omvärderade sina generaliserande teorier om kvinnors gemensamma förtryck. Det har medfört till diskussioner om hur teoretiska 
interaktioner kan bekämpa nämnda förtryck parallellt, för att därigenom skapa rättvisa åt alla kvinnor oavsett hudfärg. Jane Freedman, 
Feminism - en introduktion, upplaga 1:1, Wallin och Dalholm Boktryckeri AB, Lund 2003, s.126. 
29 Crenshaw Kemberle, Demarginalizing the intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminst 
Theory and Antracist Politics, s.151, 1989 U. Chi. Legal F. 139 1989. 
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hamna i ett gränsområde mellan antidiskrimineringslagar och två olika hierarkier.30 Därige-

nom regleras genom lagstiftning en begränsad omfattning av etnicitet/ras eller kön.  

Crenshaw hävdar att färgade kvinnor ibland exkluderas från feministiska teorier och jämlik-

hetspolitiska diskurser på grund av att dessa består av specifika erfarenheter och som inte i de-

talj speglar interaktionen ras/etnicitet och kön.31 Konsekvenserna är att feministiska teorier 

förblir vita, och dess potential till att bredda och fördjupa analyser genom att beakta missgyn-

nade kvinnor förblir orealiserad.32 För att beakta skilda erfarenheter bör konkreta policys om-

arbetas. Så länge de separata doktrinerna härrör från premissen att anställningssystem endast 

behöver justeras till viss del, blir möjligheten för missgynnade grupper att avancera begrän-

sad.33 Detta eftersom privilegierade grupper sannolikt är bättre på att värna om sina fördelar. 

3. HÅLLBART FÖRETAGANDE 
 

I januari 1999 på Världsekonomiskt forum i Davos, Schweiz, uppmanade FN:s generalsekre-

terare Kofi Annan de närvarande företagsledarna att ansluta sig till FN:s Global Compact.34 

Inledningsvis innehöll pakten nio principer för näringslivets ansvar för respekt och främjande 

av mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.35 Ett ”Global Compact Leaders Summit” ge-

nomfördes i juni 2004 i New York. Flera samhällsaktörer deltog på mötet; politiker, företags-

ledare, fackföreningar och representanter för frivilligorganisationer. På mötet offentliggjordes 

ett tillägg av en tionde princip till Global compact, nämligen om antikorruption. Bakgrunden 

till detta var att en ny konvention mot korruption hade antagits hösten 2003 av FN:s general-

församling.36 Därmed innehåller Global Compact tio principer, varav princip ett och två gäller 

mänskliga rättigheter; stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter samt för-

säkra att det egna företaget inte bidrar till kränkningar av rättigheterna 

I denna uppsats har jag gjort en avgränsning till den första principen och lämnar således prin-

cip två utan närmare förklaring. När det gäller den första principen, förväntas företag respek-

tera och främja mänskliga rättigheter inom ramen för sin verksamhet.  

                                                             
30 Crenshaw Kemberle, Demarginalizing the intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminst 
Theory and Antracist Politics, s.151, 1989 U. Chi. Legal F. 139 1989. 
31 Ibid s.140. 
32 Ibid, s.154. 
33 Ibid, s.145. 
34 Clapham, Andrew, Human Rights Obligations of Non- State Actors, Oxford University Press 2006, Reprinted 2013, s.218. 
35 Principerna i Global Compact baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänsk-
liga rättigheter i arbetslivet samt Rio-deklarationen. 
36 FN - förbundet, FN- fakta, FN och Näringslivet. Världshorisont 4/07: Näringsliv, s.1. 
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Ett konkret exempel på respekt och främjande av MR är rätten för anställda att inte diskrimi-

neras. Det betonas att speciell uppmärksamhet bör riktas på sårbara grupper; kvinnor, funkt-

ionshindrade personer, migrantarbetare och äldre etc. För att säkerställa respekt för mänskliga 

rättigheter uppmanas anslutna företag att tillämpa Due diligence. Det är ett processorienterat 

arbetssätt där företag identifierar, förebygger, minimerar risk och beaktar negativ inverkan på 

mänskliga rättigheter.37  

Förutom att respektera mänskliga rättigheter, uppmanas företag även att vidta åtgärder som 

främjar MR. Det kan t ex vara åtgärder som bidrar till skydd och fullföljande av MR, antingen 

i sin kärnverksamhet, strategiska sociala investeringar eller samverkan.38 

Medan regeringar har den primära förpliktelsen att skydda, respektera och fullfölja MR, har 

företag ett kompletterande åtagande att respektera och främja rättigheterna. Alla företag oav-

sett storlek och verksamhetsområde, vare sig de är anslutna till pakten eller inte, har grundläg-

gande åtaganden att respektera de mänskliga rättigheterna. Åtagandet är stipulerat i Vägle-

dande principer för företag och mänskliga rättigheter.39 Dokumentet antogs av FN:s råd för 

mänskliga rättigheter i juni 2011 och består av tre grundläggande principer:  

1. Stater är ålagda att respektera, skydda och fullfölja mänskliga rättigheter 

2. Företag är förpliktigade att följa alla adekvata lagar och respektera mänskliga rättig-

heter,  

3. Möjlighet att få sin sak prövad om mänskliga rättigheter kränks.40 

Enligt folkrättsliga förpliktelser vilar respekt, skydd och fullföljande av individers mänskliga 

rättigheter inom ett eget territorium och sin egen jurisdiktion. Även skydd mot kränkningar av 

tredje part, som t ex företag gör sig skyldiga till, faller inom ramen för statens plikt. Krav 

ställs också på att vidta åtgärder för att säkerställa skydd, utreda, straffa och rätta till kränk-

ningar av MR genom effektiva riktlinjer, lagstiftning, reglering och rättslig dom.41 Förutom 

att instifta lagar som företag är förpliktigade att efterleva, kan stater även tillhandahålla väg-

ledning om hur företag kan leva upp till förpliktelserna.42  

                                                             
37 FN - förbundet, FN- fakta, FN och Näringslivet. Världshorisont 4/07: Näringsliv, s.1. 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 United Nations Human Rights Office of High Commissioner, Guiding Principles on Business and Human rights, Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. HR/PUB/11/04, New York and Geneva 2011, s.1.  
41 Ibid, s.3. 
42 Ibid s.4. 
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3.1. Företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna 

Enligt Global Compact är företag förpliktade att underordna sig alla adekvata lagar och re-

spektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, oavsett var i världen ett företag har sin 

verksamhet.43 Multinationella företag är underkastade hemlandets nationella lagstiftning.44 I 

sällsynta fall kan nationella lagar strida mot internationella standarder. Om så inträffar upp-

manas företag att söka vägar för att infria internationellt erkända mänskliga rättigheter.45  

För att uppfylla sitt ansvar att respektera och främja mänskliga rättigheter, uppmanas företag 

anta en policy som anger deras förpliktelse att respektera och främja rättigheterna. Policyn ska 

vara antagen av företagets styrelse eller motsvarande. Den kan antingen vara en fristående 

förklaring (stand-alone) eller en integrerad del av en hållbarhetspolicy eller uppförandekod 

(Code of Conduct). För att omsätta intentionerna i policyn i konkret handling bör en åtgärds-

plan utarbetas.46 Vidare anses det betydelsefullt att följa upp ställda mål med hjälp av kvalita-

tiva och kvantitativa indikatorer. Företagen bör i synnerhet följa upp hur effektiv deras påver-

kan varit när det gäller individer från marginaliserade grupper.47 Företag anmodas att ta del av 

åtminstone FN:s “International Bill of Human Rights” samt Internationella arbetsorganisat-

ionens, (ILO:s) åtta kärnkonventioner.48 ILO:s konvention 111 gäller diskriminering i arbets-

livet.49 Diskrimineringsförbud fastslås i flera MR- konventioner, däribland i artikel 2 i FN: s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:  

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, 

without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, po-

litical or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 

 

Enligt FN:s vägledande principer för företag och MR är stater förpliktigade att tillförsäkra ef-

fektiva rättsmedel i de fall företag har kränkt MR. Det inbegriper såväl juridiska som icke-ju-

ridiska mekanismer.50  

                                                             
43 Global Compact, Principle One: Human Rights, hämtad 12 mars 2017. 
44 Human Rights Obligations of Non- State Actors, s.199. 
45 Global Compact, Principle One: Human Rights, hämtad 12 mars 2017. 
46 Ibid, hämtad den 13 mars 2017.  
47 Guiding Principles on Business and Human rights, Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, 
HR/PUB/11/04, New York and Geneva 2011 s.20. 
48 “For the content of human rights, at a minimum, companies should look to the  and the core International Labour Organization (ILO) 
Conventions.” I The International Bill of Right” ingår FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna, Internationella konventionen 
om medborgliga och politiska rättigheter, Internationella konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Hämtad 21 april 
2017, https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
49 International Labour Organization, Conventions and Recommendations. Hämtad den 13 mars 2017. http://www.ilo.org/global/stan-
dards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm 
50 Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, s.15. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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Det svenska rättssystemet står i överensstämmelse med de internationella konventioner om 

MR som Sverige anslutit sig till. I Sverige finns de allmänna domstolarna, förvaltningsdom-

stolarna och specialdomstolarna. Dessutom granskar de fyra Ombudsmännen att de mänskliga 

rättigheterna följs.51 En eller flera personer som anser sig själv/a eller någon annan ha blivit 

felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid en myndighet inom 

den statliga eller kommunala sektorn, kan klaga hos Justitieombudsmannen (JO).52 Denna 

myndighet utövar tillsyn över tillämpningen av såväl lagar som andra föreskrifter i den offent-

liga sektorn. Justitiekansler (JK) som utses av regeringen kan ta emot klagomål och reglera 

skadeståndsanspråk mot den svenska staten.53  

Den statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn över att DL 

följs. Myndigheten ska i första hand verka för att organisationer och företag som omfattas av 

lagen frivilligt följer den. DO har även mandat att föra en enskild persons talan i domstol. 

Överträdelse av DL kan medföra skyldighet att betala ersättning till den som har utsatts för 

diskriminering.54  

I augusti 2015 publicerades Sveriges nationella handlingsplan. Dokumentet syftar till att kon-

kretisera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Syftet med planen 

är att stödja svenska företag att omsätta principerna i konkret handling.55 Dokumentet är ett 

resultat av EU-kommissionens uppmaning till medlemsstater att utarbeta nationella handlings-

planer.56 FN:s vägledande principer för företag om MR är inte juridiskt bindande. Det motive-

ras dock med att Sverige har ratificerat många internationella konventioner om såväl MR som 

ILO:s konventioner. Därmed är Sverige förpliktigat att periodvis rapportera om arbetet med 

att genomföra konventionsbestämmelserna. Vid två tillfällen har Sverige granskats av den 

universella granskningsmekanismen under FN:s råd för mänskliga rättigheter, 2010 och 

2015.57  

  

                                                             
51 Justitiekanslern, (JK), justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsombudsmannen (DO) samt Barnombudsmannen (BO) 
52 Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, s.15. 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, s.3. 
56 Ibid, s.6. 
57 Ibid, s.9. 
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4. RÄTTSLIGA INSTRUMENT 
 

I svensk lagstiftning skyddas de mänskliga rättigheterna via regeringsformen, tryckfrihetsför-

ordningen samt yttrandefrihetsgrundlagen. I Regeringsformen 1 kap. §2 fastställs att den of-

fentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde. Det allmänna ska 

“motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ur-

sprung, språklig eller religiös tillhörighet”. Individuella grundläggande fri- och rättigheter ut-

trycks även i andra lagar och riktar sig främst till offentliga myndigheter.58 År 2009 instiftade 

Sverige en diskrimineringslag som täcker sju diskrimineringsgrunder, vilka beskrivs nedan. 

4.1. Diskrimineringslag (2008:567) 
Diskrimineringslagen, DL, fastställer i sin portalparagraf att diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är otillåten. Vidare fastslås i DL kap 2 

§1 att arbetsgivare inte får diskriminera sina arbetstagare. “Diskrimineringsförbudet täcker 

alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare i denna deras 

egenskap”.59 Diskrimineringsförbudet är dock inte absolut. I enlighet med kap 2 §2 är positiv 

särbehandling tillåten baserad på de sju diskrimineringsgrunderna, vilket är nytt sedan årsskif-

tet 2016/17. Kap 3 §1 förpliktigar arbetsgivare att bedriva förebyggande och främjande arbete 

för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.60 

4.1.1. Lagändringen 

Det blir utökade och tydligare krav på en arbetsgivare ska arbeta systematiskt med aktiva åt-

gärder. Det innebär förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering, och 

arbetsgivare åläggs att årligen dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder.61 Arbetsgivare 

kommer att åläggas att vidta åtgärder för att förebygga diskriminering, och i Kap 3 §1 stadgas 

om lika rättigheter. Vidare preciserar lagen i Kap 3 §5:3 att aktiva åtgärder ska beaktas vid re-

krytering och befordran. Krav ställs på uppföljning och utvärdering, och i kap 3 §7 stadgas att 

arbetsgivare särskilt ska främja en jämn könsfördelning.62 

                                                             
58 Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, s.10. 
59 Härneskog Persson, Gudrun i Karnov lagkommentarer stycke 31, hämtad 2017-05-10. 
60 3 kap.1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat 

sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
61 Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017, s.25 - 26. Informationsmaterial, 
(2016), hämtad 25 april 2017, http://www.regeringen.se/48d2e4/contentassets/a69c4af34d954c6994bfdae59640b80e/rk_-22256_la-
gar_forordningar_2016_2017_se_webb.pdf 
62 7 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda 
typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. 
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4.2. Personuppgiftslag (1998:204) 
Personuppgiftslagen, PuL, trädde i kraft 1998 och har till ändamål att skydda människors per-

sonliga integritet när personuppgifter behandlas.63 Med "behandlas" avses insamling, registre-

ring, lagring, bearbetning etc.64 Lagen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv. PuL §13: a har ett 

uttryckligt skydd när det gäller behandling av personuppgifter om ras och etniskt ursprung.65 

Lagen tillåter att uppgifter om könstillhörighet behandlas men inte sexuell läggning.66 Listan 

på vad som utgör känsliga personuppgifter är uttömmande och omfattar personuppgifter som 

röjer ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller fack-

ligt medlemskap.67  

4.3. Global Compact 
De tio principerna i FN:s Global Compact omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frå-

gor, miljöprinciper och antikorruption. Global Compact är inte rättsligt bindande, utan är ett 

internationellt moraliskt mål. Principerna i pakten baseras bland annat på FN:s deklaration om 

de mänskliga rättigheterna och ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i 

arbetslivet. De två första principerna i Global Compact omfattar mänskliga rättigheter, men i 

denna uppsats behandlas endast princip ett: 

“Businesses should support and respect the protection of internationally pro-

claimed human rights”68 

4.4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
Konventionen antogs 1979 och Sverige ratificerade den i juli 1980. I artikel 1 förklaras syftet 

med konventionen och begreppet diskriminering mot kvinnor:  

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against 

women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of 

sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, 

enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis 

of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the 

political, economic, social, cultural, civil or any other field. 

 

                                                             
63 1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
64 Information om Personuppgiftslagen. Hämtad 9 maj 2017. http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/ 
65 13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar a) ras eller etniskt ursprung. 
66 Törngren, kommentaren till personuppgiftslag, § 13, (1998: 204). I Karnov, hämtad 2017-05-10. 
67 Sjöberg djupa lagkommentarer till Personuppgiftslag (1998:204) 13§, Lexino, version 15-12-31, hämtad 2017-05-10. 
68 Global Compact, Principle One: Human Rights, hämtad 12 mars 2017. 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
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I artikel 11 anges åtgärder som konventionsstater förpliktas att vidta för att främja jämställd-

het mellan män och kvinnor i arbetslivet: 

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 

against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of 

equality of men and women, the same rights, in particular:  

(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;  

(b) The right to the same employment opportunities, including the application of 

the same criteria for selection in matters of employment; 

4.5. International Convention on the Elimination of All forms of Racial 

Discrimination  
CERD- konventionen antogs och öppnades för undertecknande och ratifikation av Generalför-

samlingen i december 1965. Konventionen trädde i kraft i januari 1969 och Sverige ratifice-

rade konventionen den 6 december 1971.  

I konventionens inledning stipuleras bland annat följande:  

Considering that all human beings are equal before the law and are entitled to 

equal protection of the law against any discrimination and against any incite-

ment to discrimination. 

I artikel 1 (1) definieras innebörden av termen “rasdiskriminering”: 

In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, 

exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or 

ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the 

recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and 

fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other 

field of public life. 

I artikel 2:1 stipuleras konventionsstaters förpliktelser att bekämpa rasdiskriminering.  

1. States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all 

appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimina-

tion in all its forms and promoting understanding among all races, and, to this 

end:  

(a) Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimi-

nation against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all 

public authorities and public institutions, national and local, shall act in con-

formity with this obligation 
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I artikel 5 konkretiseras konventionsstaters åtaganden:  

In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this 

Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimi-

nation in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction 

as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably 

in the enjoyment of the following rights: 

(i) The rights to work, to free choice of employment, to just and favourable 

conditions of work, to protection against unemployment, to equal pay for 

equal work, to just and favourable remuneration. 

5. FÖRETAGENS INKLUDERINGSARBETE 

5.1.  Nationell överblick 
Regeringen ställer krav på svenska företag att respektera mänskliga rättigheter i sin organisat-

ion, oavsett var i världen de bedriver verksamhet. Därmed ska de svenska företagen varken 

orsaka, bidra till eller vara delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter. Dessutom är bola-

gen ålagda att agera för att förhindra kränkningar i konflikthärjade områden.69 Min uppsats 

fokuserar på tre bolags inkluderingsarbete i ledande positioner.70 För att sätta min studie i re-

lation till övriga svenska bolag, inleder jag med att presentera statistik som indikerar köns-

sammansättningen i styrelseposterna i Sverige.  

Tabell 1 visar andelen kvinnor i börsnoterade bolag år 2016 och tabell 2 i statligt hel- och 

delägda bolag.  

5.1.1. Andel kvinnor i börsnoterade bolag 

Tabell 1: Styrelser och ledning i börsföretag 2016    
Antal och könsfördelning (%), exkl. arbetsrepresentanter men inklusive VD.71 

 
      

      

      

  Antal   Könsfördelning 

  Kvinnor Män  Kvinnor Män 

Styrelseordförande 18 280  6 94 

Verkställande direktör 18 280  6 94 

Styrelseledamöter1 588 
1 

373   30 70 

 

Könsfördelningen är jämnare i bolag med statligt ägande än i de börsnoterade företagen. 

                                                             
69 Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, s.13. 
70 Med ledande positioner avser jag chefsbefattningar i hela organisationen. 
71 Statistiska centralbyrån, Jämn fördelning av makt och inflytande, hämtad 22 mars 2017, reviderad 21 februari 2017. 
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Tabell 2: Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag 2016 

Antal och könsfördelning (%)72     

      

  

Antal   Könsfördelning 

Kvinnor Män   Kvinnor Män 

Styrelseordförande 22 26  45,8 54,2 

Verkställande direktör 14 32  30,4 69,6 

Styrelseledamöter 150 157   48,9 51,1 

 

Den andelsmässiga sammansättningen i styrelseposter skiljer sig åt mellan börsnoterade och 

statligt hel- och delägda företag. Styrelseordförande och VD - posterna i de börsnoterade före-

tagen dominerades av män, medan de statliga hel- och delägda bolagen var definitionsmässigt 

jämställda.73 Däremot var andelen kvinnliga Verkställande direktörer lägre jämfört med sty-

relseposterna. Samtidigt är andelen kvinnliga VD: ar avsevärt högre än i den börsnoterade fö-

retagsvärlden. I det privata näringslivet var andelen kvinnliga styrelseordföranden samma som 

andelen VD: ar. Detta föranleder tankar kring att det är styrelseordföranden som ansvarar för 

rekryteringen av verkställande direktör, vilket kan ha koppling till att det är 6% kvinnor på 

styrelse- och VD-posterna. Även de hel- och delstatliga företagen hade en lägre andel kvinn-

liga VD: ar jämfört med ordförande och ledamöter.  

5.2. Generell information om de tre företagen 
Systembolaget, Volvokoncernen och Axfood bedriver hållbarhetsarbete i enlighet med FN:s 

Global Compact och Riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Medan Systembolaget 

får sitt uppdrag direkt från regeringen, styrs Axfood och Volvokoncernen av aktieägare. Det 

ena företaget är i statlig ägo medan de andra två är börsnoterade, alla med skilda uppdragsgi-

vare och styrformer. Gemensamt är att företagen arbetar med antidiskriminering och inklude-

ring i sin verksamhet, vilket är ett lagkrav. Studieobjekten skiljer sig dock åt på flera sätt. 

Systembolagets verksamhet är avgränsad till Sverige och företaget har drygt 4 500 anställda.74 

Volvokoncernen har produktion i 18 länder och har 95 000 anställda.75 Axfood har 9 211 an-

ställda och har sin verksamhet i Sverige.76 Samtliga har många leverantörer och underleveran-

törer världen över, men dessa ingår inte i min studie.  

                                                             
72 Statistiska centralbyrån, Jämn fördelning av makt och inflytande, hämtad 22 mars 2017, reviderad 21 februari 2017. 
73 Män och kvinnor representerade inom spannet 40 – 60 %. 
74 Systembolaget, Fakta om systembolaget, hämtad 11 maj 2017. 
75 Volvokoncernen, i korthet, hämtad 11 maj 2017.  
76 Axfood, Om Axfood, hämtad 11 maj 2017. 
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5.3. SYSTEMBOLAGET 

5.3.1. Bolagsform och styrning av inkluderingsarbete 

Systembolaget AB är ett statligt ägt bolag och ansvaret för ledning och styrning av verksam-

heten fördelas mellan ägaren, styrelsen och VD. Den svenska regeringen tillämpar “god bo-

lagsstyrning” och förvaltningsprinciper som följer OECD:s riktlinjer för bolagsstyrning av 

statligt ägda bolag.77 Regeringen använder sig av en nomineringsprocess till de statliga bola-

gens styrelseposter. Processen koordineras av Näringsdepartementet. Respektive bolags kom-

petensbehov analyseras utifrån verksamhetsområde, styrelsens sammansättning, framtida ut-

maningar samt styrelseutvärderingar. Som ett led i nomineringsprocessen till styrelseposter 

genomför Regeringskansliet löpande utvärdering av de statligt ägda bolagens styrelser. Däref-

ter fastställs eventuella rekryteringsbehov och arbetet initieras.78 Styrelsens ordförande väljs 

av bolagsstämma och styrelsen ska med hänsyn till bland annat verksamhet och utvecklings-

skede besitta såväl mångsidighet och bredd avseende kompetens som erfarenhet och bak-

grund. Mångfaldsaspekter såsom etnisk och kulturell bakgrund ska vägas in vid sammansätt-

ningen av en styrelse.79  

De statliga bolagens styrelser ansvarar för att integrera hållbart företagande i respektive verk-

samhets affärsstrategi och affärsutveckling. Dessutom är styrelsen ålagd att fastställa strate-

giska mål för ett hållbart företagande. En av styrelsens centrala uppgift är att utse verkstäl-

lande direktör. Styrelsen ska även fastställa en skriftlig instruktion om arbetsfördelningen 

mellan styrelsen och verkställande direktören.80 

I Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande konkretiseras uppdragen på 

hållbarhetsområdet, inklusive jämställdhet och mångfald.81 Därigenom är det fastlagt att 

Systembolaget skall beakta jämställdhetsperspektiv vid chefstillsättningar. Regeringens mål-

sättning är att respektive statlig bolagsstyrelse ska ha en könsfördelning med män och kvinnor 

representerade inom spannet 40–60 %.82 Det övergripande uppdraget är att vara ett föredöme i 

                                                             
77 Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017, s.2. N2016.53.  
78 Regeringskansliet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017, s.3. 
79 ”Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman. Vid behov kan en vice styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen ska ha en 
med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet 
och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vid sammansättningen ska även mång-
faldsaspekter såsom etnisk och kulturell bakgrund vägas in”. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande, s.3.  
80 Ibid, s.5 – 7. 
81 “En sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor. Bolagen ska vara föredömen i 
jämställdhetsarbetet och arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor i sin verksamhet, inte minst vid tillsättningar på chefsnivå. Bolagen ska 
även beakta mångfaldsaspekten och arbeta för en inkluderande kultur.” Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande, s.4. 
82 Mål för bolag med statligt ägande, hämtad 6 mars 2017. 
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sitt jämställdhetsarbete. I och med detta ska Systembolaget arbeta aktivt för en jämn könsför-

delning i såväl styrelse, högsta ledning som övriga chefsbefattningar. Dessutom ska etnicitet, 

kulturell bakgrund samt inkluderande kultur beaktas.  

Därmed ska jämställdhetsperspektiv beaktas vid chefstillsättningar och mångfaldsaspekt på 

medarbetarnivå. Systembolagets styrelse är ålagd att fastställa strategier och mål för arbetet 

med hållbart företagande. Regeringen har definierat de statliga bolagens kvalitetskrav när det 

gäller hållbarhetsmålen.  

Kvalitetskraven är enligt följande:  

• få och övergripande  

• relevanta för bolagets affärsverksamhet och hållbarhetsutmaningar 

• långsiktiga och utmanande  

• uppföljningsbara, tydliga och enkla att kommunicera  

• fastställda genom styrelsebeslut.83 

I egenskap av ägare ställer regeringen krav på att statligt ägda bolag ska bedriva inkluderings-

arbete.84 I föregående års Ansvarsredovisning klargörs att Systembolaget är till för hela be-

folkningen, oavsett bakgrund och förutsättningar. Bolaget avser att agera föredömligt och 

följa Diskrimineringslagen.85 Därmed motiverar organisationen sitt inkluderingsarbete med 

ambitionen att vara ”föredömligt”, vilket känns igen från statens ägardirektiv och sitt åtagande 

att följa DL.86 Vidare motiverar bolaget att ägandeformen medför ett ansvar.87 Därför slås fast 

att medarbetarna ska spegla samhällets sammansättning vad gäller ålder, etnicitet, kön och 

funktionsförutsättningar.88 Dessa fyra diskrimineringsgrunder är fastslagna i DL, kan även 

härledas till UDHR, ICCPR, CERD och CEDAW.89  

                                                             
83 Mål för bolag med statligt ägande, hämtad 6 mars 2017. 
84 ”Inkludering är ett område som har lyfts fram av vår ägare som viktigt för de statliga bolagen att arbeta med. Vår ägandeform och vår 
särställning medför ett extra stort ansvar – vi ska och vill ligga i framkant inom inkludering och agera på ett föredömligt sätt. Vår ägare stäl-
ler inte bara krav på hur vi arbetar internt med dessa frågor utan även på hur vi når ut till våra kunder – alla i Sverige. Detta ställer i sin tur 
krav på hur vi utvecklar våra produkter, våra tjänster och vår kommunikation.” Systembolagets ansvarsredovisning 2015, s.48. 
85 ”En viktig del i kraven från diskrimineringslagstiftningen är att kunna följa upp att de aktiviteter som vi genomför leder oss mot våra mål 
41. Kunna fatta än mer medvetna beslut, kopplade till tillförlitlig data, är därför viktigt i Systembolagets inkluderingsarbete. För att bättre 
kunna mäta och analysera både våra framgångar och utmaningar har vi därför börjat använda oss av statistik och fördjupade analyser i allt 
högre utsträckning”. Systembolagets ansvarsredovisning 2016, s.60. 
86 ”Vi ska och vill ligga i framkant inom inkludering och agera på ett föredömligt sätt. Vi är naturligtvis också skyldiga att följa diskrimine-
ringslagen”. Systembolagets ansvarsredovisning 2016, s.59. 
87 ”Inkludering har lyfts fram av vår ägare som ett viktigt område för de statliga bolagen att arbeta med. Vår ägandeform och särställning 
medför ett extra stort ansvar i frågan”. Systembolagets ansvarsredovisning 2016, s.59. 
88 ”På Systembolaget strävar vi efter att våra anställda ska spegla samhällets sammansättning i aspekter som ålder, etnicitet, kön och funkt-
ionsförutsättningar. Det är ett sätt att göra Systembolaget ännu bättre. När vi speglar samhället kan vi möta våra kunder på ett mer pro-
fessionellt sätt och dessutom utveckla verksamheten.” Systembolagets Ansvarsredovisning 2015, s.51. 
89 I artikel 2 i respektive FN-konvention, samt 1 kap §1 i den svenska Diskrimineringslagen.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.HTM
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Beaktande av de fyra kategorierna indikerar en intersektionell strategi som syftar till att svara 

mot bolagets åtaganden och därmed en strävan att öka mångfalden i sin verksamhet. Detta an-

ses viktigt för att kunna möta intressenter på bästa sätt. Mångfald bland de anställda beskrivs 

som ett kraftigt kompetensverktyg som bidrar till ökad kreativitet, att utmaningar kan antas 

utifrån skilda perspektiv och därigenom hitta lösningar.90  

Fram till år 2014 hade Systembolaget sexton väsentliga hållbarhetsområden, varav ett gällde 

Likabehandling. Dessa reducerades år 2015 till sju, varav en blev ”Inkludering”.91 Detta har 

sin bakgrund i att bolaget året innan hade beslutat om att utveckla sitt interna inkluderingsar-

bete. Nulägesanalys genomfördes av köns- och ålderssammansättning bland chefer, medarbe-

tare samt butikernas ledningsgrupper. Utfallet uppgick till 65 % män och 35 % kvinnor, vilket 

var nära definitionen av ett jämställt företag (40/60 %). Kartläggningen identifierade även för-

bättringsområden: sträva efter en jämnare könsfördelning i det mansdominerade chefsledet, 

jämfört med könsfördelningen i företaget som helhet.92 Systembolaget fortsätter sitt inklude-

ringsarbete enligt plan. Denna åtgärdsplan sträcker sig till 2018 och består av fyra fokusområ-

den.93 

• öka mångfalden bland våra medarbetare  

• skapa ett inkluderande klimat 

• integrera inkluderingsperspektivet i våra gemensamma arbetssätt och rutiner  

• säkra att allt vi gör gentemot våra kunder är inkluderande 

I fjol genomfördes insatser kopplade till nämnda fokusområden. Inom ledarskapsutveckling 

har bolaget genomfört kompetenshöjande aktiviteter på inkluderingsområdet. I syfte att höja 

medvetandegraden och kunskapen om mångfald och inkludering har fokus lagts på hur fördo-

mar kan påverka ledarnas beslut. Således har bolaget säkerställt att alla ledare är väl förtrogna 

med såväl mål, plan som fokusområden.94 Därutöver har Systembolaget arbetat med attityd-

frågor på dialogmöten med sina anställda. För att säkerställa likabehandling och attrahera 

människor med olika bakgrund, utvecklar organisationen sitt rekryteringsförfarande. Specia-

lister och chefer på huvudkontoret har tagit del av kompetensutveckling om hur inkludering 

ska integreras vid utveckling av dels tjänster och dels produkter.95 

                                                             
90 Systembolaget, Systembolaget vill spegla samhället – men vi har en bit kvar. Systembolagets ansvarsredovisning 2015, s.51. 
91 Systembolaget, Systembolagets ansvarsredovisning 2015, s.9 – 10.  
92 Ibid, s.48. 
93 Systembolaget, Systembolagets ansvarsredovisning 2016, s.60. 
94 Ibid  
95 Ibid 



 

25 
 

Enligt Systembolaget ställer DL krav på uppföljningsbara aktiviteter och därigenom mätbara 

mål.96 Samma krav ställs även i Statens ägarpolicy och riktlinjer för statligt ägda bolag. För 

att bättre kunna mäta och analysera hur arbetet fortskrider har Systembolaget börjat använda 

statistik och fördjupade analyser. I syfte säkerställa att organisationen är en bra arbetsplats för 

alla anställda, har tillägg gjorts i bolagets medarbetarundersökning. Tillägget gäller arbetskli-

mat kopplat till mångfald, undersökningen har även utökats med bakgrundsvariabler.97 

5.3.2. Rättsystemkonflikter 

Målsättningen är att andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska motsvara den faktiska 

andelen invånare i Sverige. För att öka den etniska mångfalden på medarbetarnivå genom-

förde bolaget flera insatser föregående år. Trots kartläggning och framtagande av nyckeltal 

under tre år, beskrivs förändringarna som obefintliga.98 Utmaningen förefaller bero på skärp-

ningar av Personuppgiftslagen (PuL). Denna lag skyddar människors personliga integritet från 

att kränkas vid behandling av personuppgifter. Förbud mot behandling av känsliga personupp-

gifter fastslås i §13. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung är 

förbjudet men inte uppgifter beträffande kön.99  

Som en konsekvens av detta genomförde Systembolaget inte kartläggning i fjol. Detta hindrar 

bolaget från att bana väg för en inkluderande kultur i enlighet med ägardirektiv och DL. 

Systembolaget ska utreda vad skärpningarna i PuL innebär och avser därefter återuppta kart-

läggningen. Som en följd av detta saknas statistik och nyckeltal som visar andel medarbetare 

med utländsk bakgrund. Däremot finns statistik och nyckeltal gälladen könsfördelning på 

medarbetarnivå och för chefsbefattningar.100  

Detta innebär att det föreligger en konflikt mellan två nationella lagar som hindrar ett målin-

riktat inkluderingsmål i enlighet med ägadirektiv och DL. Min tolkning är att bolaget i dagslä-

get varken kan genomföra systematiskt inkluderingsarbete eller aktiva åtgärder enligt kap 3 i 

DL, pga. förbud i PuL. I stället för inkluderingsarbete med ett intersektionellt perspektiv med-

för rättskonflikterna att kön och etnicitet behandlas fragmenterad. Därmed skapas hierarkier 

                                                             
96 ”En viktig del i kraven från diskrimineringslagstiftningen är att kunna följa upp att de aktiviteter som vi genomför leder oss mot våra mål”. 
Systembolagets ansvarsredovisning 2016, s.60. 
97 ”för att kunna se variationer mellan olika grupper av medarbetare, till exempel kön och ålder.” Ibid 
98 ”Ett av Systembolagets mål är att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund så att vi närmar oss den faktiska andelen i Sverige. Vi 
har kartlagt detta nyckeltal under tre år och förändringarna har varit små. Personuppgiftslagstiftningen (PUL) kommer att skärpas och mot 
bakgrund av de små förändringarna, så gjordes ingen kartläggning under 2016. Under 2017 utreder vi vad de skärpta kraven i PUL innebär 
och strävar efter att återuppta kartläggningen 2017.” Systembolagets ansvarsredovisning 2016, s.61.  
99 Behandling av kön är tillåten, däremot inte behandling av personers sexuella läggning. 
100 Systembolagets ansvarsredovisning 2016, s.62. 
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mellan två diskrimineringsgrunder som i DL har samma dignitet. Dessa former av begräs-

ningar i lagstiftning har belysts av såväl Harris som Crenshaw. Konsekvensen är att diskrimi-

neringsgrunderna kön och etnicitet behandlas var för sig, vilket marginaliserar vissa grupper. 

Enligt Ansvarsredovisningen för 2015 uppgick andelen medarbetare med utländsk bakgrund 

till 9,8%. Systembolagets styrelse består av 56% män och 44% kvinnor, vilket är andelsmäss-

igt ojämnare än genomsnittet för statligt helägda och delägda företag, 49% kvinnor och 51% 

män.101 Däremot var Systembolagets styrelseledamöter mer jämställda än genomsnittet för de 

svenska privata företagen, vars kvinnliga ledamöter uppgick till 30% och män till 70%. Före-

gående år uppgick kvinnliga medarbetare till 63% och män till 37%. Därmed närmar bolaget 

sig definitionen av ett jämställt företag (40/60%). Bland butikschefer uppgick kvinnor till 

56% och män till 42 %.102 

5.3.3. Sammanfattning  

Systembolaget är ett statligt helägt bolag, vars ansvar för ledning och styrning av verksamhet 

delas mellan uppdragsgivare, bolagets styrelse, högsta ledning och i alla chefsbefattningar. 

Staten använder sig av en nomineringsprocess till styrelseposter för de statliga bolagen. Sty-

relseordförande väljs av bolagsstämman, och etnisk samt kulturell mångfald ska vägas in i 

styrelsesammansättningen. Systembolaget har ett tydligt uppdrag att arbeta för jämställdhet i 

ledande positioner. Således skall bolaget verka för en jämn könsfördelning i styrelse och 

högsta ledning, dvs en fördelning där män och kvinnor finns representerade inom spannet 40 - 

60%.  

Dessutom har Systembolaget ett uppdrag att bedriva ett inkluderingsarbete. Till skillnad från 

jämställdhetsuppdraget saknas i ägarpolicyn ett konkret mål om etnisk mångfald i ledande be-

fattningar.103 Däremot ska etnisk och kulturell bakgrund beaktas när styrelseposter ska tillsät-

tas. Med tanke på att ägaren ansvarar för nomineringsprocessen till styrelseposter har rege-

ringen möjlighet att genomföra intentionerna i handling. Systembolaget bedriver inklude-

ringsarbete och har en ambition att spegla den etniska mångfalden på medarbetarnivå. Det är i 

linje med ägardirektiv om att beakta mångfaldsaspekt för att skapa en inkluderande miljö. På 

grund av konflikter mellan två nationella rättskällor är bolaget hindrat från att konkretisera 

mål och följa upp utfall.  

                                                             
101 Systembolaget, Styrelse, hämtad 19 april 2017. https://www.systembolaget.se/om-systembolaget/om-foretaget/organisation/styrelse/ 
102 Systembolaget, Systembolagets ansvarsredovisning 2016, s.62. 
103 Med ägarpolicy, avser jag Statens ägarpolicy och riktlinjer för statligt ägande 2017. 

https://www.systembolaget.se/om-systembolaget/om-foretaget/organisation/styrelse/
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Medan DL syftar till att bekämpa diskriminering har PuL till ändamål att värna den personliga 

integriteten. Personuppgiftslagen förbjuder behandling av uppgifter som avslöjar ras och et-

niskt ursprung. Intern konflikt mellan två nationella rättskällor är ett faktum. Följaktligen 

hindras Systembolaget från att realisera sitt inkluderingsmål, som dessutom är fastlagt i Sta-

tens ägarpolicy. Detta medför i praktiken ett hierarkiskt lagsystem mellan kön och etnicitet. 

De rättsliga konflikterna torde bero på fragmenterad analys av kön och etnicitet i stället för 

intersektionellt perspektiv. Jag ställer mig frågande huruvida individers erfarenheter av multi-

pelt förtryck kommit till tals inför utarbetade av lagförslag.104 Förutom att DL och PuL är 

oförenliga, tycks ägaren inte ha uppmärksammat svårigheterna, med tanke på formuleringar i 

ägarpolicyn.  

Enligt kvalitetsmålen för hållbarhet ska statligt ägda bolag utarbeta långsiktiga, utmanande 

och uppföljningsbara mål, som dessutom ska vara tydliga och enkla att kommunicera. 

Systembolaget kan inte realisera sin ambition att spegla den etniska mångfalden bland medar-

betare, trots att diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet fastställs under samma juridiska 

system.  

Enligt Crenshaws teori kan detta bero på teoretiska begränsningar som underminerar an-

strängningar av en bred feministisk och antirasistisk analys. Genomförande av separata ana-

lyser av kön och etnicitet hindrar beaktande av intersektionalitet vid utarbetande av t ex lagar. 

Följden är konflikter mellan binära lagar, som i fallet mellan DL och PuL. De rättsliga kon-

flikterna medför att Systembolaget kan sätta upp mål, ta fram nyckeltal, mäta och följa upp 

jämställdhetsarbetet för funktioner i ledande positioner, men för etnicitet/bakgrund. Det bidrar 

till att lägga grunden för en hierarkisk ordning mellan kön och etnicitet, trots att kategorierna 

är fastställda i samma lag. Därmed hindras genomförande av ett intersektionellt perspektiv, 

dvs kön i relation till etnicitet, i strävan att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i 

chefsbefattningar. 

Genom att utgå från traditionella feministiska teorier suddas kategorier såsom etnicitet och 

mångsidiga förtryck ut. Detta missgynnar och utestänger vissa grupper från att avancera till 

högre poster. Etnisk diskriminering tenderar att ses i termer av kön eller klassprivilegier. I 

könsdiskriminering riktar kategorin ras uppmärksamhet på färgade kvinnor medan fokus på 

klassperspektiv riktar uppmärksamhet på privilegierade vita kvinnor.  

                                                             
104 Utöver remissförfarande. 
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Enligt Crenshaw bidrar ensidig kategori, t ex kön till osynliggörande av kvinnor som erfar 

multipelt förtryck. Detta som en följd av begränsat perspektiv som tar sikte på privilegierade 

gruppers erfarenheter. Därigenom marginaliseras grupper med multipelt förtryck av personer 

som tillhör gynnade grupper. Färgade kvinnor exkluderas från feministiska teorier och jämlik-

hetspolitiska diskurser som utgör ett tydligt mönster vad gäller beaktande av erfarenheter. 

Dessutom speglar inte dessa interaktionen mellan etnicitet och genus i detalj, vilket skulle 

kunna förklara rättskonflikterna mellan DL och PuL. När färgade kvinnor utsätts av diskrimi-

nering avgränsas det till två doktriner; kön och etnicitet. En doktrin som definierar kön utifrån 

vita kvinnors erfarenheter, och färgade mäns erfarenheter när det gäller etnicitet. Därmed 

skyddas färgade kvinnor endast i den omfattning som deras erfarenheter överensstämmer i nå-

got av de två gruppers.105 Angela Harris och Kemberle Crenshaws synsätt är snarlika när det 

gäller kritiken mot traditionella feministiska teorier. Det suddar ut aspekter såsom etnicitet, 

kön och klass, eftersom utgångspunkten är universell kvinnomodell. Det är spegelbild som 

baseras av privilegierade kvinnors erfarenheter av könsförtryck. Avsaknad av intersektionella 

analyser vid utarbetande av lagförslag kan därmed ge upphov till interna rättskonflikter. 

5.3. VOLVOKONCERNEN 

5.3.1. Bolagsform och styrning av inkluderingsarbete 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av såväl lastbilar, bussar, anläggnings-

maskiner som marin- och industrimotorer. Bolaget tillhandahåller även kompletta finansiella 

tjänster och service. Det är ett börsnoterat bolag på Nasdaq OMX Stockholm.106 Därigenom 

tillämpar koncernen svensk kod för bolagsstyrning, vilket syftar till att skapa balans mellan 

aktieägare, styrelsen och högsta ledningen.107 Aktieägarna utövar sitt inflytande genom att 

rösta på bolagsstämmor i moderbolaget AB Volvo, vilket innebär att de avgör styrelsens sam-

mansättning.  

                                                             
105 Demarginalizing the Intersection of Race and sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist 
Politics”. s.140- 143. 
106 Volvokoncernen bland de bästa i världen inom hållbarhet. Hämtad den 4 mars 2017. http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-
Bolag/Fordon-och-komponenter/Volvo/Pressmeddelanden/2014/Volvo-Volvokoncernen-bland-de-basta-i-varlden-inom-hallbarhet/ 
107 ”Dialogen med aktieägare är viktig för Volvokoncernen. Utöver årsstämman och ett antal större aktiviteter riktade till professionella 
investerare, privata aktieägare och aktiemarknadsanalytiker upprätthålls relationen mellan Volvokoncernen och aktiemarknaden 
bland annat genom press- och telefonkonferenser i samband med offentliggörandet av delårsrapporter, aktiesparträffar, investerarbesök 
samt så kallade road shows där representanter för Volvokoncernen reser för att träffa investerare i Europa, Nordamerika och Asien”.  
Volvokoncernen, Års och hållbarhetsredovisning 2016. Publicerad 13 mars 2017. s. 103, se även s.168.  

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Fordon-och-komponenter/Volvo/Pressmeddelanden/2014/Volvo-Volvokoncernen-bland-de-basta-i-varlden-inom-hallbarhet/
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Fordon-och-komponenter/Volvo/Pressmeddelanden/2014/Volvo-Volvokoncernen-bland-de-basta-i-varlden-inom-hallbarhet/


 

29 
 

En valberedning utsedd av AB Volvos årsstämma lämnar förslag gällande val av styrelseord-

förande och ledamöter.108 Styrelsen är ytterst ansvarig för organisation och förvaltning av 

verksamheten samt utser Verkställande direktör, tillika koncernchef i AB Volvo.  

Ansvarsfördelning mellan styrelse och VD regleras i den svenska aktiebolagslagen, Volvos 

bolagsordning, svensk kod för bolagsstyrning samt styrelsens arbetsordning.109 Volvokoncer-

nens kärnvärden är kvalitet, säkerhet samt omsorg om miljön. Dessa genomsyrar verksam-

heten och anses betydelsefulla för bolagets åtagande vad gäller ett hållbart och ansvarsfullt fö-

retagande.110 Jämte kärnvärdena redogörs även för principer som anses väsentliga för bolagets 

uppförandekod, varav en är “Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa”. Dessa 

principer syftar till att stödja och respektera mänskliga rättigheter i enlighet med internation-

ella åtaganden.111 Formuleringen kan kopplas till Global Compacts minimikrav som ställs på 

företag som anslutit sig till pakten; International Bill of Human Rights och ILO:s kärnkon-

ventioner.112 

Föregående år reviderade koncernen sin vision och begreppet ”hållbar” togs bort.113 Däremot 

finns i den nya visionen en beskrivning över hur verksamheten ska bidra till en hållbar ut-

veckling.114 Vidare är lönsamhet och kundnöjdhet viktiga fokusområden för koncernen, en 

framgångsfaktor är att bidra till kundernas lönsamhet.115 

                                                             
108 Enligt instruktion för Volvos valberedning antagen av årsstämman 2016 ska årsstämman välja fem ledamöter till valberedningen, varav 
fyra ska representera de röstmässigt största aktieägarna i bolaget som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Därutöver ska en av leda-
möterna vara styrelseordföranden i AB Volvo. Vidare kan valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en representant till leda-
mot i valberedningen. Om ett sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägare som inte redan är 
representerade i valberedningen. Antalet ledamöter i valberedningen får dock vara högst sju. Volvos årsstämma 2016 beslutade enligt 
instruktionen att till ledamöter i valberedningen utse följande personer: Carl-Henric Svanberg, styrelsens ordförande, Bengt Kjell, represen-
terande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Cevian Capital, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Ma-
nagement, och Pär Boman, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och 
Oktogonen. Valberedningen utsåg Bengt Kjell till valberedningens ordförande. Volvokoncernen, Års och hållbarhetsredovisning 2016, s.173. 
109 Ibid, s.170 – 171. 
110 ”Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön är våra kärnvärden. De har lång tradition och genomsyrar vårt sätt att arbeta. De är viktiga 
delar i vårt åtagande om hållbarhet och ansvarsfullt företagande.” Års- och hållbarhetsredovisning 2015, s.21 
111 ”Volvokoncernen ska stödja och respektera skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och säkerställa att koncernen inte 
medverkar till brott mot mänskliga rättigheter. Volvokoncernens åtagande till de anställda är att samtliga medarbetare ska behandlas med 
respekt och erbjudas samma möjligheter, ges förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö och ha rätten att vara medlem i en fackför-
ening för att tillvarata sina intressen.” Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2016, s.21. 
112 The International Bill of Human Rights consists of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and its two Optional Protocols. Fact Sheet No.2 
(Rev.1), The International Bill of Human Rights. Printed at United Nations, Geneva June 1996, s.1. 
113 ” Att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar.” Års- och hållbarhetsredovisning 2016, s. 12. 
Innan den reviderades var visionen ” att bli världsledande inom hållbartransportlösningar genom att: skapa värde för kunder inom utvalda 
segment, leda utvecklingen av produkter och tjänster för transportochinfrastrukturindustrin, driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön, 
arbeta med energi, passion och respekt för individen.” Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2015, s.20.  
114 ”Hållbarhet är en viktig del i det pussel som det är att bidra till välstånd. Transporter driver tillväxt, tillväxt driver våra kunders affärs-
verksamhet och våra kunders affärer driver vår verksamhet. För Volvokoncernen är det av betydelse att driva tillväxt som bidrar till hållbar 
utveckling genom att ta hänsyn till samtliga tre dimensioner – ekonomiska, sociala och miljömässiga. Vi skapar ekonomiskt värde genom 
att leverera tekniskt avancerade, rena, effektiva och säkra transport- och infrastrukturlösningar. Vi investerar i ny teknik som driver effekti-
vitet, säkerhet och minskade emissioner till nytta för våra kunder och för samhället. Vi investerar i människor, stödjer hållbar tillväxt och 
samhällelig utveckling samtidigt som vi minskar påverkan på miljö.” Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2016, s.12. 
115 ”Det enda sanna måttet på framgång är nöjda kunder” (Volvokoncernen, Års-och hållbarhetsredovisning 2016, s.8) ”Ha en bransch-       
leande lönsamhet ” (Ibid, s.14) ”För att vara framgångsrik är nyckeln att skapa värde för våra kunder genom att bidra till deras lönsamhet. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf
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För att konkretisera detta presenteras sju strategiska prioriteringar; t ex ambitionen att för-

stärka bolagets globala position, skapa eftertraktade produkter och tjänster, säkerställa lön-

samhet, samt:  

 

återuppliva Volvokoncernens kultur med fokus på Framgång för kunden, Tillit, 

Passion, Förändring och Prestation. Vi är övertygade om att en stark kultur leder 

till engagerade människor, vilket i sin tur driver företagets prestation.116 

 

Ingen av de sju strategiska prioriteringarna kan härledas till koncernens åtagande om respekt, 

skydd och främjande av MR eller antidiskrimineringsarbete. Prioriteringar kopplas snarare till 

lönsamhetsmålen, men inte till den sociala dimensionen av ansvarstagande. I linje med Global 

Compacts krav på anslutna företag har koncernens styrelse antagit en uppförandekod. Den be-

skrivs som “en tvingande policy för korrekt beteende i affärslivet och ansvar gentemot intres-

senter”.117 Uppförandekoden utgör således basen för koncernens åtagande om ett ansvarsfullt 

företagande.118 I ingressen fastslås det internationellt höga anseende bolaget åtnjuter på grund 

av sitt ansvarstagande.119 En av koncernens allmänna principer är att följa lagar och regle-

ringar inom alla verksamhetsområden. Koden innehåller även principer för att motverka dis-

kriminering och för att ge alla medarbetare samma möjligheter.120  

 

Koncernen har en CSR och hållbarhetsmodell som grundar sig på normerna i FN:s Global 

Compact samt internationellt erkända normer för ett ansvarsfullt förhållningssätt.121 I doku-

mentet illustreras koncernens strategiska ramverk i form av en pyramid; affärsidé, önskad po-

sition, strategiska program och ansvarsfullt företagande.  

                                                             
Genom att förstå våra kunders prioriteringar och utmaningar kan vi erbjuda produkter och tjänster som ökar kundernas intäkter och sänker 
deras kostnader. Detta är grunden för vår strategi.” (Ibid, s.19) 
116 Ibid, s.19 – 22. 
117 ”Uppförandekoden är Volvokoncernens tvingande, koncernövergripande policy för korrekt beteende i affärslivet och ansvar gentemot 
våra intressenter. Den är grunden i koncernens åtagande om ansvarsfullt företagande och hållbarhet. Uppförandekoden sammanfattar 
Volvokoncernens principer och minimikrav för att bedriva affärer på ett korrekt, ansvarstagande och transparent sätt. Den inkluderar affär-
setiska principer, mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässiga principer som ska genomsyra policys, beslut och åtgärder.” 
 Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2015, publicerad den 29 februari 2016. s.21. 
118 Ibid 
119” Internationellt åtnjuter Volvokoncernen ett högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverk-
samhet som är konsekvent bedriven enligt de lagar och regleringar som styr koncernens aktiviteter. Affärsframgångarna beror på ett för-
troende som byggts upp och upprätthålls hos kunder, aktieägare, medarbetare, myndigheter och allmänheten.” Uppförandekod Volvo-   
koncernen, godkänd av styrelsen 5 september 2012, POL 000- 0002.  
120 ”Alla medarbetare ska ha samma möjligheter utifrån sin kompetens, erfarenhet och prestation oavsett kön, ras, religion, ålder, funkt-
ionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund eller etniskt ursprung.  
Alla medarbetare ska behandlas med respekt. Diskriminering, fysiska eller verbala trakasserier eller olagliga hot tolereras inte”. Volvokon-
cernen Uppförandekod. Se även ”Volvokoncernen ska stödja och respektera skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och 
säkerställa att koncernen inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter.” Ibid 
121 ” Vår CSR- och hållbarhetsmodell, se bild på nästa sida, bygger på normerna i FN:s Global Compact, andra internationellt erkända nor-
mer för ansvarsfullt beteende samt konsultering av interna och rar att upprätthålla principerna i vår uppförandekod, som bygger på nor-
merna i FN:s Global Compact som vi undertecknade 2001.”  Volvokoncernen, Års och hållbarhetsredovisning 2015, s.52 
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Detta innebär att ansvarsfulla affärer ska genomföras i hela verksamheten och i värdekedjan, 

vilket betraktas som nödvändigt för att upprätthålla och stärka anseendet som ett trovärdigt 

globalt företag.122  

För att konkretisera uppförandekoden har koncernen utarbetat ett digitalt spel ”Game of Con-

duct”. Det syftar till att kompetensutveckla medarbetarna rörande koncernens ställningsta-

gande med avseende på affärsetik, MR och miljö. I december 2016 hade ca 40 % av koncer-

nens medarbetare spelat Game of Conduct.123 Avsikten är att sprida innehållet i uppförande-

koden till de anställda. Det motiveras med att Volvokoncernens uppförandekod har central 

funktion i hur alla anställda agerar i verksamheten.124 

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2015 presenterades indikatorer för koncernens mång-

falds- och inkluderingsarbete:  

● Delaktighetsindex. Detta index belyser medarbetares bedömning av hur inkluderande 

den egna arbetsplatsen är. Resultatet för det aktuella året nådde inte upp till önskad 

nivå. Motsvarande redovisning för föregående år saknas. 

 

● Teambalans (Balanced Team Indicator) är ett kvantitativt mått som omfattar nat-

ionalitet, kön, ålder och erfarenhet för alla koncernens enheter. Resultatet för 2015 in-

dikerade behov av förbättring när det gäller mångfald i koncernledningen, speciellt i 

fråga om nationalitet. I nivån under koncernledningen ökade det genomsnittliga resul-

tatet något.125 Motsvarande redovisning avseende 2016 saknas. 

 

Volvokoncernen följde även upp könsfördelning av alla anställda och på ledningsnivå: 

Tabell 3: Könsfördelning av anställda i Volvokoncernen  

   År 2015  År 2014 

Andel kvinnor126  18%  18% 

Andel kvinnor i ledande befattningar  21%   21% 

                                                             
122 Volvokoncernen, Års och hållbarhetsredovisning 2015, s.53. 
123 Ca 40 000 anställda av knappt 100 000 anställda hade genomfört spelet. Volvokoncernen, hämtad den 10 mars 2017. 
http://www.volvogroup.se/sv-se/news/2016/dec/anna-hollman-sprider-budskapet-om-koncernens-uppforandekod.html 
124 Ibid 
125 Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2015, s.74. 
126 Ibid, s.76. 

http://www.volvogroup.se/sv-se/news/2016/dec/anna-hollman-sprider-budskapet-om-koncernens-uppforandekod.html
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Tabellen visar att andelen kvinnor i ledande positioner var högre än andelen på medarbetar-

nivå. Av tabellen framgår inte den etniska sammansättningen bland kvinnor på medarbetar-

nivå eller i ledande positioner. Motsvarande tabell eller information saknas i års- och hållbar-

hetsredovisningen 2016. 

Andelen kvinnliga styrelseledamöter idag uppgår till 30,8% och andelen män till 69,2 %.127 

Volvokoncernens högsta ledning består av 14 ledamöter, varav 12 (83,3%) män och 2 

(16,7%) kvinnor.128  

5.4.2. Systemkonflikter  

Volvokoncernen har fokus på lönsamhet och en strävan att stärka sitt varumärke genom att 

öka sin trovärdighet som ett globalt företag.129 Trots att koncernen anslöt sig till Global Com-

pact 2001 och har en uppförandekod i enlighet med paktens tio principer, förefaller miljöprin-

ciperna ha ett större utrymme i verksamheten än MR-principerna. I uppförandekoden stipule-

ras visioner för samtliga principer. Däremot indikerar koncernens kärnvärden‒kvalitet, säker-

het och omsorg om miljön ‒ att respekt och främjande av MR inte har samma dignitet. Detta 

kan bero på att det är en bransch som har omfattande miljökrav i form av lagar och regle-

ringar. Konkurrens i branschen ställer säkerligen krav på att vara i framkant med teknikut-

veckling, för att sälja fordon som efterfrågas.130 I års- och hållbarhetsredovisning 2016 stipu-

leras t ex att “Det enda sanna måttet på framgång är nöjda kunder.”131 

 

I fjol identifierade koncernen sjutton väsentliga frågor på hållbarhetsområdet, varav tre gäller 

”Mänskliga rättigheter”, ”Mångfald och inkludering” samt ”Affärsetik och integritet”. Väsent-

lighetsgraden för ”Affärsetik och integritet” är mycket hög, medan ”MR” samt ”Mångfald och 

inkludering” är hög. ”MR” bedöms ha större betydelse för intressenter men har inte lägre på-

verkan på affären, medan mångfald och inkludering bedöms ha påverkan på affären men har 

liten betydelse för intressenter. Väsentliga frågan ”Samhällsengagemang” har måttlig på grän-

sen till hög väsentlighetsgrad.132 

                                                             
127 Volvos styrelse, andelen är exkl. arbetstagarrepresentanter, hämtad 17 april 2017. http://www.volvogroup.se/sv-se/investors/corpo-
rate-governance/board-of-directors.html. 
128 Volvokoncernen, företagsledning, hämtad 17 april 2017. https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/corporate/executive-management  
129 ”En god lönsamhet gör att vi kan investera i produkter, tjänster och människor– och vår egen framtid.” Volvokoncernen, Års- och håll-
barhetsredovisning 2016, s.14. Se även Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2015, s.53. 
130 ” Vi ligger verkligen i framkant av ny teknik som ger fördelar för både våra kunder och för samhället i stort.” Volvokoncernen, Års och 
hållbarhetsredovisning 2016, s. 3. Se även Volvokoncernens varumärkesportfölj består av Volvo, Volvo Penta, UD, Terex Trucks, Renault 
Trucks, Prevost, Nova Bus och Mack. Vi samarbetar i allianser och samriskbolag med varumärkena SDLG, Eicher och Dongfeng. Genom att 
erbjuda produkter med olika varumärken bearbetar koncernen många olika kund och marknadssegment på både mogna marknader och 
tillväxtmarknader.” Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2015, s.53. 
131 Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2016, s.14. 
132 Ibid, s.27. Väsentlighetsgraderna är mycket hög, hög och måttlig. 

http://www.volvogroup.se/sv-se/investors/corporate-governance/board-of-directors.html
http://www.volvogroup.se/sv-se/investors/corporate-governance/board-of-directors.html
https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/corporate/executive-management
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När det gäller miljöprinciper har exempelvis ”Utsläpp”, ”Energieffektivisering”, ”Produktsä-

kerhet” och ”Intelligent teknologi” mycket hög väsentlighetsgrad. Rangordningen är baserad 

på vilken påverkan respektive fråga har på såväl intressenter som på affärer.133 Förutom ”Af-

färsetik och integritet” har även ”Lagefterlevnad”, ”Eftertraktad arbetsgivare” och ”Kund-

framgång” mycket hög väsentlighetsgrad.134I definitionen av “Affärsetik och integritet”135 

nämns mänskliga rättigheter, trots att området har identifierats som en väsentlig fråga, om än 

med lägre väsentlighetsgrad.  

 

Även de sju strategiska prioriteringarna som berördes tidigare, visar att det saknas en kopp-

ling till respekt och främjande av mänskliga rättigheter. Prioriteringarna har snarare en kopp-

ling till koncernens lönsamhetsmål. Miljöprinciperna förefaller vara motivet bakom koncer-

nens anslutning till de internationella ramverken. Koncernen nämner inte nationell rättskälla 

för sitt inkluderingsarbete, refererar dock till sitt internationella åtagande. Trots att koncernen 

har flera väsentliga områden som kan kopplas till MR, saknas konkreta inkluderings- och 

mångfaldsmål. Jag hävdar att mångfald och inkludering hör ihop med det väsentliga MR-om-

rådet. Anledningen till att mångfald och inkludering behandlas separat kan ha varit en önskan 

att sätta fokus på området. Denna strategi verkar, enligt mitt sätt att se, ha gett en motsatt ef-

fekt. Mångfald och inkludering har lägre väsentlighetsgrad än flera väsentliga områden, det 

tycks inte heller integreras i affärsprocesserna.  

5.4.3. Sammanfattning  

Volvokoncernen är ett börsnoterat bolag där aktieägarna utövar inflytande på bolagsstämman, 

påverkar såväl val av styrelseordförande som styrelseledamöters och valberedningens sam-

mansättning. Styrelsen utser koncernens VD som ska leda det operativa arbetet. Lönsamhets-

målen är mycket viktig för koncernen. Detta tror jag kan förklaras med att lönsamhet är vä-

sentligt för aktieägare med ett direkt inflytande.  

Trots att koncernen anslöt sig till Global Compact 2001, motsvarar inte Volvos kärnvärden 

MR-principer, däremot miljöprinciperna. Det framgår att miljöaspekten är essentiell för att 

                                                             
133 Års- och hållbarhetsredovisning 2016, s.27. 
134 ”Eftertraktad arbetsgivare” – att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i branschen. Att leda och välkomna förändring. 
Att attrahera anställda med stark affärsinstinkt och att utveckla en kompetent och högpresterande arbetsstyrka med optimal 
kunskap och kompetens på alla nivåer. Att ha förtroende för och kunna delegera till kollegor så att de kan använda sitt omdöme för att ta 
rätt beslut”. Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2016, s.26. 
135 ”AFFÄRSETIK OCH INTEGRITET–att skapa, leda och bibehålla en ansvarsfull kultur baserat på affärsetik, mänskliga rättigheter, sociala och 
miljömässiga principer beskrivna i vår uppförandekod. Det inkluderar principer gällande antikorruption, beskattning och politisk 
involvering. Det innebär även hänsynstagande till våra värderingar, det vill säga kundframgång, tillit, passion, förändring och prestation.” 
Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2016, s.26. 
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svara mot framtida transportbehov och affärsmöjligheter.136 Med tanke på att det är en for-

donsindustri är miljöprinciperna strategiskt viktiga att beakta och fordrar att Volvokoncernen 

är i framkant för att öka sin lönsamhet. Bolaget är även ålagt att leva upp till omfattande kva-

litets-, miljö- och säkerhetsregleringar, vilket kan förklara valet av de tre kärnvärdena. Dessa 

förefaller även viktiga för kundnöjdhet och för den ekonomiska lönsamheten. 

Bolaget har identifierat ”Mångfald och inkludering” som en väsentlighetsaspekt, frikopplad 

från till exempel ”Mänskliga rättigheter” och ”Eftertraktad arbetsgivare”.137 Följaktligen tycks 

”Mångfald och inkludering” vara ett undantag från ”MR” och ”Eftertraktad arbetsgivare”, 

varav den sistnämnda syftar till att attrahera mycket kompetenta och högpresterande medarbe-

tare. Sådana medarbetare verkar inte sammankopplas med människor med olika bakgrund. 

 

I koncernens uppförandekod anges respekt för och främjande av mänskliga rättigheter. Det 

innebär att anställda och medarbetare ska behandlas med respekt och erbjudas samma möjlig-

heter. Samtidigt saknas konkreta mål och utfall som indikerar att anställda ges möjligheter till 

exempelvis befordran. Jag tolkar detta som att strategin antingen är ogenomtänkt eller att den 

speglar koncernens faktiska ointresse. Risken är att mångfald och inkludering varken integre-

ras i strategierna eller affärsprocesserna. Det kan i sin tur hindra att anställda ges samma möj-

ligheter och förutsättningar, oavsett bakgrund.  

 

Med Angela Harris terminologi kallas detta avsaknad av intersektionellt perspektiv.138 För att 

människor med olika erfarenheter av förtryck ska kunna få möjlighet till såväl anställning som 

avancemang är det viktigt med explicita kategoriseringar. För att säkerställer konkreta mål 

och resultatuppföljning bör flera variabler användas. Det synliggör människor med olika bak-

grund och erfarenheter av multipelt förtryck, och kan lägga grund för lika rättigheter och möj-

ligheter till befordran.  

 

                                                             
136 ” Det råder ett brett konsensus om att förbränningen av fossila bränslen, som olja och kol, är en betydande källa till utsläpp av växthus-
gaser som orsakar klimatförändringar. Regeringar, företag och andra intressenter som arbetar för en hållbar transportsektor svarar upp 
genom att förbättra bränsleeffektiviteten och förflytta sig mot alternativ med lägre utsläpp av koldioxid. Denna utmaning ökar intresset för 
och möjligheterna inom elektromobilitet samt alternativa, förnybara energikällor…Vi förväntar oss att regeringar och partnerskap mellan 
olika intressenter kommer att rikta ett än skarpare fokus mot och stimulera förnybar energi och lägre utsläpp. Vi arbetar också med att 
hantera bristen på naturresurser genom att hitta bättre sätt att återvinna och reparera produkter och komponenter.” Volvokoncernen, Års- 
och hållbarhetsredovisning 2015, s.18.  
137 ”Eftertraktad arbetsgivare – att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i branschen. Att leda och välkomna förändring. 
Att attrahera anställda med stark affärsinstinkt och att utveckla en kompetent och högpresterande arbetsstyrka med optimal 
kunskap och kompetens på alla nivåer. Att ha förtroende för och kunna delegera till kollegor så att de kan använda sitt omdöme för att ta 
rätt beslut.”. Volvokoncernen, Års- och hållarhetsredovisning 2016, s.26. 
138 ”multiple consiousness”. 
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Volvokoncernens sammansättning av styrelseledamöter är mansdominerad och etniskt homo-

gen, trots koncernens världsomfattande verksamhet.139 Detta skulle Harris förklara med att det 

är essentialism i traditionella feministiska teorier som har satt avtryck. Det tycks utgå från 

traditionella teorier om jämställdhet mellan män och kvinnor, som inte relaterar till etnicitet 

och/eller andra analyskategorier. Därmed hindras intersektionellt perspektiv vid rekrytering 

och tillsättning av t ex chefsbefattningar.  

 

Koncernens tidigare fokus på andel kvinnor bland anställda och i ledande poster förefaller ha 

utgått från traditionellt feministiskt perspektiv, och behandlat kvinnor som en homogen grupp. 

Det avspeglas i styrelsens etnisk homogena sammansättning, där kvinnliga ledamöter utgör 

drygt 16%.  Även MacKinnon skulle hävda att Volvos styrelse speglar en manlig norm, me-

dan Harris och Crenchaw skulle föra ett resonemang om kön i relation till etnicitet. Styrelsens 

sammansättning speglar att etnicitet har högre dignitet än kön.  

 

Väsentliga frågan mångfald och inkludering är extraherad från MR, vilket indikerar att frå-

gorna betraktas som undantag. Även väsentlighetsfrågan ”Eftertraktad arbetsgivare”, där 

”Mångfald och inkludering” inte heller inbegrips, speglar en rådande norm att kompetens 

kopplas till den vita normen. Det är i linje med Harris kritik mot MacKinnons teori, där den 

universella kvinnomodellen är en vit kvinna. Ett postmodernt perspektiv hade beaktat flera 

kategorier samtidigt i stället för fragmenterad. Det hade förmodligen resulterat i konkreta mål 

som följs upp med flera indikatorer.  

 

De postmoderna feministernas ståndpunkt är att teorier som endast utgått från könsaspekt, där 

socioekonomisk gynnade vita kvinnor gjort anspråk på att tala för alla kvinnor. Dessa kan inte 

vara språkrör för alla kvinnors erfarenheter och bakgrund; kön, etnicitet, religion, klass, funkt-

ionsvariation, sexuell läggning etc. Det är när dessa kategorier sammanvävs och beaktas som 

mångfald kan uppnås.  

                                                             
139 Volvo Group, Styrelse, hämtad 17 april 2017. 
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5.5. AXFOODKONCERNEN 

5.5.1. Bolagsform och styrning av inkluderingsarbete 

I Axfoodkoncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp och har 263 egna butiker och ca 

820 samverkandebutiker.140 Koncernen är den näst största aktören på den svenska livsmedels-

marknaden med en andel om cirka 20%. Axfood är börsnoterat på Nasdaq Stockholm AB:s 

Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1% av aktierna.141 

Enligt hållbarhetspolicyn arbetar Axfood med hållbarhetsfrågor på ett affärsmässigt sätt.142 

Det innebär att frågorna integreras i det affärsmässiga arbetet för att därigenom skapa engage-

mang i hela koncernen. Axfoods styrelse behandlar verksamhetens hållbarhetsarbete ur ett 

strategiskt perspektiv och det koordineras av hållbarhetschefen. Det sker genom en löpande 

dialog, möten med delar av nätverket utifrån specifika ämnesområden samt minst en årlig 

strategisk genomgång.143  

Hållbarhetskoordinatorer är utsedda i samtliga koncernens bolag (Willys, Hemköp, Axfood 

Närlivs, Axfood Snabbgross och Dagab) och de större avdelningarna (kvalitet, inköp, IT och 

HR). Dessa koordinatorer ansvarar dels för att föreslå mål och aktiviteter, dels för genomfö-

rande. För att integrera och realisera målen anses det viktigt att respektive bolag och avdel-

ning inom koncernen har ett operativt ansvar för det egna hållbarhetsarbetet. Detta ansvar åvi-

lar respektive bolags VD eller avdelningschefer.144  

Koncernens kärnvärden, uppförandekod och hållbarhetsprogram utgör basen för hållbarhets-

arbetet. Axfood har fem kärnvärden: Butiken är scenen, Vi vågar, Vi har koll, Du är viktig 

och Vi är starka tillsammans.145 Genom kompetensutveckling och dialog inom koncernen 

hålls kärnvärdena levande och dessa utgör ett rättesnöre för beslut och åtgärder. Därför är 

kärnvärdena väsentliga för Axfoods ledarskap och aktiva medarbetarskap.146 Kärnvärdena vi-

sar på en inkluderande kultur; ”Vi” och ”Du”. Trots att det inte finns direkta kopplingar till 

konventioner eller lagar, tyder formuleringarna på medvetenhet och respekt för de anställda. 

                                                             
140 Inom Hemköp finns även handlarägda butiker och Axfood Närlivs samverkar med Tempo, Handlar´n och Direkten. Axfood Närlivs levere-
rar även till servicehandeln. Grossistförsäljning drivs genom kedjan Axfood Snabbgross. Dagab ansvarar för koncernens sortimentsutveckl-
ing, inköp och logistik. Axfood, Om Axfood, hämtad 20 februari 2017. http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/ 
141 Ibid 
142 Axfood, Hållbarhetsprogram, 14 augusti 2015, s. 2, reviderad juni 2016. 
143 Axfood, Hållbarhetsredovisning 2016, publicerad 8 mars 2017, s.36. 
144 Ibid 
145 Axfood, Hållbarhetsredovisning 2016, s.8. 
146 Ibid s.31. 

http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/
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En företagskultur som värderar sina anställda och bekräftar varandra torde lägga grunden för 

inkludering.  

Den koncerngemensamma uppförandekoden beskrivs som grunden för hela verksamheten.  

Den täcker krav och förväntningar Axfood har på sina medarbetare, leverantörer och samar-

betspartners. Koden är baserad på erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvill-

kor och miljö.147 Därmed hänvisar uppförandekoden direkt till Barnkonventionen, CEDAW 

och ILO:s konventioner om MR i arbetslivet. Däremot hänvisas inte direkt till någon artikel i 

konventionerna.  

Axfood har identifierat nio väsentliga områden, varav ett gäller jämställdhet och mångfald. 

Målet är att spegla mångfalden bland kunder och samhället. Konkret innebär det att uppnå 

jämn könsfördelning samt en bred internationell bakgrund bland anställda och chefer.148 Un-

der 2016 har koncernen fortsatt att genomlysa sin verksamhet för att identifiera strukturer som 

möjliggör för anställda med olika kompetens och bakgrund att utvecklas inom bolaget.  

I koncernens hållbarhetsprogram, som är ett styrande dokument, presenteras mätbara jäm-

ställdhets- och mångfaldsmål. Trots att Axfood inte explicit nämner etnicitet, är det uppenbart 

att bolaget anammat ett intersektionellt perspektiv för att spegla samhällets mångfald. Det är 

snarare Harris teori än MacKinnons som gör sig gällande i strategierna. Axfood har som mål-

sättning att vara en bra arbetsgivare som främjar engagemang, mångfald och möjligheter att 

utvecklas. Följande mål presenteras under området medarbetare:149 

● Senast 2020 ska 20 % av Axfoods ledande befattningshavare ha internationell bak-

grund.  

● Minst 75% av Axfoods ledare ska rekryteras internt och minst 10% externt. 

● Uppnå jämn könsfördelning bland Axfoods ledande befattningshavare, dvs män och 

kvinnor ska vara representerade inom spannet 40 - 60% år 2020. 

● Ingen medarbetare ska uppleva sig diskriminerad på arbetsplatsen. 

 

                                                             
147 ”Axfoods uppförandekod grundar sig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barnens rättig-
heter och om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor, ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s Global 
Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra relevanta internationellt erkända avtal inklusive internationella miljö-    
förordningar... Vårt övergripande mål är att öka respekten för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljöskydd både inom 
vårt eget företag och gentemot våra affärspartners”. Axfood uppförandekod, reviderad juli 2015. 
148 Axfood, Hållbarhetsredovisning 2016, s.44 – 45. 
149 Axfood, Axfoods hållbarhetsprogram, s.9. Reviderad juni 2016, hämtad den 12 maj 2017.  
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Andelen ledande befattningshavare med internationell bakgrund uppgick i fjol till 11 % och 

21 % av medarbetarna. Inom Axfoodkoncernen talas fler än 30 språk.150 Detta indikerar att 

koncernen har en ambition och handlingskraft att uppnå ambitionen att spegla samhällets 

mångfald i ledande befattningar. Trots dessa intentioner utgörs Axfoods styrelse av sex män 

och fyra kvinnor, varav en kvinnlig ordförande. Av de tio representerar de tre männen arbets-

tagarorganisationen. Även Axfoods ledning består av etniskt homogena ledamöter, varav sju 

män och tre kvinnor. Koncernchef tillika VD är en man.151 Trots koncernens mångfaldsmål i 

till ledande positioner, avspeglas det varken i styrelsens eller högsta ledningens sammansätt-

ning, däremot när det gäller kön. 

Arbetsansökningar som inkommer till Axfood ska passera ett rekryteringssystem, vilket bety-

der att butiker eller lager inte kan ta emot spontanansökningar. De nya rutinerna ska säker-

ställa ett neutralt och kompetensbaserat rekryteringsförfarande.152 Denna form av process ger 

större utrymme för kompetensbaserad rekrytering och undanröjer godtycklig rekrytering. Där-

med bättre förutsättningar att genomföra rekryteringar på samma villkor.153 

En framgångsfaktor för mångfaldsarbete är en inkluderande kultur. Enligt Axfood kräver 

detta praktiska förutsättningar och strukturer som är inkluderande. I fjol infördes möjlighet för 

tjänstemän att flytta dagar med förkortad arbetstid, normalt före helgdag, efter ök med sin 

chef. Åtgärden syftar till att ge medarbetare möjlighet att byta dessa dagar i samband med 

andra helger än de traditionella svenska högtiderna.154 

5.5.2. Konflikter  

Axfood bedriver ett jämställdhets- och mångfaldsarbete som är väl integrerat i strategier och 

affärsprocesser. Det finns tydlig ansvarsfördelning; koncernledning och hållbarhetschef an-

svarar för strategier och resultatuppföljning. Koncernen har jämställdhetsmål och mål avse-

ende internationell bakgrund i ledande positioner. Sålunda har Axfood hanterat kategorierna 

kön och etnicitet på ett jämbördigt sätt. Koncernens gedigna arbete avspeglas även i deras 

kärnvärden. Intersektionellt perspektiv torde vara Axfoods strategi. Det är i linje med Harris 

och Crenshaws teorier för att ge samma möjligheter och förutsättningar oberoende av kön och 

bakgrund. Trots att Axfood inte refererar till någon nationell rättskälla, visar företaget ändå 

                                                             
150 Axfood, Axfood hållbarhetsredovisning 2016, s.13. 
151 Axfood, Axfoods bolagsledning, hämtad den 12 maj 2017. http://axfood.se/sv/Om-Axfood/LedningStyrelse/. 
152 Axfood hållbarhetsredovisning 2016, s.29–31. 
153 Lika möjligheter och förutsättningar, vilket i förlängningen underlättar att agera på samma sätt på ledarpositioner. 
154 Ibid, s.31. 

http://axfood.se/sv/Om-Axfood/LedningStyrelse/
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efterlevnad i handling. Koncernen hänvisar i sin uppförandekod till sitt internationella åta-

gande.155  

5.5.3. Sammanfattning  

Axfoodkoncernen är ett börsnoterat bolag med en huvudägare som innehar 50,1 % av akti-

erna. Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är väl integrerade i alla verksamhetens processer. 

Koncernen har en organisation och ansvarsfördelning för hållbarhetsarbete, vilket banar väg 

för implementering och integrering av målen i affärsprocesserna.  

Trots att bolaget inte hänvisar direkt till DL, visar de konkreta och uppföljningsbara målen att 

koncernen följer gällande rätt. Axfood refererar i stället till sitt internationella åtagande om 

respekt för och främjande av mänskliga rättigheter.  

Axfoods konkreta inkluderingsmål för ledande positioner indikerar att koncernen valt att jäm-

ställa kön och etnicitet och undvikit hierarkisk ordning mellan dessa. Koncernen har utgått 

från ett intersektionellt perspektiv som är i linje med Harris och Crenshaw teorier, som ett sätt 

att värdera och ge samma prioritet åt kön och etnicitet. Axfood förefaller ha lyckats med att 

definiera och sammankoppla vinstintressen med en inkluderande företagskultur, vilket deras 

kärnvärden samt inkluderingsmål åskådliggör. Organisationen förefaller ha inbegripit inklude-

ringsmålen i sina styrande dokument i ett tidigt skede. Det kan i sin tur bero på att det finns en 

huvudägare som har inflytande att påverka verksamhetens inriktning.  

Axfoods kärnvärden är inkluderande. Fyra av fem kärnvärden berör ”vi” och ”du”, vilket vi-

sar att medarbetare är viktiga. Detta skapar förutsättningar för en inkluderande företagskultur. 

Koncernledning och hållbarhetschef ansvarar för övergripande strategier, mål, åtgärder och 

uppföljning. Denna ansvarsfördelning tyder på engagemang, vilket är en framgångsfaktor för 

att integrera jämställdhets- och mångfaldsmålen i verksamheten.  

 

                                                             
155 ”Grunden för företags ansvar för mänskliga rättigheter är fastslaget av FN genom ramverket ” Skydda, respektera och åtgärda”, samt 
medföljande vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.” 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

6.1. Analys  

6.1.1. Bolagsformer och styrning av inkluderingsarbete 

Medan Systembolaget ägs av staten, är Volvokoncernen och Axfood börsnoterade bolag. Till 

skillnad från Volvo har Axfood en huvudägare, vilket torde påverka valet av fokusområden. 

Det statliga Systembolaget styrs direkt av uppdragsgivaren, vilket visar sig tydligt i hur bola-

get motiverar sitt hållbarhetsarbete i allmänhet och i synnerhet hur man motiverar arbetet med 

mångfald och jämställdhet i ledande positioner. I Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag 

med statligt ägande, konkretiseras hur Systembolaget ska integrera inkluderingsarbete i sin 

verksamhet.  

Styrelsesammansättningen ska beakta jämställdhet mellan könen på chefsnivåer samt etnicitet 

och kulturell bakgrund. Systembolaget ska även kännetecknas av en inkluderande miljö. 

Dessutom är bolaget ålagt att fastställa strategier, hållbarhetsmål samt att vara ett föredöme på 

området. Uppenbart är att bolaget genomför det organisationen är ålagd att genomföra. Det 

märks tydligt på hur bolaget motiverar sitt inkluderingsarbete med att vara föredömligt, ska 

spegla samhällets mångfald och skyldigheten att följa DL. Varken styrelsens eller högsta led-

ningens motiv är explicita, motiveringarna är att bolaget ska vara ett föredöme i enlighet med 

ägardirektiv och att följa DL.  

Regeringen har en nomineringsprocess för styrelseposter i statliga bolag, och enligt Statens 

ägarpolicy ska mångfaldsaspekter beaktas vid tillsättning av ledamöter. Dessa mål och ambit-

ioner speglas emellertid inte i Systembolagets styrelsesammansättning. Jämställdhetsmålet för 

styrelsen är dock explicit och sammansättningen ska vara minst 40 – 60 %. Beträffande etnisk 

sammansättning eller kulturell bakgrund saknas dock. I och med detta råder en hierarkisk ord-

ning som kan bero på avsaknad av konkret mål vad gäller etnisk sammansättning men även på 

konflikt mellan rättskällorna DL och PuL. Regeringen borde ha uppmärksammat denna kon-

flikt, men Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande indikerar att så inte 

är fallet. 

Volvokoncernen ägs av sina aktieägare och dessa har ett inflytande i valet av styrelseordfö-

rande samt styrelsens och valberedningens sammansättning. Valberedningen har i uppdrag att 

lämna förslag på val av styrelseordförande och ledamöter. VD och tillika koncernchef i AB 
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Volvo utses av styrelsen. Därigenom har aktieägarna ett direkt inflytande när det gäller att de-

finiera och formulera fokusområden för koncernens verksamhet. Lönsamhetsmålet är mycket 

viktigt för Volvokoncernen, vilket även de sju strategiska prioriteringarna indikerar.  

 

Axfoodkoncernen är ett börsnoterat bolag med en huvudägare, vilket förefaller påverka iden-

tifieringen av fokusområdena hållbarhet, däribland jämställdhet och mångfald. Trots att Volvo 

och Axfood lyder under svensk bolagsordning och att bolagen anslöt sig till Global Compact 

nästan samtidigt, skiljer sig när det gäller implementeringsstrategier och fokusområden. Ax-

food har integrerat Global Compacts princip om respekt för och främjande av mänskliga rät-

tigheter i verksamheten. I lönsamhetsaspekten inkluderas även mänskliga rättigheter och anti-

diskriminering. Trots att Axfood inte nämner någon nationell rättskälla, genomför koncernen i 

själva verket ett gediget arbete för att ge människor oavsett bakgrund samma möjligheter till 

befordran med hänvisning till sina internationella åtaganden.  

 

Axfood har såväl jämställdhets- som mångfaldsmål för ledande befattningar. Eftersom katalo-

gen över känsliga uppgifter i PuL är uttömmande fanns det utrymme att använda "internation-

ell bakgrund" vilket Axfood använt:  

 

”Uppräkningen av vad som utgör känsliga personuppgifter är uttömmande och 

omfattar enligt första stycket personuppgifter som avslöjar a) ras eller etniskt 

ursprung, b) politiska åsikter, c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller d) 

medlemskap i fackförening.”156 

 

Detta visar att Axfood har ett intersektionellt perspektiv i sin verksamhet, vilket är i linje med 

postmoderna teorier om beaktande av flera aspekter i strategier och genomförande. Systembo-

laget har däremot en annan strategi, vilket sannolikt beror på uppdragsgivarens intentioner. 

Till skillnad från Axfood har Systembolaget ett uppdrag att ha en jämn könsfördelning i le-

dande positioner som i styrelseposter, högsta ledning och chefsbefattningar. Däremot saknas 

motsvarande mål för etnicitet och kulturell bakgrund. I stället uttrycks att mångfaldsaspekten 

såsom etnicitet och kulturell bakgrund ska beaktas och att statliga bolag ska främja inklude-

rande kultur.  

 

                                                             
156 Sjöberg djupa lagkommentarer till Personuppgiftslag (1998:204) 13§, Lexino, version 15-12-31, hämtad 2017-05-10 



 

42 
 

Att sätta upp mål endast för kategorin kön till ledande positioner tycks utgå från traditionella 

feministiska teorier, som t ex MacKinnons dominansteori. Trots att ägaren, dvs. regeringen 

uttrycker sin vilja avseende etnicitet och kulturell bakgrund går den inte så långt som i jäm-

ställdhetsambitionen. Därigenom skapas en rangordning mellan kön och etnicitet. Konsekven-

serna blir det som t ex Chrenchaw och Harris lyfter fram; en universell kvinnomodell som ba-

seras på privilegierades gruppers erfarenheter, vilket marginaliserar grupper med multipla för-

tryck.  

 

Volvokoncernen har tidigare haft indikatorer som visar på andel kvinnor av medarbetare och i 

ledande positioner. I senaste års- och hållbarhetsredovisning saknas en sådan tabell. I stället 

framkommer det i dokumentet att koncernen utarbetat sjutton nya väsentliga områden. Där-

ibland ”Mänskliga rättigheter”, ”Eftertraktad arbetsgivare” samt ”Mångfald och inkludering”. 

Exkludering av den sistnämnda från väsentlighetsområden ”Mänskliga rättigheter” och avsak-

nad av en tydlig koppling till ”Eftertraktad arbetsgivare” indikerar det vikt området tillmäts, 

nämligen som ett undantag. Även styrelsens och högsta ledningens sammansättning indikerar 

på att etnicitet och kön inte har samma hierarkiska ordning, trots att kategorierna har samma 

status i DL. Därigenom är det som hos Systembolaget; utgår från ett traditionellt feministiskt 

perspektiv, där kvinnomodellen är vit.  

 

Det är uppenbart att jämställdhetsaspekten beaktas i Systembolagets styrelse. Däremot finns 

inget som indikerar att avseende fästs vid etnisk mångfald vid tillsättningen av styrelseposter. 

Detta trots att regeringens har en sådan uttalad ambition och makt att avgöra tillsättning av 

styrelseledamöter. En inkluderande arbetsplats med målsättning att spegla samhällets etniska 

mångfald torde börja på styrelsenivå. Den direkta ägarstyrningen är enligt min tolkning 

mycket uppenbar. Systembolaget tycks ha begränsat utrymme för flexibilitet av sitt inklude-

ringsarbete.  

Rekrytering till ledande positioner hos Systembolaget förefaller fokusera på jämställdhet, ef-

tersom bolaget har konkret uppdrag/mål. Därigenom tycks utgångspunkten vara dikotomi 

mellan man och kvinna, snarare än ett intersektionellt perspektiv. MacKinnons dominansteori 

tycks ha fått genomslag när det gäller tillsättning till ledande positioner. Detta tolkar jag som 

att det riktas mer fokus på att övervinna manlig dominans än att övervinna multipla makt-

strukturer. Mackinnons universella kvinnomodell saknar kategorier såsom etnicitet, eftersom 

den har utgått från vita heterosexuella medelklasskvinnors erfarenheter.  
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Harris förklarar det i sin teori med att den färgade kvinnan är en vit kvinna. Systembolagets 

styrelse har nio ledamöter. exkl. arbetstagarorganisationer. Av dessa är fem män (56 %) och 

fyra kvinnor (44 %).157 Systembolagets högsta ledning har nio ledamöter, varav sju är etniskt 

homogena kvinnor (78 %) och två är män (22 %), en vit man och en man som av utseendet att 

döma är av utländsk härkomst.158 Den andelsmässiga könsfördelningen skiljer sig från bolags-

styrelsens; styrelsen jämn könsfördelning, medan det är kvinnodominans i företagsledningen. 

Detta skulle kunna förklaras med att regeringen påverkar sammansättningen till styrelsen, i 

och med nomineringsprocessen.  

6.1.2. Systemkonflikter  

Systembolaget genomför ett inkluderingsarbete i enlighet med ägardirektiv. Såväl strategier 

som de systematiska arbetssätten indikerar bolagets ständiga medvetenhet om sina åtaganden. 

Bolaget hänvisar direkt till en nationell rättskälla och till sina uppdrag.  

Övergången från väsentlighetsmål ”Likabehandling” till ”Inkludering” pekar på ett skifte från 

likhet inför lagen till jämlikhet i resultat. Därmed har Systembolaget ambition att integrera in-

kludering i sina strategier och processer. Trots att deras ambition är i linje med DL har bolaget 

hindrats från att utarbeta statistik och indikatorer som ett led i ett systematiskt inkluderingsar-

bete. PuL förbjuder behandling av personers ras och etniska ursprung. Därigenom är det möj-

ligt att mäta och följa upp jämställdhet mellan män och kvinnor, men inte etnicitet. Trots vilja 

att ha ett inkluderingsarbete med intersektionellt perspektiv, tvingas bolaget att hålla tillbaka 

detta arbete för att inte bryta mot PuL. Konsekvensen blir att kön beaktas för sig och att etni-

citet utesluts från det systematiska arbetet. I praktiken leder detta till att etnicitet och kön till-

delas hierarkisk ordning som inte existerar i DL. Därigenom tenderar jämställdhetsarbetet att 

utgå från dikotomin man/kvinna, som inte relateras till etnisk mångfald.  

Detta torde innebära en övergång från Harris och Crenshaws intersektionalitet, där kön och 

etnicitet beaktas på medarbetarnivå, till ett resonemang om andelen män/kvinnor. Genom att 

etnicitet osynliggörs i mål och uppföljning, kan det missgynna vissa kvinnor som har ambit-

ion att avancera. Trots att Systembolaget övergick från ”Likabehandling” till ”Inkludering”, 

tycks konflikterna mellan PuL och DL leda till en återgång till en formell likabehandling. I 

dagsläget görs en översyn över EU:s datadirektiv, som utgör grund för PuL.  

                                                             
157 Systembolaget, Vår styrelse. Hämtad 12 april 2017.  
158 Systembolaget, Företagsledning, hämtad 12 april 2017. 
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Det återstår att se vad detta kommer att föra med sig i form av förändringar som kan lösa upp 

de motstridiga lagarna. 

Axfood har integrerat jämställdhets- och mångfaldsmål i bolagets styrande processer. An-

svarsfördelningen är tydlig; Axfoods koncernledning och hållbarhetschef ansvarar för utarbe-

tande av koncernövergripande strategier inklusive mål, åtgärder och uppföljning. Koncernens 

styrelse svarar för verksamhetens strategiska hållbarhetsarbete. Detta gedigna implemente-

ringsarbete speglas i inkluderingsmålen för funktioner i ledande befattningar. Därigenom har 

Axfood valt att hantera kön och etnicitet på samma sätt och har varken målkonflikter eller 

rangordning mellan kategorierna. Trots att Axfood inte nämner nationella rättskällor, genom-

för koncernen mer omfattande inkluderingsarbete än vad nationell lag kräver. Axfood har ett 

intersektionellt inkluderingsarbete i linje med postmoderna teorier.  

Systembolaget strävar efter intersektionalitet på medarbetarnivå men hindras i själva verket 

att verkställa ambitionen på grund av PuL. Systembolagets ambitioner när det gäller intersekt-

ionalitet på medarbetarnivå, motsvarande Axfoods, kan inte realiseras i dagsläget pga. PuL. I 

Axfoods arbete finns ingen rangordning mellan etnicitet och kön.  

Volvo anslöt sig till Global Compact nästan samtidigt som Axfood, deras implementerings-

strategier och väsentliga frågor skiljer sig dock åt. Volvokoncernen fokuserar mer på miljö-

principer, vilket deras kärnvärden indikerar. Detta torde bero på att det är en bransch som om-

fattas av miljöregleringar och att miljöbilar banar väg för lönsamma affärer, vilket förefaller 

viktigt för koncernen och aktieägarna.  

Trots att Volvo har flera väsentliga frågor som kan kopplas till mänskliga rättigheter och in-

kludering, har mångfald och inkludering identifierats som ett väsentligt område, med lägre vä-

sentlighetsgrad än ”Mänskliga rättigheter” och ”Eftertraktad arbetsgivare. Medan MR har 

hög, på gränsen till mycket hög väsentlighetsgrad, har ”Mångfald och inkludering” däremot 

hög som närmar sig det lägsta graden måttlig. Medan den förstnämnda bedöms ha högre bety-

delse för intressenter men låg påverkan på affärer, bedöms den sistnämnda ha påverkan på af-

färer, men liten betydelse för intressenter. Väsentlighetsgrad ”Samhällsengagemang” har vä-

sentlighetsgrad måttlig till hög.159  

                                                             
159 Volvokoncernen, Års- och hållbarhetsredovisning 2016, s.27. 
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Volvokoncernen har mer fokus på lönsamhet och på miljöprinciperna än MR-principerna. Jag 

hävdar att det finns en obalans mellan Global Compacts miljöprinciper och MR-principerna i 

koncernens strategier.  

Mångfald och inkludering hos Volvokoncernen tycks utgöra undantag från respekt och främ-

jande av MR. Jag tycker mig se ett inkonsekvent förhållningssätt till formuleringarna i uppfö-

randekoden “stödja och respektera skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter. 

Denna formulering finns inte i någon av konventionerna, däremot kan formuleringarna härle-

das till FN:s Global Compact. Trots att bolaget inte hänvisar till en konkret konvention, finns 

en intention att följa internationella konventioner. I den senaste års- och hållbarhetsredovis-

ningen redogörs strategin på det väsentliga området ”Eftertraktad arbetsgivare”. Som ett    

globalt företag är koncernens ambition att attrahera och behålla talanger i olika delar av värl-

den. Mångfald och inkludering skulle sannolikt fått högre dignitet om det tydligare kopplades 

till detta område.160  

Jag ställer mig frågande till om mångfald och inkludering är integrerad i bolagets affärspro-

cesser och åtagande, med tanke på det väsentliga områdets karaktär och väsentlighetsgrad. 

Trots att bolaget gett uttryck för ambition att ge människor samma möjligheter utifrån sin för-

måga och erfarenhet, står detta inte i överensstämmelse med dess agerande. Min tolkning är 

att Volvo med sin globala verksamhet borde ha en naturlig mångfald och därigenom inklude-

ring, men det förefaller finnas utmaningar härvidlag. Visionen indikerar att koncernen är in-

fluerad av sitt åtagande, vilket tydligt märks i formuleringar. Däremot saknas en motivering 

till inkluderingsarbetet som indikerar styrelsens eller högsta ledningens engagemang att om-

sätta visionen i handling. 

Års- och hållbarhetsredovisningen 2015 visar att bolaget hade ett annat fokus och upplägg 

jämfört med den senaste rapporten när det gäller arbetet med mångfald och inkludering.161 De 

nya väsentlighetsfrågorna kan även tyda på att koncernen vill ha en nystart, för att på sikt få 

en väl fungerande inkluderingsarbete. Det skulle kunna förklara identifieringen väsentlighets-

området ”Inkludering och mångfald”. I så fall borde det väl ha högre en väsentlighetsgrad? 

 

                                                             
160 Till den väsentliga frågan ”Eftertraktad arbetsgivare”. 
161 ”Skapa bättre affärer med mångfald och inkludering ”. Volvokoncernen, Års- och hållarhetsredovisning 2015, s.74.  
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Den avgörande drivkraften i inkluderingsarbete tycks inte vara lagefterlevnad. Trots att Ax-

food inte refererar till DL genomför organisationen ett inkluderingsarbete som går utöver vad 

lagen kräver. I detta fall är det organisationens styrelse och högsta ledning som satt ambit-

ionen, vilket ger förutsättningar för integrering i affärsprocesserna. Axfood förefaller ha kopp-

lat ihop lönsamhetsmål med socialt ansvarstagande.  

Systembolaget har dels uppdrag att bedriva inkluderingsarbete och dels förpliktigat att följa 

gällande lagar. Som offentlig verksamhet har bolaget inte utrymme för flexibilitet, utan måste 

rätta sig efter lagar och uppdrag. Därför kan ambitionen i ägardirektiv om att ha en inklude-

rande kultur motverkas av PuL, som förbjuder behandling av personers etnicitet/ras. Detta 

torde regeringen ha uppmärksammat och försökt lägga fram förslag till Riksdagen för att åt-

gärda konflikterna mellan DL och PuL. EU:s datadirektiv kan bidra till att lösa denna konflikt 

inom kort. 

Rättskonflikterna drabbar främst det grupper som erfar multipla förtryck på arbetsmarknaden. 

Dessutom har regeringen i ägardirektiv möjlighet att formulera uppdrag som är realiserbara. 

Jag hade funderingar på varför jämställdhetsmålen gällande ledande positioner är konkreta 

och uppföljningsbara, men inte när det gäller etnicitet. Var det för att lagen förbjuder behand-

ling av personers etnicitet/ras eller är det för att det inte anses ha samma dignitet? Axfoods 

variabel internationell bakgrund är möjligt att använda. De vaga formuleringarna i ägarpoli-

cyn om att beakta etnicitet och kulturell bakgrund förefaller inte leda någon vart. Om rege-

ringen vill åstadkomma en förändring, bör mål motsvarande jämställdhetsmålen uppställas för 

ledande positioner. 

Axfood har mål för såväl etnicitet (internationell bakgrund) som jämställdhet i ledande posit-

ioner. Därigenom tillmäter Axfood kön och etnicitet samma vikt. Varför kan inte svenska sta-

ten, som är bunden av konventionsåtaganden att inte diskriminera på grund av t ex ras/etnici-

tet enligt CERD och kön enligt CEDAW, realisera detta på samma sätt som Axfood? I Statens 

ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande formuleras att bolagen ska vara före-

dömliga. Strukturella konflikter i nationell rätt hindrar Systembolaget att vara föredömligt på 

inkluderingsområdet. 

6.1.3. Sammanfattning  

 Systembolaget hade tidigare väsentlighetsmålet ”Likabehandling” men växlade över till ”In-

kludering”, vilket indikerar en förskjutning mot ett intersektionellt perspektiv. När det gäller 

jämställdhet i chefsledet finns konkreta mål, men inte för etnisk mångfald.  
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Systembolagets ambition är att bedriva ett inkluderingsarbete på medarbetarnivå samt utar-

beta uppföljningsbara och tydliga mål för att öka den etniska mångfalden. Trots att det före-

ligger en konflikt mellan två nationella lagar, håller bolaget fast vid sitt uppdrag att bedriva 

inkluderingsarbete och åtagandet att följa DL; att inte diskriminera pga. etnicitet och kön vid 

befordran och rekrytering. Konflikter mellan nationella lagar hindrar i praktiken bolaget att 

följa DL och Statens ägarpolicy som stipulerar målinriktat inkluderingsarbete. Däremot är det 

fullt möjligt att bedriva jämställdhetsarbetet i ledande positioner och bland medarbetare. Jag 

anser arr Axfoods variabel internationell bakgrund är möjligt för Systembolaget att anamma. 

 

Volvokoncernens arbete för ansvarsfullt företagande har det primära syftet att upprätthålla 

och stärka koncernens anseende och trovärdighet som en global koncern. Trots att Volvokon-

cernen hänvisar sin anslutning till Global Compact och internationellt hävdade principer, sak-

nas jämställdhets- och mångfaldsmål. I års- och hållbarhetsredovisningen för 2015 presentera-

des mätbara mål vad gäller kvinnor i ledande positioner, motsvarande mål för att bredda den 

etniska mångfalden saknades dock. I 2016 års- och hållbarhetsredovisning saknas mätbara 

mål, däremot presenteras de väsentliga frågorna.  

6.2. Diskussion  
Systembolaget är direkt styrt av staten och har omfattande uppdrag inom hållbarhetsområdet. 

Inkluderingsarbetet motiveras med att det är ett uppdrag samt plikten att följa DL. Till skill-

nad från Systembolaget, är Volvokoncernens och Axfoods uppdragsgivare aktieägarna. Ax-

food har emellertid en huvudägare som sannolikt bidragit till att sätta ambitiösa mål för le-

dande befattningshavare vad gäller kategorierna kön och etnicitet.162  

Volvo och Axfood bolag, som anslöt sig till Global Compact ungefär samtidigt, motiverar sitt 

inkluderingsarbete med internationella åtaganden. Däremot har de en allmän princip om att 

följa nationella lagar, som kopplas till paktens principer. Volvo stipulerar att de ska ”stödja 

och respektera skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och säkerställa att 

koncernen inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter” och om att alla anställda ska 

erbjudas samma möjligheter ” utifrån sin kompetens, erfarenhet och prestation oavsett kön, 

ras…och etniskt ursprung”.163Axfood refererar direkt till bland annat CEDAW och ILO:s 

kärnkonventioner, men inte till någon specifik artikel.  

                                                             
162 Axfood använder begreppet internationell bakgrund. 
163 Volvokoncernen, Uppförandekod, hämtad 24 april 2017. 
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Således har de tre studerade bolagens inkluderingsarbete koppling till nationell rätt och folk-

rätt. Medan Systembolaget motiverar sitt inkluderingsarbete till DL, refererar de två börsnote-

rade bolagen till sina internationella åtaganden och indirekt även till svensk lagstiftning.  

Skälen till att bolag ansluter sig till FN: s ramverk kan med all sannolikhet skilja sig åt.  För 

Volvo har miljöprinciperna högre dignitet än MR-principerna, vilket kan bero på branschens 

omfattande miljöregleringar och marknader som efterfrågar miljöfordon. Detta kan i sin tur 

kopplas till koncernens lönsamhetsmål och kundfokus. Här har aktieägarna haft inflytande att 

påverka inriktningen; över styrelsesammansättningen, inklusive ordförande, och valbered-

ningen, som nominerar styrelseledamöter och ordförande. Dessa ska i sin tur utse VD och till-

lika koncernchef som ska realisera strategierna.  

Axfoods anslutning till Global Compact förefaller bero på att det främjar dels affärerna och 

dels av sociala skäl. Företagets inkluderingsarbete är väl integrerat och tycks vara kopplat till 

lönsamhetsaspekter genom att spegla samhällets och kundernas mångfald i den egna verksam-

heten.  

Trots att dessa tre bolag bedriver inkluderingsarbete är det Systembolaget och Axfood som 

har explicita mål om att spegla samhällets mångfald i sin verksamhet. Axfood har konkreta 

mål för kategorierna kön och etnicitet till ledande befattningar.164 Systembolaget som har upp-

drag att beakta endast jämställdhetsperspektiv vid chefstillsättningar, har skiftat från väsent-

lighetsområdet ”Likabehandling” till ”Inkludering”. Denna övergång indikerar en intersekt-

ionell ambition. Skärpningar av PuL leder dock till att kategorierna kön och etnicitet behand-

las separat, vilket har skapat en hierarkisk ordning dem emellan. I och med detta har etnicitet 

blivit osynliggjort och kön utgör den enda analyskategorin. Detta är i enlighet med dominans-

teorin och det riskerar att gynna privilegierade grupper och marginaliserar kvinnor med erfa-

renhet av multipelt förtryck.  

Volvo följde tidigare, genom statistik, upp andelen kvinnor i ledande befattningar och andelen 

kvinnor bland medarbetare. Motsvarande uppgifter finns inte för 2016. Därmed saknas mål 

och konkreta ambitioner för att motverka en eventuell homogen sammansättning vid beford-

ran till ledande roller. De tidigare sammanställningarna över andel kvinnor i ledande posit-

ioner och bland medarbetare tycks inte ha beaktat kön i relation till etnicitet, trots att det är ett 

bolag som har produktion i 18 länder.  

                                                             
164 Axfood använder begreppet Internationell bakgrund. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Axfood har mål beträffande jämställdhet och etnicitet 

(internationell bakgrund) för ledande befattningshavare. Därmed är min tolkning att variabeln 

internationell bakgrund är en kreativ lösning som inkluderar människor oavsett nationalitet. 

Således har Axfood hanterat kön samt etnicitet och integrerat dessa i affärsprocesserna. Stra-

tegin överensstämmer med Angela Harris och Kemberle Crenshaws teorier om intersektion-

alitet. Till skillnad från Volvokoncernen har Systembolaget jämställdhetsmål för chefsbefatt-

ningar. 

Systembolaget bedriver inkluderingsarbete i enlighet med uppdragsgivarens intentioner och 

gällande rätt. Trots att bolaget arbetar systematiskt för att spegla den etniska mångfalden 

bland de anställda, är det i dagsläget inte möjligt att utarbeta indikatorer för de anställdas et-

niska sammansättning. PuL §13: a förbjuder behandling av uppgifter som avslöjar människors 

ras och etniska ursprung. Det är dock tillåtet att behandla kön men inte sexuell läggning. Detta 

skulle kunna förklara varför bolaget har konkreta jämställdhetsmål för funktioner i ledande 

befattningar, men inte för etnicitet. Som statligt ägt bolag har Systembolaget att verka inom 

uppdragets ramar, och har inte utrymme för flexibilitet i sitt inkluderingsarbete. Axfoods 

nyckeltal internationell bakgrund, bör vara en möjlig lösning för Systembolaget. 

Volvokoncernen som föregående år identifierade 17 väsentliga områden förefaller lönsamhet 

och miljöprinciper ha högre väsentlighetsgrad än MR-principerna. Detta skulle kunna förkla-

ras med att aktieägarnas inflytande kan påverka de strategiska prioriteringarna. FN-ramarnas 

miljöprinciper förefaller ha högre dignitet hos Volvo, vilket kan bero på den nära kopplingen 

till lönsamhetsmålen. En fordonsbransch med miljöfokus banar väg för miljöbilsflottor och 

kan säkra lönsamhetsmålen. Axfoods inkluderingsarbete är väl integrerat i affärsprocesserna, 

vilket jämställdhets- och mångfaldsmålen för chefsbefattningar visar. Detta har sannolikt att 

göra med bolagsformen med en majoritetsägare som har utrymme att sätta avtryck i verksam-

heten.  

Trots att alla tre bolagen baserar sitt arbete på FN:s Global Compact, har uppförandekod och 

har identifierat väsentliga områden, skiljer sig deras implementeringsstrategier åt. Detta torde 

bottna i uppdragsgivarens intentioner och drivkrafter. Inkluderingsarbete är enligt min mening 

ett långsiktigt förändringsarbete, som fordrar intersektionella analyser. Högsta ledningens en-

gagemang och ansvar för övergripande strategier och uppföljning förefaller bana väg för ett 

fungerande inkluderingsarbete. 
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Även om nationell rätt och folkrätt har en viktig roll, är ledningens ambition, såsom i fallet 

Axfood, väsentlig för att integrera inkluderingsarbetet i hela verksamhetens processer; kärn-

värden, uppförandekod, policys, ansvarsfördelning och ansvar för det strategiska arbetet och 

uppföljning av utfall. Därmed kan konstateras att engagemang och bolagsform har högre in-

flytande än lagstiftning. En reflektion som jag gjort är att det är etniskt homogent på styrelse-

posterna. 

7. Slutsatser 
 

De olika bolagsformerna, dvs börsnoterat bolag med en huvudägare (Axfood), börsnoterat bo-

lag (Volvo) och statligt helägt bolag (Systembolaget) och tillika uppdragsgivarnas intentioner, 

förefaller påverka strategier för hur inkluderingsarbetet ska genomföras i förhållande till såväl 

nationell rätt som folkrätt. Exempel på hur bolagsstruktur påverkar inkluderingsstrategierna 

åskådliggörs genom att Systembolaget som statligt ägt bolag motiverar sitt inkluderingsarbete 

med regeringsuppdrag och plikten att följa gällande lagar. Volvokoncernen och Axfood som 

är privat ägda bolag å sin sida motiverar sina val av implementeringsstrategier med hänvis-

ning till sina internationella åtaganden, som ett led i deras anslutning till Global Compact.  

 

Endast Axfood har konkreta mål för befattningar i ledande positioner för såväl kategorin kön 

som personer med internationell bakgrund, medan Systembolaget har jämställdhetsmål för 

chefsbefattningar‒ en direkt styrning från uppdragsgivaren. Därmed förefaller uppdragsgiva-

rens intentioner och krav vara en nyckelfaktor för att kunna genomdriva en inkluderande     

arbetsplats liksom mål som syftar till att bekämpa en homogen sammansättning i ledande po-

sitioner. Axfood har en huvudägare, vilket kan ha påverkat de väl integrerade jämställdhets- 

och mångfaldsmålen, medan regeringens krav på Systembolaget är avgränsat till könsa-

spekten för funktioner i ledande positioner. 

 

Ett exempel på hur ägandeformen inom privata bolag påverkar val av implementerings-    

strategier illustreras i jämförelsen mellan Volvo och Axfood. Bolagens implementerings-    

strategier skiljer sig åt, även om de baserar sitt hållbarhetsarbete på FN:s ramverk. Axfood har 

integrerat inkluderingsarbetet i hela verksamheten; ansvarsdelning, kärnvärden, väsentliga 

områden, utarbetade mål och nyckeltal för kategorierna kön och internationell bakgrund.  

 

 



 

51 
 

Systembolaget arbetar strategiskt men följer strikt uppdragsgivarens krav, vilket speglas i de 

hänvisningar som bolaget gör för att förklara sitt arbete. Volvokoncernen har fokus på lön-

samhet och miljö, även om bolaget har en uppförandekod som stipulerar att de ska verka för 

att ge sina anställda samma möjligheter. Koncernen har identifierat väsentliga områden, varav 

”Mänskliga rättigheter”, ”Mångfald och inkludering” samt ”Eftertraktad arbetsgivare” är 

några. Därmed är mångfald och inkludering undantagna från väsentlighetsgraden mänskliga 

rättigheter. Varken Volvos kärnvärden eller strategiska prioriteringar speglar koncernens   

ambition för sitt inkluderingsarbete. Dessutom har de väsentliga områdena som är kopplade 

till miljöprinciperna högre väsentlighetsgrad än MR-principerna. Axfood tycks ha kombinerat 

lönsamhetsaspekten med socialt ansvarstagande genom att bland sina medarbetare och         

ledande befattningshavare spegla kundernas och samhällets mångfald. Volvokoncernen har 

lönsamhets-, kund- samt miljö-fokus, och inkluderingsarbetet tycks inte vara väl integrerat i 

verksamheten, varför mätbara mål för kön och etnisk sammansättning saknas. 

 

Denna studie visar att bolagsformen och ägarstrukturen har en signifikant påverkan av val på 

implementeringsstrategier för att främja en ökad inkludering bland anställda i ledande         

positioner. Detta förklaras av att framgången med implementeringsstrategierna styrs av  

bolagsledningens agenda. 
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