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Abstract 
 
Today we are seeing more and more companies publish their codes of ethics. It has 

become a requirement in today’s society. A question that arises is what role the codes of 

ethics plays in the companies of today. Furthermore, to which extent the codes of ethics 

are followed by the employees in their everyday work. There is a challenge for current 

and future leaders to be able to create a unified view on ethical issues in the company in 

general. However, it is a complicated process to create an ethically correct and strong 

company. 

 

In our study, there are no signs that codes of ethics are ignored by employees. The risk 

that we have observed in our study is rather that the code is seen as a natural way of 

thinking. It is seen as something that does not need to be discussed. Therefore the codes 

are not being put through a criticizing debate. This result reinforces the importance that 

the ethical codes are communicated between all levels of the company. This is especially 

important in order to create a company with high ethical standards.  

 

An ethically strong company needs the codes of ethics to be monitored. However, we 

only observed a few companies that have clear processes for monitoring the ethical codes 

during our study. This is something that makes it even more important for ethical 

questions to be the subject of discussion between employees and leaders in today’s 

companies. The discussions are especially important in order to make everyone aware of 

how people in different levels of the company experience the codes of ethics as a part of 

their everyday work. When communicating the ethical codes leaders and employees 

should be aware of the implicit and culture-related ethical codes. They should know the 

difference between the published ethical codes and the ethical guidelines provided by the 

business culture. In this way, management of the company can create an overall picture 

on what kind of ethical basis the company has today. This will be a vital step in order to 

proceed with the process to build an ethical company.   
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III 

Sammanfattning 
 

 

Vi ser idag allt fler företag publicera sina etiska riktlinjer både i årsredovisningar och på 

hemsidor. Det ses mer eller mindre, som ett krav i dagens samhälle. En fråga om vilken 

roll de etiska riktlinjerna har i dagens företag uppstår. Vidare uppstår en fråga om i vilken 

utsträckning de etiska riktlinjerna efterlevs i den vardagliga verksamheten. Vi ser en 

utmaning för dagens och framtida ledare när det gäller att kunna skapa en enhetlig bild av 

etiska frågor, som genomsyrar hela företaget. Att skapa ett etiskt starkt företag är dock en 

komplicerad process.  

 

Enligt vår undersökning finns det inga belägg för att etiska riktlinjer skulle ignoreras av 

medarbetare. En risk, som har vi har observerat under vår studie är snarare att etiska 

riktlinjer ses, som självklara. De ses, som något som inte behöver diskuteras. Riktlinjerna 

utsätts inte för någon kritisk diskussion. Detta resultat gör det ännu viktigare att etiska 

riktlinjer kommuniceras mellan samtliga nivåer i företaget. Speciellt om syftet är att 

skapa ett etiskt enhetligt företag.   

 

För att kunna skapa ett etiskt starkt företag är det betydelsefullt att företaget efterlever 

sina etiska riktlinjer. Vi märkte dock under vår studie att inte alla företag har tydliga 

arbetsprocesser för uppföljning av etiska riktlinjer. Något, som gör det ännu viktigare att 

etiska frågor tas upp i diskussioner mellan medarbetare och chefer. Särskilt viktigt är det i 

syftet att redogöra för medarbetare i olika positioner på vilket sätt företagets etiska 

riktlinjer är en del av deras vardagliga arbete. I samband med kommunicering av etiska 

riktlinjer bör chefer och medarbetare även lägga märke till de outtalade och 

företagskulturrelaterade etiska riktlinjerna.  Chefer och medarbetare måste vara medvetna 

om de riktlinjer, som sitter i väggarna samt på vilket sätt de skiljer sig från de nedskrivna 

reglerna. På så sätt kan ledningen skapa en helhetsbild på vilken etisk grund företaget har 

i dagsläget. Det blir i sin tur ett avgörande steg för företagets agerande i processen att 

bilda ett etiskt företag.  
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1 Inledning 
 

I det här kapitlet börjar vi med att beskriva bakgrunden till vår studie. Vi tar upp tidigare 

forskning samt definitioner av etik och företagsetik. Vidare för vi en problemdiskussion 

där vi tar upp ytterligare forskning samt anledningar till varför vi intresserat oss för 

problemet. Kapitlet avslutas med studiens syfte och de forskningsfrågor vi planerar att 

besvara. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

 

Trots att det har forskats kring etik under många år är det först under senare år som det 

har blivit ett stort ämne i svenska företag (Svensson, Wood & Callaghan 2006). Etik och 

etiska riktlinjer är något som under det senaste årtiondet har gått från att vara en mindre 

uppmärksammad del av ett företags verksamhet till att bli en av de mest omtalade delarna 

av en organisation (Axelsson & Ågren, 2009). Etiska riktlinjer, även kallade ”codes of 

ethics”, definieras av Wood och Rimmer (2003, p 190) som:  

 

”A code of ethics is a statement of beliefs about good conduct that influences actions.” 

 

Vi har sett samhället skapa inofficiella krav på etisk dokumentation från företag. De 

företag som redovisar sina etiska policys på sin hemsida blir allt fler. Exempelvis går det 

på Nordeas hemsida att ladda ner en pdf-fil med företagets etiska riktlinjer. Samtidigt har 

det uppstått en legitimitetsfråga. I Arvidssons (2010) undersökning av kommunikation 

om CSR, Corporate Social Responsibility, kom det fram att pressen på företag om att 

informera om sin CSR-policy har ökat på grund av många olika skandaler som har skett 

under senare år. I sin studie har Arvidsson (2010) undersökt hur olika 

managementgrupper förhåller sig till stora företags kommunikation kring sitt sociala 

ansvar. Det visade sig att när företag satsar på att informera om sin CSR-policy brukar 

göra det i syftet att öka legitimiteten gentemot sin omgivning. Det har också i 

undersökningen kommit fram att företag försöker undvika negativ publicitet genom sin 

fokus på CSR istället för att ha en genuin vilja att förbättra den sociala miljön i företaget. 

Enligt Mac (2003) kan trenden av ökad publicering av företagets etiska riktlinjer kopplas 

till teorin om institutionalism. Det då fler och fler företag, speciellt i Skandinavien, 

hävdar och publicerar sina etiska värderingar i syfte att påverka allmänhetens uppfattning 

av företaget. De använder de etiska värderingarna för att bygga upp en bild av ett företag 

engagerat i frågor kring hållbarhet i samhället. Genom dessa värderingar visar företag sitt 

sociala och etiska ansvarstagande i samhället.  

 

Frågan är hur stor del av företagens policys som efterlevs i den vardagliga verksamheten. 

Ytterligare en fråga är att vissa företag försöker få bra rykte och samtidigt undvika dålig 

publicitet genom att publicera företagets officiella etiska riktlinjer (Moon, Bonny & 

Bloom, 2001). Ett fenomen såsom publicering av etiska policys, som snabbt växer sig 

stort medför risker för felrepresentation. En felrepresentation i den bemärkelsen att de 

policys företaget har utvecklat inte stämmer överens med verksamheten. Att företag 

hakar på trenden innan de har hunnit förstå konceptet riskerar att skapa en klyfta mellan 
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den egna verksamheten och de nedskrivna dokumenten. Vi har valt Chris MacDonalds 

definition (www.BusinessEthics.ca, 2012-02-10) av företagsetik då den stämmer bra 

överens med vår syn på ämnet och med de situationer vi vill undersöka. Definitionen 

lyder som följer:  
 

“Business Ethics” can be defined as the critical, structured examination of how people & 

institutions should behave in the world of commerce. In particular, it involves examining 

appropriate constraints on the pursuit of self-interest, or (for firms) profits, when the 

actions of individuals or firms affect others. 

 

Vårt intresse för etik inom företag kom under kursen Ledarskap och reflekterande etik 

som vi läste första perioden under hösten 2011. Vi har även fått inspiration från ett besök 

på Borås Tidning (2011-11-02) under samma termin i kursen Pragmatiskt 

förändringsledarskap. Vi lyssnade där på när chefsredaktören Stefan Eklund berättade 

om hur journalistiken fungerar och vad hans roll i företaget är. Han talade en del om de 

etiska dilemman, som både han själv och hans medarbetare ställs inför varje dag. Han 

pratade om konflikten mellan journalistens text och eventuella annonsörer. En text, som 

ger en negativ bild av en annonsör riskerar att resultera i förlusten av denne annonsör. 

Något som han, som chefredaktör måste vara beredd att fatta beslut om, är om en sådan 

artikel skall tryckas eller ej. En del av ledarskapet är att efter att ha fattat ett beslut kunna 

framföra detta beslut till båda parter och kunna stå för det beslutet oavsett vad respektive 

part tycker. 

 

För att undvika uppkomsten av denna typ av etiska dilemman bör en chef, redan innan 

medarbetaren börjar sitt arbete, kommunicera ut organisationens gemensamma normer 

till medarbetarna (Svensson & Wood, 2009). Kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare ser vi, som en av de största utmaningarna dagens ledare ställs inför 

kontinuerligt.  

 

Under vårt arbete har vi använt oss både av ordet moral och av ordet etik. Vi ser dessa 

ord som synonyma med varandra och särskiljer därmed inte på användandet av dessa två 

begrepp. När vi talar om kommunikation menar vi dels den verbala kommunikationen 

som sker mellan personer på företaget vid ett fysiskt möte eller vid ett telefonsamtal. Dels 

menar vi den icke-verbala kommunikationen som sker via diverse medier, exempelvis via 

e-post, intranät eller via dokument i pappersform. Vi har även använt oss av ordet 

medarbetare. Med ordet medarbetare menar vi alla på företaget, som har en lägre stående 

arbetsposition än den chef vi har valt att intervjua på samma företag. I de flesta av fallen 

är det en arbetare, som inte besitter en chefsposition. I ett av fallen har vi dock intervjuat 

en lägre stående chef och adresserat henne, som medarbetare. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Dagens forskning talar mycket om kommunikation och arbetsmiljö i relation till 

företagsetik. Det anses viktigt att företagsledningar kan motivera sina medarbetare att 

agera etiskt utifrån företagets värderingar (Moon, Bonny & Bloom 2001). De menar även 
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att medarbetarna i företaget trivs bättre om de anser att ledningen har starka etiska 

värderingar bakom sina handlingar. En positiv arbetsmiljö och positiva arbetsattityder 

kan öka graden av etiskt beteende bland medarbetare (Valentine et al 2010). 

Motivationen hos medarbetare påverkas av ledarens val av hur han eller hon ska bemöta 

medarbetaren (Moon et al 2001). Ledningen måste inse att berättelsen de försöker 

kommunicera ut kommer att uppfattas olika på olika nivåer i organisationen (Fritz, Arnett 

& Conkel 1999). De menar att medarbetare ser till sina närmast överstående, 

mellanchefernas, handlingar. Mellancheferna i sin tur talar med varandra och observerar 

de högre cheferna för att skapa sig en uppfattning om företagets värderingar. De högsta 

cheferna bygger sin förståelse på organisationens målsättning och till organisationens 

etiska kod. Det har visat sig att medarbetare inte begriper den fullständiga betydelsen och 

applicering av koder om de inte förklaras för dem personligen (Moon et al 2001). När 

informationen väl har kommit fram måste ledningen följa upp för att se till att de etiska 

standarderna efterlevs (Fritz et al 1999). Kommunikationen inom företaget är därmed 

viktig för att skapa en miljö där de etiska riktlinjerna vävs in i det vardagliga arbetet samt 

att de genomsyrar organisationens alla nivåer.  

 

Företags etiska riktlinjer har fått ett stort intresse bland forskare inom företagsetik sedan 

1980-talet. Forskningar om etiska koder har gjorts överallt i världen (Svensson & Wood, 

2009). En anledning till att uppmärksamheten för företagsetik har ökat är att etik idag 

kopplas till andra viktiga aspekter i företaget, såsom förbättring av varumärket när 

varumärket kan associeras med ett etiskt beteende. Ytterligare har det visat sig att 

företagens medarbetare trivs bättre på arbetsplatsen när de ser att företaget är engagerat i 

etiska frågor. Till skillnad från tidigare decennier, har medias och kundernas ökade 

uppmärksamhet kring företagsetiska aspekter lett till att det är svårare för ledningen att 

undvika ansvaret gentemot exempelvis intressenter (Moon, Bonny & Bloom, 2001). Etik 

i företag har även blivit aktuellt, eftersom olika skandaler hos ledningen har väckt frågan 

om ledningens etiska handlingar mot deras intressenter (Knights & O'Leary, 2006).  

 

Etik som ämne är väldigt problematiskt. Särskilt som det i likhet med de flesta 

samhällssociala ämnen, är mycket subjektivt. Vad som klassas som etiskt handlande 

varierar beroende på vilket perspektiv vi har och beroende på vilken situation vi befinner 

oss i. Ett agerande som en person kan anse helt ok kan en annan person uppfatta som 

fruktansvärt omoraliskt (Axelsson & Ågren, 2009). Ledaren kanske ser företaget på ett 

visst sätt medan medarbetarna har en helt annan uppfattning. Då faller ansvaret på 

ledaren att sammanfoga dessa olika bilder till en gemensam vision. I den problematiska 

situationen blir kommunikationen det viktigaste verktyget i förhållandet mellan chefer 

och medarbetare. Vi tror att en bristande kommunikation kan komma att leda till ett gap 

mellan medarbetarnas agerande och ledningens handlingsplan. 

 

Den klyfta, som riskerar att uppstå mellan skriftliga dokument och verksamhet kan 

komma att visa sig i medarbetarnas handlingar. En annan orsak till klyftan är att de 

nedskrivna etiska koderna inte är formulerade på ett sätt, som har en tydlig koppling till 

varje medarbetares dagliga arbete (Frostenson, Helin & Sandström, 2010). Genom att 

skapa en positiv arbetsmiljö där de etiska riktlinjerna får växa samman med företaget och 

dess medarbetare, minskas klyftan mellan det skriftliga och det praktiska (Valentine et al 
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2010). Om ledaren misslyckas med att integrera företagets visioner och riktlinjer vad 

gäller etik så kan medarbetarna komma att handla utifrån sina egna etiska grunder snarare 

än utifrån företagets. Utan uppföljning från ledningens sida kan dessa 

värderingskonflikter komma att förbli ouppmärksammade (Moon, Bonny & Bloom, 

2001). Ett problem riskerar att uppstå om medarbetarnas egna värderingar är mindre 

moraliska än vad företagets etiska riktlinjer är (Schwartz, 2001). Om någon i den 

situationen handlar utifrån sina egna värderingar snarare än utefter företagets kan 

företagets image komma att skadas. Något som i sin tur kan leda till betydligt mer 

permanenta skador i företaget. Se till exempel på företag som Enron och Skandia. Olika 

skandaler, speciellt inom finans- och revisionsbranschen, har orsakat att kundernas tillit 

till företag har minskat och samtidigt lett till att hela branschen varit ifrågasatt (Goldberg 

& Godwin, 2002). Efter skandaler har företagens ledning placerats under förstoringsglas, 

i synnerhet när det gäller om företagets värderingar är likgiltiga med samhällets. 

Schwartz, Dunfee och Kline (2005) har pratat om hur många företagsledningar har varit 

inaktiva i företagets interna kommunikation vad det gäller hur företaget agerar mot 

omvärlden. 

 

I detta sammanhang blir chefens kommunikation med sina medarbetare avgörande för 

hur medarbetare kommer att arbeta i företaget (Fritz, Arnett & Conkel 1999). Vi blev 

intresserade av att få inblick i hur en chef kan kommunicera med medarbetare för att 

medarbetarnas handlingar ska följa företagets etiska riktlinjer. Hur hanterar chefen 

samordningen av alla medarbetares etiska värderingar med företagets etiska värderingar?  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

 

1.3.1 Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka hur mellanchefer och deras medarbetare uppfattar etik och 

etiska riktlinjer samt hur de uppfattar kommunikationen av etik och etiska riktlinjer. 

1.3.2 Forskningsfrågor 

 

 Vilka officiella, nedskrivna etiska riktlinjer finns det i företaget? Vilka etiska 

riktlinjer ”sitter i väggarna”, det vill säga vilka riktlinjer är en del av 

företagskulturen?  

 

 Hur upplever chefer kommunikationen av etiska riktlinjer till sina medarbetare? 

Hur upplever medarbetarna den kommunikationen? 
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2 Referensram 
 

I det här kapitlet tar vi upp tidigare forskning som relaterar till vår studie. Antingen 

forskning som gett oss en grundkunskap för genomförandet av studien eller forskning 

som senare kommer att användas som analysverktyg. Vi har delat upp forskningen i 

underrubriker för att underlätta läsningen samt för att strukturen skall likna senare 

kapitels struktur. Vi avslutar kapitlet med en reflektion över hur dagens forskning ser ut. 

2.1 Generellt om företagsetik  

 

År 1991 gjorde en amerikansk utbytesstudent en observation kring svenskt ledarskap. 

Utifrån hans amerikanska perspektiv såg han demokratiskt ledarskap och kollektiva 

handlingar som ett nationellt karaktärsdrag i Sverige. Att vi har institutioner som ser till 

att vårt vardagliga liv fungerar som det ska är något självklart för oss (Brytting 1997). 

Det svenska ordet ombudsman är ett av de få svenska ord som tagit sig in i engelskan 

som låneord. Brytting (1997) menar att det är därför det finns en fallenhet för att använda 

sig av strukturella handlingsplaner även när det gäller etik i Sverige. För att få kollektiv 

att fungera effektivt krävs en hög grad av tillit och motivation från ledningens sida. 

Brytting menar att svenskt ledarskap därför bör baseras på just dessa faktorer.  

 

Enligt Moon, Bonny och Bloom (2001) har företagsetik gått igenom en stor utveckling. 

Det har gått från att behandla vissa etiska värderingar särkopplade från verksamheten till 

att gälla hur företag behandlar sina aktieägare, medarbetare, kunder och leverantörer. Det 

har gett upphov till att etik har blivit en central del av dagens ledarskap. En av de största 

orsakerna till denna utveckling är att de flesta företag syftar till att undvika dålig 

publicitet, som många stora företag har drabbats av på grund av sina oansvarsfulla 

handlingar. Ännu en positiv effekt etiska handlingar kan ge till ett företag är ökat värde 

för företagets varumärke. Det har också visat sig att medarbetarna i företaget trivs bättre i 

företaget om de anser att ledningen har starka etiska värderingar bakom sina handlingar. 

 

Moon, Bonny och Bloom (2001) hävdar även att företagsetik inte är lätt att definiera då 

det inte finns några generella principer för vad som anses korrekta och inkorrekta 

handlingar, eftersom mycket är beroende av den rådande situationen. Dagens företag 

överväger alternativa sätt, som skulle bidra till att medarbetares handlingar ska vara så 

etiskt korrekta som möjligt. De populäraste sätten är baserade på att ledningen utformar 

vissa etiska regler som företag och medarbetare ska följa. Dock är dessa regler svåra att 

lägga fram och de kan lätt bli inaktuella. Därför har det vuxit fram en tanke kring att det 

är viktigare att etiska värderingar är inbyggda i organisationens verksamhet och att 

medarbetarna delar dessa värderingar. Trots detta kvarstår kravet att medarbetarna ska 

efterfölja uppställda riktlinjer. 

 

Moon, Bonny och Bloom (2001) menar också att företagets etiska handlingar har i vissa 

sammanhang uppfattats, som en mängd olika aspekter knutna till företagets 

värderingsrelaterade beteende. Exempelvis värderingar såsom ärlighet och integritet. I 
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andra sammanhang är företagsetik kopplat till företagets kärnprodukt exempelvis i form 

av föroreningar eller trygga arbetsförhållanden.  

 

Beckius (2009) tar upp i sin studie att omgivningen ställer förväntningar på 

organisationens ställningstagande inom vissa etiska områden såsom juridik och 

korruption. Han berättar även att tydliga regler också är en förutsättning för att en 

organisation ska kunna beivra ett felaktigt beteende.  

 

Persson (2006) har i sin avhandling kopplat företagsetiken till medarbetarnas korrekta 

och inkorrekta handlingar. Han menar att deras handlingar påverkar arbetsplatsen och 

omgivningen. Enligt honom kan både individens och organisationens olika etiska 

standarder och värderingar vara grunden för utformningen av företagets etiska riktlinjer. 

2.2 Att konkretisera företagets etiska koder 

 

För att en chef ska kunna få sina medarbetare att engagera sig i företagets etiska koder, 

krävs att de anser dessa koder viktiga och relevanta. Ledarens val av hur han eller hon 

ska bemöta medarbetare har en stor betydelse. Enligt Moon, Bonny och Bloom (2001) 

krävs det åtminstone att medarbetare får var sin kopia av riktlinjerna istället för att lägga 

upp dem på en annonstavla. Vilket har visat sig ha en liten påverkan på medarbetarnas 

handlingar. Ett mer aktivt sätt är att integrera koder i anställningspolicys, exempelvis i 

anställningsavtal. I Moons, Bonnys och Blooms undersökning (2001) har det visat sig att 

medarbetare osannolikt begriper den fullständiga betydelsen och applicering av koder om 

de inte förklaras för dem personligen. När nya medarbetare kommer in i företaget, skall 

företagets etiska koder vara inkluderade redan i introduktionen och personalhandböcker. 

Det skulle fortsätta med regelbunden referering till koderna under olika 

utbildningsprogram i företaget. Enligt Moon, Bonny och Bloom (2001) anser många 

företag att det är svårt att bibehålla medarbetarnas intresse för etiska riktlinjer och 

säkerställa att de genomsyrar hela verksamheten. Därför är det av stor vikt att ledningen 

kontinuerligt genomför olika program i verksamheten för att sprida medvetenheten om 

etiska koder bland medarbetare. Ett verktyg för att hantera företagsetik, som Moon, 

Bonny och Bloom (2001) har introducerat är att etiska värderingar ska integreras i 

beslutsfattandeprocessen i företaget. Det samt att cheferna ska kommunicera de 

värderingar som ligger i grunden för verksamheten till sina medarbetare.  

 

Frostenson, Helin och Sandström (2010) har i sin forskning sett att chefernas försök att 

implementera etiska koder oftast inte har någon effekt på medarbetarnas dagliga arbete. 

Orsaken till detta är oftast att dessa etiska koder inte har någon relevans för en enskild 

medarbetare. I deras webbstudie fick de ett resultat där endast 8 % av de undersökta 

företagen kommunicerade etiska frågor i sin verksamhet.  

 

”Codes of conduct”, eller i vårt fall snarare ”codes of ethics”, är något som idag finns i 

alla typer av organisationer. Att ett företag har etiska koder säger dock väldigt lite om de 

bakomliggande faktorerna (Wood & Rimmer, 2003). De menar att det finns fyra element 

i Codes of ethics, som är närvarande i de flesta definitioner: Först finns ett påstående, 

som kan vara antingen verbalt eller skriftligt beroende på organisationens storlek. Sedan 
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tar koden upp organisationens normer och värderingar, framför allt när det gäller vad som 

anses bra beteende. Vidare uppmuntrar koden sättet att tänka och försöker skapa 

attitydmönster för att påverka individens egna värderingar. De här tre delarna skall sedan 

leda fram till önskat beteende. Trots att en etisk kod bör stödjas av ledningen finns det 

anledning att tro att koden lättare accepteras om representanter bland medarbetarna får 

vara med och skapa den. Genom att göra medarbetarna delaktiga gör ledningen dem 

också till ”ägare” av företagets etiska kod istället för att de skall få riktlinjer uppifrån att 

följa (Wood & Rimmer, 2003).  

 

Enligt Clegg, Kornberger och Rhodes (2006) är en fråga, som uppstår i samband med 

företagsetiken, om etiken i organisationer är en individuell eller organisatorisk aspekt. Ett 

sätt att se etik är att se det som ett individuellt ansvar och ett annat är att se etik, som en 

byggsten i byråkratins strukturer. Schminke et al. (2002) visade i sin studie att aktivt 

ledarskap leder till att medarbetarnas etiska värderingar överensstämmer med varandra. 

Enligt studiens resultat påverkar etikens roll i ledarskapet graden av gemenskap i 

arbetsgruppen. När det gäller individens uppfattning av ”rätt och fel” så spelar andra 

personers förväntningar den avgörande rollen snarare än individens egna principer. I 

organisationer motsvarar andras förväntningar det, som ledningen hävdar och sprider i 

form av organisationens etiska riktlinjer. Det har också visat sig att ju mer aktiv och 

personligen engagerad i etiska frågor ledaren är, desto bättre gemenskap kan skapas i 

arbetsgruppen.  

2.3 Brott mot de etiska koderna 

 

Medarbetare kan tänkas följa sina ledares uttalanden även om dessa bryter mot företagets 

koder (Petersen & Krings, 2009). ”Codes of conduct” har en positiv effekt på 

medarbetares beteende, men endast i rätt sammanhang. Ett argument som Petersen och 

Krings (2009) stödjer är att för att förstärka effekten av etiska koder måste de 

ackompanjeras av positiva och negativa konsekvenser. De menar även att överordnade 

fyller en viktig funktion, som förebilder för sina medarbetare. Ledaren måste uppmuntra 

etiskt korrekt beteende i alla situationer, även i situationer där han eller hon inte 

personligen håller med företagets ”codes of conduct”.  

 

Efter olika skandaler, såsom ifrågasatta lägenhetsaffärer hos Skandia, har allmänhetens 

tillit till och förtroende för företagsledningen och företaget varit ett stort 

diskussionsämne. Goldberg och Godwin (2002) har pratat om att vissa företags oetiska 

agerande har orsakat att samtliga företag i exempelvis finans- och revisionsbranschen har 

fått en negativstämpel. Enligt Axelsson och Ågren (2009) kopplas ett etiskt agerande till 

olika normer samt till oskrivna regler och attityder, som finns i företaget. Dessa koder 

gäller även för företagets nätverk och externa kontakter, inte enbart företaget i sig. Det 

finns vissa förväntningar bland olika parter på hur en enskild individ borde agera. 

Axelsson och Ågren (2009) tar även upp att ett visst beteende, som anses oetiskt ur 

allmänhetens perspektiv kan anses korrekt ur nätverkets synvinkel. Schwartz, Dunfee och 

Kline (2005) har påpekat att när sådana här skandaler avslöjas placeras ledningens 

agerande under mikroskop. Hur kan ledningen förebygga att såväl ledningen, som 

medarbetare agerar på ett etiskt inkorrekt sätt? 
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2.4 Kommunikationen med medarbetarna 

 

Etik är ett svårt ämne oavsett om vi ser till samhället som stort eller om vi ser till enskilda 

organisationer. Inom organisationer är det viktigt att främja en etisk kultur på alla nivåer. 

För att lyckas öka den etiska medvetenheten inom en organisation samtidigt som vi ökar 

lojaliteten för organisationen krävs att flera olika tillvägagångssätt kombineras (Fritz, 

Arnett & Conkel 1999). De menar att det behövs olika sätt för att förmedla informationen 

på olika organisatoriska nivåer. Det krävs ett etiskt historieberättande av cheferna, 

konversationer mellan cheferna och en känsla för organisatoriskt narrativ för att förmedla 

informationen. När informationen väl har kommit fram måste ledningen se till att de 

etiska standarderna efterlevs. Ledningen måste inse att historien de berättar kommer att 

uppfattas olika på olika nivåer i organisationen. Medarbetare ser främst till hur deras 

närmast överstående, mellancheferna, beter sig. Mellancheferna i sin tur talar med 

varandra och observerar de högre cheferna för att skapa sig en uppfattning. De högsta 

cheferna ser till organisationens målsättning och till organisationens etiska kod (Fritz et al 

1999). 

 

Jovanovic och Wood (2006) såg i sin studie att den största delen av diskussionen om 

etiken mellan chefen och medarbetare låg på en teoretisk, abstrakt och opersonlig nivå. 

Trots ett marginellt utbyte, kunde ledarens samtal med medarbetare karaktäriseras som 

ensidig diskussion. Enligt Jovanovic och Wood (2006) påpekar att samtal om etiken inte 

förhindrar medarbetarnas oetiska beteende, men kan ta fram de underliggande 

värderingar, som medarbetare har. Diskussioner och dialoger om etik kan även 

uppmuntra medarbetare att forma framtida policys och handlingar när det gäller etiska 

frågor.  

 

Svensson och Wood (2009) undersökte stora offentliga organisationer i Sverige och de 

såg att bara ett fåtal organisationer hade etiska riktlinjer, så kallade ”codes of ethics” 

under perioden 2001-2002 och 2005-2006. De märkte också att de mest använda 

metoderna för kommunikation av företagsetik till medarbetare under 2001-2002 var 

handböcker, utbildningar samt information vid nyanställningar. Under 2005-2006 

användes däremot mest elektronisk kommunikation, personalmöten och handböcker. 

Enligt Svensson och Wood (2009) har utvecklingen av internet och andra elektroniska 

verktyg gjort att de blivit vanliga medel för chefer att kommunicera med sina 

medarbetare. Ett annat medel för kommunikation är personalmöten, men enligt Svensson 

och Wood (2009) hade metoder, som verbal kommunikation och handböcker om 

företagets policys inte använts lika ofta under 2005-2006 jämfört med 2001-2002. Vad 

Svensson och Wood (2009) är bekymrade över är att många företag ger medarbetarna en 

handbok innehållande företagets etiska koder, eller skickar en elektronisk kopia av den, 

utan att personligen diskutera dessa. Handböcker medföljer en risk att bli ignorerade av 

medarbetare vilket i sin tur kan leda till att personalen inte visar respekt för etiska koder.  
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2.5 Uppföljning av etiska riktlinjer 

 

När informationen om ett företags etiska riktlinjer väl har gått ut till medarbetarna är det 

viktigt att se till att riktlinjerna följs. Om ledningen inte gör någon form av uppföljning 

ökar riskerna för oetiskt handlande i företaget. De finns flertalet anledningar för en 

medarbetare att bryta mot de etiska koderna och alla är inte i ledningens makt att 

kontrollera. Det är exempelvis svårt att kontrollera en medarbetare som är girig av 

naturen. Däremot kan ledningen motarbeta girighetens oetiska handlande genom att göra 

det mer lönsamt att handla etiskt, till exempel med hjälp av finansiella bonusar för etiskt 

agerande (Schwartz, 2001). Andra orsaker till oetiska handlingar kan enligt Schwartz 

(2001) vara missnöjdhet med arbetet, grupptryck från andra medarbetare och okunskap. 

På samma sätt som ett företag kan ha svårt att motarbeta orsaker till oetiskt handlande, 

kan de även ha svårt att främja vissa orsaker till etiskt agerande. En medarbetares 

personliga värderingar är ett exempel på detta. En aspekt som företaget kan arbeta med 

för att öka de anställdas etiska handlande är att bygga upp en lojalitet hos sina 

medarbetare. 

 

Vad som fungerar bäst är en värdebaserad kulturell infallsvinkel när de gäller etiskt 

ledarskap (Trevino et al 1999). Denna infallsvinkel kräver mycket av ledarna på alla 

nivåer. Exempelvis krävs kontinuerlig uppmärksamhet kring problem såsom rättvis 

behandling av medarbetare, belöningar för etiskt agerande och omtanke för externa 

intressenter. Det krävs en konsekvens mellan handlingar och uttalanden från cheferna. 

Det ledarsättet är till för att skapa en så etiskt korrekt organisation som möjligt. Den 

syftar till att motivera medarbetarna till etiska handlingar, den syftar även till att 

uppmuntra medarbetarna att ifrågasätta ledningen när etiken är i fokus och även hålla 

ledningen ansvarig för eventuella brott mot den etiska koden. Resultaten av ett sådant 

ledarsätt har varit imponerande. Det har skapat engagerade och lojala medarbetare som är 

väl medvetna om de etiska problem som omger dem. Det skapar även medarbetare som 

söker svar inom organisationen och som inte drar sig för att rapportera brott mot koderna 

till sina chefer. Något, som i sig resulterat i mindre oetiskt beteende inom företaget 

(Trevino et al 1999). 

 

För att företag skall kunna lyckas med att få medarbetarnas handlingar att följa företagets 

etiska riktlinjer behöver ledningen ha en vision på varför de existerar (Moon, Bonny & 

Bloom, 2001). En vision, som delas av samtliga parter kopplade till företaget. Det är 

också viktigt att samtliga parter har liknande värderingar på vad som är moraliskt korrekt 

beteende. Det är inte ett lätt uppdrag att genomföra och för att uppnå det krävs 

engagemang, dialog och moralisk vision.  

2.6 Företagskultur 

 

För att en organisationskultur ska kunna utvecklas och omformas behövs det att personer 

på arbetsplatsen har haft en gemensam historia. Vissa organisationer kan anses ha en 

stark kultur eftersom medarbetare har arbetat länge tillsammans och upplevt viktiga 

händelser tillsammans (Schein, 1990).  
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Enligt Schein (1990) är organisationskulturen vad gruppen lär sig under en period när 

gruppmedlemmar löser olika problem, som är relaterade exempelvis till överlevnad på 

marknaden. Gruppens inlärning sker på beteende-, kognitiv och emotionell nivå. Den 

djupaste nivån av organisationskulturen består av den kognitiva nivån där språk och 

tankar som gruppmedlemmar utbyter kommer att utveckla gruppens attityder, värderingar 

och beteende mot andra. 

Schein (1990) har tagit upp tre fundamentala nivåer av företagskultur: artefakter, 

värderingar och grundläggande underförstådda antaganden. Organisationens artefakter 

kan observeras av en extern part. Artefakter kan vara organisatoriska symboler, 

berättelser och myter. Artefakter är allting från klädkod till emotionell intensitet på 

arbetsplatsen. De underförstådda antagandena oftast utvecklas över tid. Dock blir de lätt 

för givet tagna, eftersom de inte längre blir utsatta för diskussion och ifrågasättande.  

2.7 Arbetsmiljöns påverkan på etiskt beteende 

 

För att öka graden av etiskt beteende är det viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö 

(Valentine, Varca, Godkin & Barnett 2010). En positiv arbetsmiljö, samt positiva 

arbetsattityder, kan även påverka resultaten av interna träningsprogram inom exempelvis 

etik. Utöver de resultaten kan även de positiva aspekterna anknytas till ett bredare plan. 

Ett plan vilket inkluderar företagets kultur, som i sin tur inkluderar företagets 

skyldigheter till sina intressenter. Något, som stärker medarbetarnas tro på företagets 

etiska miljö (Valentine et al, 2010).  De menar att ledare bör införa tydliga definitioner av 

vad företaget ser som etiskt beteende till sina medarbetare. Arbetare, som är nöjda med 

sitt arbete och planerar att stanna hos företaget kan bete sig mer etiskt än en medarbetare, 

som inte har de aspirationerna. Företag kan bygga upp positiva uppfattningar bland sina 

medarbetare genom att betona etiska handlingsplaner som direkt påverkar medarbetarnas 

välfärd (Valentine, Greller & Richtermeyer 2006). De menar att medarbetarnas 

uppfattade stöd från organisationen, tillsammans med hur nöjda de är med sitt arbete, 

spelar stor roll för om medarbetarna är benägna att byta jobb eller ej. 

Arbetstillfredställelse och arbetsmiljö är tätt länkade med varandra medan 

arbetstillfredställelse och medarbetarnas intentioner att byta arbete inte relaterar till 

varandra alls (Valentine, Godkin, Fleischman & Kidwell 2011). De menar även att etiska 

värderingar är starkt knutna till medarbetarnas intentioner att lämna arbetsplatsen. 

 

I dagens föränderliga arbetslandskap söker medarbetarna nya och mer flexibla 

arbetsmöjligheter för att kompensera för de ökade stressnivåerna. Något, som har ändrat 

kraven på ledningen. Ledningen bör idag fokusera mer på att skapa och upprätthålla ett 

bra förhållande med sina medarbetare. Medarbetare har idag större makt över både sitt 

privata liv och sitt arbetsliv. De söker bekräftelse inom båda dessa områden och företag 

som vill stärka sin image på arbetsmarknaden måste vara medvetna om den växande livs- 

arbetslivsetiken (Dawson, 2005). Dawson menar att ledningen måste betona individuell 

bedömning och förhållandet mellan personliga karaktärsdrag och de sociala värderingar, 

som finns i företagskulturen.  
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2.8 Framtidsutsikter 

 

För att förenkla för framtiden bör de redan på ledarskapsutbildningarna se över 

etikutbildningen och anpassa den till dagens behov (Park 1998). Han menar att ledare 

måste utbildas på ett sätt, som främjar kognitiva resonemang kring dessa svåra frågor. 

Park (1998) ger en modell för hur den typen av utbildning kan se ut och presenterar tre 

praktiska delar. Först att intensifiera kreativt moraliskt tänkande, sen att utveckla etisk 

visdom och kurage, samt att öka den metastrategiska kompetensen hos ledaren. Han anser 

att vi genom dessa delar kan skapa ledare, som kan bygga upp CSR (Corporate Social 

Responsibility) inom sina organisationer. 

2.9 Reflektioner kring dagens forskning 

 

Efter att ha läst ovanstående forskning, samt en del forskning vi valt att inte ta upp då den 

inte är relevant till vår studie, har vi sett olika tendenser i forskarnas sätt att beskriva sin 

forskning. Den vanligaste tendensen är att måla upp företagen som en skolklass där 

ledningen är läraren och medarbetarna är de okunniga och smått naiva studenterna. En 

bild där ledaren hela tiden måste lära sina medarbetare vad som är rätt och fel samt att 

han eller hon konstant måste följa upp medarbetarnas handlingar för att hålla ordning i 

företaget. Bilden verkar någonstans grunda sig på att chefen är den enda på arbetsplatsen 

med någon form av högre utbildning. Chefen är därför den enda som förstår de etiska 

riktlinjerna samt hur viktiga de är för företaget. Det finns även en tendens att när forskare 

talar om etik och etiska riktlinjer i företag syftar de nästan alltid på de nedskrivna och 

officiella koderna. De verkar ha glömt bort, eller valt att ignorera, de etiska värderingar 

som inte skrivits ner utan som är en del av företagets kultur. De outtalade 

beteendemönstren som så att säga ”sitter i väggarna” på företaget är även de en central 

del av ett företags etik. En annan tendens vi har sett är att beskriva ledningen som de enda 

som kan skapa etiska riktlinjer. Medarbetarna beskrivs aldrig som huvudaktörer i 

skapandet av etiska värderingar inom företaget. Det trots att de etiska värderingar som 

”sitter i väggarna” bildas först och främst genom den stora massans, medarbetarnas, 

beteende. Det som ”sitter i väggarna” är en del av företagskulturen som utvecklas i takt 

med företaget som helhet. Vi har tagit hänsyn till dessa tendenser i samband med vår 

datainsamling. När vi formulerade intervjufrågorna ville vi analysera om och i så fall hur 

dessa tendenser stämmer överens med praxis. 
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3 Metod  
 

I det här kapitlet beskriver vi vår process. Vi förklarar utförligt vad vi har gjort och 

beskriver bakgrunden till de beslut vi fattat. Vi talar även om studiens etiska aspekter och 

hur replikerbar studien är.  

3.1 Metodansats 

 

För att undersöka hur chefer kommunicerar med sina medarbetare samt hur medarbetarna 

uppfattar den kommunikationen var det viktigt att genomföra en kvalitativ studie. Med 

kvalitativa metoder hade vi möjlighet att samla in ett material bestående av mer detaljrika 

beskrivningar av de situationer vi ville undersöka. Beskrivningarna möjliggjorde för oss 

att på djupet förstå de specifika fallen vi stötte på. När vi diskuterade vad det var för typ 

av undersökning vi gjorde kom vi fram till att det närmast var en fallstudie. En fallstudie 

skiljer sig från andra forskningsmetoder då den fokuserar på en situation eller en 

företeelse, något som kallas tolkning i kontext (Merriam 1994). Ett fall kan vara antingen 

ett företag, en plats, en person eller en händelse. Vår studie är inte en fallstudie som 

studerar ett specifikt företag, en plats eller en person. Det är en fallstudie, som studerar en 

specifik företeelse, nämligen etik på företag. Vi studerade således flertalet företag för att 

skapa oss en bredare grund för vår analys. Vi valde att göra en deskriptiv forskning då vi 

var mer intresserade av att förklara och beskriva de fall vi studerade än att förutsäga hur 

andra fall skulle se ut (Merriam 1994).  

 

Vi valde att i författandet av vår studie använda oss av en struktur vi använt tidigare och 

kände oss säkra i. Den hermeneutiska triaden (Czarniawska, 2004). I och med att vi 

använt oss av den tidigare så gav den oss en tydligare bild av hur uppsatsen förväntades 

vara uppbyggd. Med en djupare förklaring av empiri-, analys- och slutsatsdelarna. Den 

gav oss en röd tråd genom alla moment i skrivandet. Vi gjorde först en naiv, eller 

semantisk, läsning av det empiriska materialet i en sammanfattad återberättelse av 

intervjuerna. Sedan gjorde vi en kritisk, semiotisk, läsning av texterna i vår tolkning och 

analys. Till slut gjorde vi en utforskning av området baserat på våra tolkningar av det 

empiriska materialet i våra reflekterande slutsatser. 

 

Att använda oss av intervjuer i ett känsligt ämne som etik insåg vi var riskabelt. Det finns 

alltid en risk att respondenten väljer att försköna verkligheten för att öka legitimiteten för 

sitt företag. För att hantera den risken valde vi att ställa vissa frågor vid två tillfällen 

under intervjuerna för att fånga upp eventuella oenigheter i svaren. 

 

3.2 Urval 

 

Vi önskade att studera chefer och medarbetares syn på etiska frågor inom två olika 

branscher. Branscher vi valde var bankbranschen och textilbranschen. I bankbranschen är 

etik ett aktuellt ämne dels i samband med ledningens bonusar och dels i samband med 
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etiska investeringar. I textilbranschen är det istället barnarbete och ekologiska tyger som 

har gjort etiken mycket omdebatterad. Dessutom handlar det i bank- och textilbranschen 

om ett fysiskt och direkt möte mellan medarbetaren, kunden och andra intressenter. Vi 

ville undersöka hur chefer i olika företag leder medarbetare som bemöter kunder och 

intressenter på olika sätt. Vi valde därför ut fem företag: två i textilbranschen och tre i 

bankbranschen. När vi valt företagen kontaktade vi först en chef på varje företag, som 

hade en anknytning till etiska riktlinjer i sitt arbete och bokade in en intervju. Efter vi 

bokat intervjun med chefen bad vi denne om hjälp när det gällde att boka in en intervju 

med en medarbetare på samma företag. På fyra av de fem företag vi bokade intervjuer 

med en chef fick vi även en intervju med en medarbetare. Det resulterade i totalt nio 

respondenter (se bilaga 9.1). Åtta av intervjuerna genomförde vi vid ett eller två besök på 

respektive företag. Den nionde intervjun genomfördes via e-post korrespondens, eftersom 

respondenten inte hade tid att träffa oss personligen. 

 

När det gäller ett företags etiska riktlinjer, så såg vi två olika typer av regelverk. Dels såg 

vi de nedskrivna, officiella koderna och dels såg vi de outtalade handlingsmönstren. Vi 

var intresserade av båda dessa typer. När det gäller vidare avgränsningar, så såg vi även 

en extern och en intern etisk kod. Där den externa tar upp medarbetarnas bemötande av 

kunder och andra intressenter medan den interna tar upp medarbetarnas bemötande av 

varandra. Det finns förmodligen stora överlappningar mellan dessa koder, men vi valde 

att endast fokusera på den externa koden. Vi såg en närkoppling till andra koncept såsom 

CSR och ’code of conduct’. I vårt fall är ’code of ethics’ ett mer närliggande begrepp, 

men i de flesta företag vi besökte var ’code of ethics’ en del av ’code of conduct’. När vi 

talade om etik, så rörde vi oss kring delar av dessa begrepp, men vi har inte behandlat 

dem som helheter. Vi använde både CSR och ’code of conduct’, som teoretiska stöd 

under uppsatsprocessen.  

 

Vi ville undersöka både den verbala kommunikationen samt den icke-verbala 

kommunikationen mellan chefer och medarbetare. Eftersom båda 

kommunikationsformerna används i dagens organisationer ville vi inte utesluta någon av 

dem utan valde att se till dem båda vid vår insamling och analys av empiri. Vi ville med 

vår undersökning bidra med en synvinkel på hur dagens ledare och medarbetare 

kommunicerar kring etik i praktiken. Ett bidrag, som vi riktade både till det akademiska 

fältet samt till praktikerna. Ju fler perspektiv det finns möjlighet att ta del av, desto lättare 

blir det för praktikern att hitta nya sätt att arbeta som passar in i hans/hennes organisation. 

Fler perspektiv kan i den akademiska världen leda till nya forskningsområden, men de 

kan även leda till att mer verklighetsförankrade teorier kan utvecklas. 

 

3.3 Val av intervjutyp samt framtagning av frågor 

 

När vi valde intervjutyp följde vi Merriams (1994) råd och bestämde först hur 

strukturerade vi ville vara. Vi kom efter diskussion fram till att vi ville göra semi-

strukturella intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Detta innebär att vid intervjun hade vi en 

lista över huvudpunkterna med vissa förbestämda frågor för chefer samt vissa för 

medarbetare. Vi gav även möjlighet för spontana frågor som kommer upp under 
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intervjuerna. Genom öppna frågor syftar vi till att få så djupa svar och förklaringar som 

möjligt. Vi ville vara till viss del strukturerade eftersom vi ville vara säkra på att vi skulle 

få med de viktigaste frågorna på varje intervju. Samtidigt ville vi inte vara låsta i våra 

frågor och således inte kunna ställa spontana följdfrågor om något oplanerat, men 

intressant ämne togs upp under en intervju. När vi väl hade valt intervjutyp så satte vi oss 

ner för att utforma de fasta frågor vi skulle ha med i varje intervju. Vi började med att 

utforma några generella frågor utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor för att vara 

säkra på att intervjufrågorna täckte in allt vi ville undersöka. När vi väl hade en grund för 

våra intervjufrågor delade vi upp intervjun i tre delar: en allmän del av frågor som skulle 

ställas till alla respondenter, en del med frågor som skulle ställas till de chefer vi 

intervjuade samt en del med frågor som skulle ställas till de medarbetare vi intervjuade. I 

den allmänna delen hamnade bakgrundsfrågor och demografiska frågor samt frågor som 

gällde åsikter, värderingar, erfarenheter och beteenden kring etik. De två andra delarna 

hamnade frågor som rörde kommunikation och relationen mellan medarbetare och chef. 

Första omgången frågor innehöll en hel del ja/nej frågor och vi blev tvungna att 

omformulera dem för att känna oss säkra på att få ut beskrivande svar på alla frågor. När 

vi ringde och bokade intervjuerna ville de flesta ha frågorna i förväg. Vi skickade då över 

en simplifierad version av vår intervjuguide (se bilaga 9.2). Vi tog bort alla följdfrågor 

och behöll endast de stora områdesfrågorna samt de demografiska frågorna.  

 

3.4 Datainsamlingen 

 

Vi började vårt arbete med att samla in tidigare forskning och läsa igenom den för att 

sedan välja ut den forskning, som vara av relevans för vår studie. Vi använde oss av 

högskolebibliotekets söktjänst Summon för att leta artiklar. Vi använde oss av olika 

sökord, exempelvis ’business communication’ och ’codes of ethics’, för att hitta artiklar 

som berörde de ämnen vi bestämt oss för att studera. När vi väl hittat artiklar så 

sammanfattade vi dem i ett teorikapitel för att ge en övergripande bild av dagens 

forskning. 

 

Den empiriska datainsamlingen för denna studie har vi gjort genom intervjuer med både 

chefer och medarbetare i respektive företag, för att på så sätt få en djupare och mer 

nyanserad förståelse för mötet mellan chef och medarbetare. Vi intervjuade flera olika 

sorters chefer. På två företag intervjuade vi CSR-ansvariga, på ett företag intervjuade vi 

en HR-chef och på resterande företag intervjuade vi kontors eller avdelningschefer. Vi 

intervjuade dessutom en medarbetare som har en direkt kontakt med respektive chef på 

fyra av de fem olika företag vi besökte i två olika branscher. Cheferna valde vi genom att 

ringa upp företaget och berätta vad vi undersökte för att på så sätt få tag på den ledare 

som var bäst lämpad att svara på våra frågor. De vi har intervjuat är således chefer som 

talar med medarbetarna om företagets etiska riktlinjer. Chefer som coachar både sina 

närmaste medarbetare och sina chefskollegor i dessa komplicerade frågor. Anledningen 

att vi ville intervjua både en chef och en medarbetare på respektive företag var att vi ville 

få två olika perspektiv på hur arbetet sker och på så sätt kunna skapa oss en mer 

rättvisande bild av hur kommunikationen uppfattas.  
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När frågorna var formulerade och intervjuerna började delade vi upp frågorna mellan oss 

båda författare. Den ena började ställa frågor medan den andra antecknade och efter halva 

intervjun bytte vi plats så att den som börjat ställa frågor nu förde anteckningar och vice 

versa. Vi valde att dela upp frågorna i alla intervjuer för att det inte skulle bli monotont 

och för att skaka up intervjun lite så den inte föll in i ett mönster. Alla intervjuer ägde 

rum i respektive företags mötesrum. Vi spelade med respondenternas tillåtelse in alla 

intervjuer för att kunna använda allt som sagts i intervjun i vår analys (Merriam 1994). 

Intervjuerna varade mellan 35 och 75 minuter beroende dels på hur utförlig respondenten 

var i sina svar och dels på hur . 

 

De företag vi undersökte är samtliga medelstora eller stora företag, så alla slutsatser vi 

dragit behandlar denna organisationsgrupp. Vi har inte kunnat dra några slutsatser kring 

småföretag eftersom vi inte har varit i kontakt med några. Vi tror att 

kommunikationsvägarna blir längre och mer komplicerade i större företag och ville 

därför fokusera på just den typen av företag.  

 

3.5 Bearbetning av datamaterial 

 

Efter vi genomfört intervjuerna delade vi upp ljudfilerna mellan oss för transkribering. 

Efter att vi hade transkriberat intervjuerna valde vi att koda respondenternas svar för att 

få en bättre överblick på vår empiri (Merriam 1994). Vi såg över intervjumaterialet, 

diskuterade dess innehåll och kom till slut fram till sex kategorier. Den första kategorin 

benämnde vi demografi och i den kategorin föll alla svar som berörde respondentens 

bakgrund, ålder, uppväxt och arbetslivserfarenheter. Den andra kategorin benämnde vi 

Etik och i den föll svar som handlade om respondentens syn på etik, företagsetik och etik 

i andra branscher. Kategori nummer tre, Etiska riktlinjer, inkluderade svar om just 

företagets etiska riktlinjer. Både nedskrivna riktlinjer och outtalade sådana, samt hur de 

etiska riktlinjerna hade utformats i företaget. Den fjärde kategorin kallade vi Brott mot 

etiska riktlinjer och i den kategorin föll alla svar som handlade om gränsen för oetiskt 

beteende, agerande vid misstanke om oetiskt beteende samt konsekvenser av ett sådant 

beteende. I den femte kategorin, Kommunikation, samlade vi alla svar som handlade om 

hur respondenten uppfattade kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna när 

det gällde etiska frågor. I den sista kategorin, Uppföljning, sorterade vi in svar som 

handlade just om ledningens uppföljning av hur de etiska riktlinjerna följdes på 

arbetsplatsen. När vi hade kategoriserat alla svar vi fått in så började vi sammanfatta först 

varje enskild intervju och sedan varje företag för att utforma vårt empiriska kapitel. 

Sammanfattningarna strukturerades efter de sista fem kategorierna medan den första 

kategorin sammanfattades för sig och lades in i bilagorna.  

 

3.6 Analysen 

 

Vi har använt oss av en blandning mellan induktiv och deduktiv forskning. När det gäller 

analysen av det empiriska materialet började vi med att strukturera våra transkriberade 

intervjuer efter de teman vi såg i det transkriberade materialet och därmed valde att 
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kategorisera informationen i. Efter det sammanställde vi de olika intervjuerna i de olika 

kategorierna för att få en lättare överblick över materialet. Vi valde att göra en tematisk, 

komparativ och deskriptiv analys av materialet då det passade bäst med det material vi 

samlat in. Det samt att det gav oss en större möjlighet att hitta samband och skillnader 

mellan de olika informanternas svar. Vi tog även hjälp av vår teoretiska referensram för 

att kunna beskriva skillnader och likheter mellan vår undersökning och redan existerande 

teori. Vi valde att dela upp vår analys i tre delar. I den första delen analyserade vi de två 

olika arbetspositionerna vi intervjuat: chef och medarbetare. I den andra delen 

analyserade vi de olika företagen vi besökt. I den tredje delen analyserade vi de två 

branscherna vi valt att fokusera på. Vi avslutade analysen med att presentera en modell vi 

skapat utifrån vår empiri. 

 

3.7 Reliabilitet, Validitet och Etik 

 

Genom de intervjuer och analyser vi gjorde byggde vi upp en bild av de situationer vi 

bevittnat. En bild som speglade båda våra observationer för att på så sätt ge en mer 

rättvisande bild av vår forskning. Undersökningens styrka ligger här, i undersökningens 

interna validitet eller trovärdighet. Ett problem vi haft är extern validitet eller 

transferabilitet, eftersom vi fokuserade på en liten grupp av människor på ett fåtal företag. 

Det blev därmed svårt att utifrån våra observationer göra antaganden gällande andra 

företag, branscher eller ledare. Trots detta så har vår undersökning skapat en intressant 

bild av kommunikationen mellan ledare och medarbetare samt av hur de ser få etik inom 

företaget, som kan vara relevant för alla ledare och medarbetare oavsett bransch. Det 

eftersom vi inte nöjde oss med ett perspektiv utan valde att beskriva situationen både från 

ledarens synvinkel samt från medarbetarens synvinkel. Självklart har vi gjort vårt bästa 

för att vid intervjutillfällena undvika att leda intervjupersonen i någon riktning med våra 

frågor. Vi strävade efter konformitet mellan intervjuerna. I och med att vi analyserade 

våra intervjuer kunde vi att dra nytta av våra tidigare skapade bilder av problemet för att 

på så sätt kunna tolka och utveckla det material vi hade samlat in. Vi gjorde i den slutliga 

texten utförlig beskrivning av vår arbetsprocess för att på så sätt bygga upp en 

trovärdighet (Bryman, Bell, 2011). Vi har även med intervjufrågor som bilagor samt 

sammanfattade svar i form av ett empirikapitel för att andra skall kunna återskapa så 

mycket som möjligt av vår forskning. 

 

När det gäller de etiska aspekterna av vår undersökning så har vi försökt vara så etiska 

som möjligt i alla stadier av skrivandet. Vi började varje intervju med att fråga 

respondenten om denne ville vara anonym eller om det var ok att publicera namn och 

företagsnamn i vår rapport. Vi frågade även varje respondent om vi fick spela in intervjun 

för att underlätta vår analys och försäkrade dem om att ljudfilerna endast skulle höras av 

oss under vår uppsatsskrivning. Några av våra respondenter ville se över vad vi skrev om 

dem och vi erbjöd dem att skicka över våra sammanfattningar av intervjuerna innan vi 

lade in dem i rapporten. Av de vi skickade sammanfattningar till var det endast en som 

hade synpunkter på texten. Den respondenten ville att vi skulle ta bort ett stycke som 

handlade om chefernas uppföljning av etiska riktlinjer på företaget, vilket vi gjorde.  
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4 Empirin 
 

I det här kapitlet ger vi en detaljerad återberättelse av vad våra respondenter berättade 

under våra intervjuer med dem. Vi har valt att strukturera upp svaren först efter bransch, 

sedan efter företag och sist efter respondentens position i företaget. Varje företags 

återberättelse är uppdelad i rubriker utefter den tematisering vi skapade under 

bearbetningen av datamaterialet. Rubriceringen syftar till att göra det lättare att koppla 

empirin både till referensramen och till analysen. Vi har i bilaga 9.1 skrivit 

bakgrundsinformation om varje respondent. Något som bidrar till att skapa en bättre bild 

på varje respondent och deras position i företaget.  

4.1 Hemtex 

 

Hemtex är Sveriges ledande detaljhandelsföretag på hemtextilmarknaden. Hemtex 

presenterar sin affärsidé på sin hemsida där de säger att de vill ”designa och sälja 

hemtextil med inspiration, kvalitet och service till ett överraskande bra pris”. Företaget 

har drygt 600 anställda. Hemtex säljer sina produkter i butiker, som är belägna i 

Sverige, Finland och Estland samt via e-handel. I slutet av år 2011 hade Hemtex 158 

butiker varav 140 drivs i egen regi och 18 av franchisetagare. I sortimentet ingår bland 

annat handdukar, bäddtextil och övrig heminredning. Företagets nettoomsättning år 

2011 uppgick till 929 miljoner kronor.  

4.1.1 Etik 

 

Lena Nyberg, HR-chef på Hemtex , ser etik som ett stort begrepp som först och främst 

innebär vad är rätt och fel gentemot andra människor. För henne är etik ett 

förhållningssätt hur hon behandlar människor i sin omgivning. När det gäller företagsetik 

så tycker hon att det är en ansvarsfråga dels gentemot människor och miljö. Etik är en 

central del i hennes arbete. Åt ena sidan, handlar det om hur medarbetare har agerat i 

butiker. Å andra sidan gäller det förtroendet och integritet i sin omgivning. Hon betonade 

även vikten av ett konfidentiellt beteende. Ytterligare kommer etik fram i hennes arbete i 

form av att samtliga lagar och regler följs samt att medarbetarna får den utveckling som 

de önskar. Hon är också ansvarig för uppdateringar av reglerna och för konflikthantering 

i butikerna. Enligt Nyberg är textilbranschens etiska värderingar kopplade till produktion 

och inköp av varor. Hemtex syftar till att kontrollera produktionskedjan så mycket som 

möjligt. Hon ser branschens etiska värderingar även i samband med kundrelationer och 

kundbemötandet. Nyberg anser att det finns skillnader mellan olika branschers etiska 

regler. Hon tycker att det beror på vilka typer av varor företaget producerar och vilken 

verksamhet företaget har. Exempelvis om ett företag har en egen produktion så är det 

lättare för ledningen att kontrollera verksamheten. Vilket i sin tur påverkar vilka regler 

ledningen utformar.  

 

Nyberg pratade om att hon inte har en formell tystnadsplikt som hon jämförde med 

sjukvården. Hon känner istället att hon har en moralisk tystnadsplikt. Hon förklarade 
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detta så att hon hör mycket i sitt arbete men hon kan inte berätta någonting till en tredje 

person om den första personen inte tillåter det. Hon gav oss ett konkret exempel på en 

situation hon hade haft nyligen. Hon fick ett brev från Kronofogdsmyndigheten att en av 

företagets chefer hade blivit utsatt för utmätning. Hennes dilemma var i denna situation 

om hon ska berätta om utmätningen för personens chef eller inte. Hon tog beslutet att gå 

till personens chef. Konsekvensen av samtalet vet hon inte än då det var så pass nyligen 

det hände. Nyberg anser att om en medarbetare glömmer att betala i kaffekassan så 

drabbas hela företaget på längre sikt då kostnaderna ökar. På Hemtex har det hänt att 

butiksmedarbetare har blivit avskedade när de har tagit varorna från butiken med sig hem. 

Ledningen på Hemtex är mycket noggrann med att butiksmedarbetare inte får ta pengar 

ur kassan oavsett vilken situation som råder.  

 

Linda Johansson, kvalitets- och CSR-ansvarig på Hemtex, tycker att etik är ett stort 

begrepp. Hon ser att etik är att bli rättvist behandlad och att få lov att vara den personen 

är trots kön, utseende eller ursprung. Hon beskrev företagsetik som lojalitet, öppenhet 

samt ett klimat där medarbetare vågar säga vad de tycker och ändå bli behandlad med 

respekt. Etik är en del av Johanssons arbete när det gäller företagets uppförandekod. Hon 

gör sällan några inspektioner själv men hon sätter upp rutiner och riktlinjer för de som 

utför inspektionerna samt de dokument som används. I företagets inspektionsdokument 

ställer de mängder med etiska frågor som exempelvis diskriminering, trakasserier och 

barnarbete. Hon använder både de internt nedskrivna reglerna samt de regler som är 

nedskrivna för leverantörer. Hon berättade att hon arbetar med reglerna genom 

uppföljning av leverantörer samt att hon själv har en vänlig och korrekt attityd när hon 

pratar och skickar e-post till medarbetare. Johansson tycker att värderingarna i 

textilbranschen är likvärdiga. Frågan gäller snarare hur företag når dit på bästa sätt. Hon 

ser inte att etiska värderingar skiljer sig mellan olika branscher. Hon tycker att allt som 

rör människorätt borde vara universella värderingar i samtliga branscher. Hon menade att 

varje människa har rätt att bli behandlad med respekt. 

 

4.1.2 Företagets etiska riktlinjer 

 

Nyberg berättade att det inte finns nedskrivet med rubrik etiska riktlinjer. Företagets 

etiska regler kan hittas i Code of Conduct, hållbarhetsrapport samt i personalhandbok. 

Hon beskrev företagets outtalade regler som att det är svårt att utforma en regel som 

gäller för alla situationer. Hon nämnde kundbemötande som ett exempel. Företaget syftar 

till att varje medarbetare ska behandla kunder väl oavsett vilken kund denne bemöter. 

Kunder ska alltid känna sig välkomna i butiker samt att de får den hjälp som de behöver. 

Hon ser en skillnad mellan de nedskrivna och outtalade reglerna i den bemärkelsen att det 

som inte är nedskrivet är mer diffust. Varje eventuell situation eller händelse kan inte 

vara nedskrivet med regler för hur medarbetare ska agera. Orsaken varför de etiska 

riktlinjerna finns är enligt Nyberg att de är nödvändiga. Hon tycker det är viktigt att den 

tydlighet som reglerna för med sig finns i ett stort företag. Hemtex riktlinjer, såsom 

ledningsfilosofi, är officiella till kunder och leverantörer. Nyberg berättade att det 

tidigare har uppstod en situation då ledningen har känt behovet att skriva ner de 

riktlinjerna. I samband med utformningen har ledningen tagit med de verkliga 
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situationerna från arbetsplatsen. Nyberg anser att om de riktlinjerna inte hade funnits, 

skulle det leda till otrygghet och otydlighet bland medarbetare. Om Nyberg märkte att 

medarbetares privata värderingar skilde sig från företagets värderingar, skulle hon genom 

en öppen dialog fråga om personen fortfarande vill arbeta i företaget. Nyberg tycker att 

det finns skillnader mellan ett beteende mot en kund och mot en kollega. Hon berättade 

att när hon möter kunder så intar hon en roll. Däremot när hon möter en kollega så kan 

hon vara lite rakare då de känner varandra bättre. 

 

Johansson berättade att företagets etiska riktlinjer gäller både för de som arbetar inom 

företaget och för leverantörer. De bygger på ärlighet, integritet och lojalitet. Företagets 

nedskrivna etiska riktlinjer beskrivs i en så kallad ”Code of ethics”. Johansson beskrev 

företagets företagskultur som att samtliga medarbetare är hjälpsamma och trevliga mot 

varandra och de inte behöver skämmas för att säga vad personen tycker. Hon anser att 

företaget kunde bli bättre på information och kommunikation för att inte hamna i etiska 

konflikter. Ser personen till att alla medarbetare får information samtidigt vilket oftast 

sker, men ibland brister det så finns det ingen risk att någon känner sig utanför eller 

nedvärderad. Johansson anser att det inte finns någon skillnad mellan de nedskrivna 

regler och de outtalade reglerna som finns i företagskulturen.  

 

4.1.3 Brott mot företagets etiska riktlinjer 

 

Nyberg berättade att om hon märkte att en medarbetare bröt mot reglerna skulle hon först 

ta reda på vilken omfattning medarbetarens handling har. Sedan skulle hon föra en 

diskussion kring händelserna. Hon gav exempel på situationer där det kan uppstå brott 

mot etiska regler. Dels kan det ske att butiksmedarbetare inte är överens med varandra. 

Dels kan det vara frågor kring arbetsrätt. Företagets butikschefer har en chefshandbok där 

de har definierat hur de ska gå tillväga om de märker att en medarbetare agerar olämpligt. 

Det finns inga nedskrivna hänvisningar för butiksmedarbetare hur de ska agera, utan det 

finns mer muntliga hänvisningar. De har fått ett råd att de ska antingen meddela 

butikschefen eller företagsledningen om det uppstår situationer där det behövs.  Nyberg 

berättade att hon ser okunskap som den största drivkraften bakom ett oetiskt beteende. 

Det kan även vara fråga om personliga skäl och om personen i fråga har svårigheter 

annars i sin livssituation.  

 

Om Johansson märker att hennes kollega eller chef bröt mot de etiska riktlinjerna, skulle 

hon först bli arg och besviken. Medarbetare förväntas ta upp det till diskussion, följa 

uppsatta rutiner. Det finns policys för krishantering och kränkande särbehandling. Hon 

tycker att drivkraften bakom ett oetiskt beteende beror på vem personen är och i vilken 

situation denne befinner sig. Exempelvis har vissa positioner i företaget större påverkan 

på själva affären och blir på så sätt lättare hotade. Ett exempel kan vara 

kvalitetsinspektörer på våra utlandskontor. De kan bli påverkade av leverantören att ta 

emot mutor för att släppa igenom en felaktig leverans. Hon berättade att hon inte har 

bemött etiska dilemman i sitt arbete. När hon pratade om gränsen till oetiskt handlande, 

är det en balansgång där det gäller att företaget är tydligt med vad som gäller. Om 

medarbetare skriver ut ett papper för privat bruk eller använder företagets telefon för 
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privatsamtal någon gång kan hon inte se som ett oetiskt handlande. Men om en 

medarbetare medvetet tar med saker hem, eller sätter i system att utnyttja företagets 

resurser då är det definitivt ett oetiskt handlande.  

 

4.1.4 Information om riktlinjer och kommunikation med medarbetare 

 

Nyberg berättade att på Hemtex finns ett introduktionsprogram för nyanställda. Dessutom 

finns samtliga regler nedskrivna i företagets intranät. Nyberg anser att medarbetare har ett 

ansvar för att läsa det material som ges ut på intranätet.  

 

Johansson berättade att hon fick de etiska riktlinjerna från sin chef när hon började i 

företaget. Hon fick information om var de olika riktlinjerna och policys fanns och blev 

ombedd att läsa igenom och återkomma om det var något jag inte förstod. Det var ett 

fysiskt möte där hon fick företagets värderingar förklarade för sig och att resterande 

information finns på intranätet att läsa. Hon fick även en detaljerad plan för vilka 

personer och delar som hon skulle gå igenom och vad hon skulle läsa in själv. Hon ser sin 

dialog med sin chef som öppen där de alltid tar upp problem som dyker upp på vägen. De 

flesta frågorna rör de etiska riktlinjerna och leverantörer. Hon tycker att det borde föras 

mer diskussion kring etik och inte bara en information när medarbetare börjar sin 

anställning. Hon berättade att hennes egna etiska värderingar stämmer bra överens med 

företagets värderingar. Hon tycker att tillämpning av de etiska riktlinjerna handlar om att 

visa respekt och tillit till företaget. Hon ser de flesta riktlinjerna som självklara. Att 

medarbetare inte behöver motiveras för att följa dem utan de faller sig naturligt. 

 

4.1.5 Uppföljning av etiska riktlinjer 

 

Nyberg pratade om att på Hemtex finns det oregelbundet en utvärdering av introduktion 

för att veta vad medarbetarna tycker om programmet. I butikerna är det butikschefer som 

observerar situationer och meddelar ledningen om det behövs. Det ordnas även 

säljträningar till butikschefer. Ledningen följer upp årsvis om de befintliga riktlinjerna är 

aktuella och giltiga.  

 

Johansson berättade att i mötet med kunden kommer hon som en inspektör och vill 

granska leverantören vilket beskrivs i ”Code Of Conduct”. Det kan också vara ett rent 

affärsmöte och då finns också riktlinjer för hur medarbetare agerar. Ur en inspektörs 

perspektiv så finns det klara riktlinjer hur hon följer upp och vad hon ska göra om koden 

inte efterlevs. Rent affärsmässigt så följs det bara upp om personen har misstankar om att 

något inte står rätt till och då finns det riktlinjer för vad medarbetare gör. Hon anser att 

beteende mot en leverantör eller en medarbetare inte skiljer sig. 
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4.2 KappAhl 

 

KappAhl är ett av de ledande modeföretagen i Sverige. På sin hemsida berättar KappAhl 

att deras affärsidé är ”prisvärt mode för många människor”. KappAhl har cirka 4 900 

medarbetare och drygt 380 butiker. Butikerna är belägna i Sverige, Norge, Finland, 

Polen och Tjeckien. I sortimentet ingår mode för kvinnor, barn och män designat av 

företagets egna designers. Under verksamhetsår 2010/2011 var företagets omsättning 

ungefär 5 miljarder kronor. Företaget är börsnoterat på OMX i Stockholm sedan 

februari 2006.  

4.2.1 Etik 

 

Eva Kindgren De Boer, kvalitets- och CSR-ansvarig på KappAhl, anser att varje 

människa har en grundetik. Hon har alltid följt lagarna i sitt arbete och varit rättvis mot 

andra människor. Hon berättade att hon alltid har haft stor empati för sina leverantörer. 

Hon ser företagsetik som att hon är en god ambassadör för KappAhl när hon reser i olika 

länder. Etik är en central del av hennes dagliga arbete. I synnerhet när det gäller 

samarbetet med Asien så kommer frågan om mutor upp ofta. Hon betonade vikten av 

svenska lagar och regler, som hon följer oavsett vilket land hon befinner sig i. Hon 

hävdade att etik skiljer sig från det rättvisa. När hon arbetade i Bangladesh så var 

samtliga medarbetare överens om att kvinnliga medarbetare fick gå hem tidigare innan 

det blev mörkt ute. Etik är också en del av hennes arbete när det gäller miljöfrågor. 

 

Kindgren De Boer ser inte att hon bemöter etiska dilemman i sitt arbete. Om hon har ett 

dilemma så kan det lösas genom att följa lagarna. Eftersom företaget har butiker i många 

länder så medarbetare följer de lagarna som är strängare. Enligt Kindgren De Boer är 

mutor vanligare i mansdominerade branscher. Dessutom tycker hon att då KappAhl är ett 

kvinnodominerat företag, har företaget också en ärlig verksamhet. Vad som är oetiskt 

handlande beror mycket på vad individen tror på. Om det finns skillnad mellan 

medarbetares privata uppfattning av etik och företagets etik tycker hon inte att en 

medarbetare bör arbeta vidare i företaget. En chef har inte möjlighet att göra undantag. 

 

Enligt Kindgren De Boer är textilbranschens etiska värderingar höga. Det syns då många 

textilföretag samarbetar med företag i Asien och median har stor uppmärksamhet på 

textilföretagen. Textilföretag har därmed ett socialt ansvar mot leverantörer och kunder. 

Kunders värderingar påverkar textilföretagens värderingar. Exempelvis om kunder lägger 

stor vikt på kvinnors löner i Asien, börjar företagen också fokusera på dessa aspekter. 

 

4.2.2 Företagets etiska riktlinjer 

 

På KappAhl finns det uppförandekod, etiska regler och policys. En etisk regel är 

exempelvis att vid varje nyanställning skriver medarbetaren under ett avtal för att de inte 

ska ta emot mutor. Det finns även regler hur medarbetare får använda företagets mobil 

och dator. Policys innebär vad KappAhl står för, såsom att företaget inte köper läder från 

Indien om företaget inte kan säkerställa djurförhållningen. Företaget har också en regel 
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för att texterna på t-tröjor inte ska innebära ett rasistiskt budskap. De etiska riktlinjerna 

har tagits fram av företagets medarbetare på HR-avdelningen. Kindgren De Boer 

beskriver företagets outtalade och icke-nedskrivna regler som exempelvis om en 

medarbetare har rest 14 dagar och arbetat under två helger, så finns det möjlighet att ta en 

ledig dag efteråt. Hon anser att faktumet att 98 % av medarbetarna är kvinnor, påverkar 

att reglerna är också flexibla. Detta syns exempelvis då det finns möjlighet att ta barn 

med sig till arbetsplatsen samt att jobba hemifrån en dag. Kindgren De Boer anser att 

både de nedskrivna och outtalade reglerna bör finnas i medarbetares vardagliga arbete. 

Hon tycker att etiska riktlinjer finns eftersom företaget skulle veta vilken nivå dess etik 

ligger. Utan regler skulle företaget inte sett mycket annorlunda ut. Kindgren De Boer tror 

att antagligen hade inte medarbetare haft lika mycket frihet som idag. 

 

4.2.3 Brott mot företagets etiska riktlinjer 

 

Kindgren De Boer anser att hennes agerande vid en medarbetares brott mot etiska regler 

beror på hur mycket medarbetaren har brutit mot reglerna. Hon beskriver företaget som 

ett generöst företag som i sin tur ger mycket frihet för sina anställda. Hon tycker att när 

medarbetare får frihet från företaget så har medarbetare även ett ansvar för sina 

handlingar. Kindgren De Boer berättade att hänvisningar för agerandet vid en misstanke 

för ett brott inte finns nedskrivet. Det är mer underförstått att en medarbetare ska gå till 

sin närmsta chef och diskutera händelserna.  

 

4.2.4 Information om riktlinjer och kommunikation med medarbetarna 

 

Samtliga av företagets regler och riktlinjer finns på internätet där medarbetaren och 

intressenter kan läsa dem. Om det är någonting oklart har medarbetarna möjlighet att 

fråga sin närmsta chef. Dessutom har varje anställd ett medarbetarsamtal per år där de har 

möjlighet att ställa frågor. På KappAhl finns även en anonym utvärdering där 

medarbetare kan svara på frågorna om företaget och sin närmsta chef. 

 

Kindgren De Boer tycker att arbetsmiljö påverkar graden av etiskt beteende. På hennes 

arbetsplats känner hon att det är ett bra företag och hon är lojal för sitt företag. Detta 

påverkar att medarbetarna inte ens tvekar ta emot mutor. Ytterligare påverkar det hur 

individen uppfattar som moraliskt beteende.  

4.2.5 Uppföljning av etiska riktlinjer 

 

KappAhls uppförandekod för leverantörer följs genom en arbetsstrukturprocess. 

Företaget har anställda i produktionsländerna som kontrollerar att reglerna följs. Dessa 

anställda utför även stickkontroll för att bättre säkerställa att reglerna följs.  
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4.3 Nordea 

 

Nordea är en nordisk bank- och finanskoncern. På Nordeas hemsida står det att bankens 

affärsidé är att vara en bra Europeisk bank, erkänd av sina medarbetare som skapar 

betydande värde för kunder och aktieägare. I början av januari 2011 hade Nordea 

ungefär 36 500 medarbetare. Nordea har över 1400 kontor såväl i nordiska länder 

(Danmark, Finland, Norge och Sverige) som i baltiska länder såsom Estland, Lettland, 

Litauen, Polen och Ryssland. Bankens internettjänst är världens största med 6,2 miljoner 

användare och 620 miljoner transaktioner per år.  

 

4.3.1 Etik  

 

Paul Nikola, kontorschef på Nordea, ser etik som sunt förnuft som varje människa har. 

Enligt Nikola handlar etik om magkänslan i olika situationer då han känner om en 

handling är lämplig eller inte. Nikola anser att företagsetik är företagets beteende internt 

och externt. I vardagliga arbete är etik hur medarbetarna uppträder med kunder. Generellt 

i finansbranschen är det viktigt med förtroende. Banker förvaltar kundens pengar och 

lånar ut pengar vilket innebär risker. Medarbetare har en sekretess att de inte pratar om 

kunders privata händelser med sina kollegor. Nikola ser etik även i de förberedande 

delarna innan mötet med kunden.  

 

Enligt Nikola finns det finansiella lagar som måste följas när det gäller beteende mot 

kunden. Det är viktigt att kunden känner att företaget lägger vikt på lagarna och 

förordningar som finns. När det gäller mötet med en medarbetare och en kollega så 

tycker Nikola att det är ett professionellt samarbete som är viktigt. Nikola anser att de 

etiska riktlinjerna hör till bankbranschen och det ska många företag ha. Han tycker att om 

de reglerna och lagarna inte fanns, skulle händelserna kanske inte upptäckts på samma 

sätt som idag.  

 

Boman Sjögren, personlig bankman på Nordea, anser att etik är sunt förnuft. Det handlar 

om magkänsla. Hon sade att det är en tolkningsfråga, men hon ser det som den gyllene 

regeln: Det du inte vill att någon skall göra mot dig skall du inte heller göra mot någon 

annan. I ett företag innebär det att alla skall veta vad som genomsyrar organisationen. 

Alla skall ha samma riktlinjer att följa, även om varje individ inte alltid håller med om 

dem.  

 

4.3.2 Företagets etiska riktlinjer 

 

Nikola berättade att en av bankens regler är att behandla kunder på ett korrekt sätt. Han 

pratade om att det är företagets ambition att säkerställa att kunden förstår innebörden av 

det potentiella beslutet som fattas. Företagets syfte är att vara tydlig med information till 

kunden. Det finns även vissa finansiella lagar som innehåller att medarbetarna ska lämna 

ett förköpsbrev och ett faktablad med avgifter till kunden. När det gäller medarbetarnas 

beteende innebär det att medarbetarna inte får ta emot olämpliga gåvor eller resor. Nikola 
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berättade att om han känner sig osäker så kan han vända sig till Compliance-avdelning 

och fråga var går gränsen. Som en del av de outtalade reglerna i företaget ser Nikola att 

medarbetarna beter sig professionellt mot kunden. Det är också mer underförstått att 

medarbetarna inte använder internet eller utskrifter för sina egna ärenden under 

arbetstiden. Nikola anser att det finns en skillnad mellan de etiska riktlinjer som är 

nedskrivna och de som är outtalade. Han tycker att de nedskrivna reglerna är mer direkt 

relaterade till medarbetarnas vardagliga arbete. Exempelvis varje medarbetare skriver 

under en banksekretess som innebär att bankens medarbetare inte bör diskutera kundens 

ärenden med varandra. Han anser inte att det är nödvändigt att reglerna som gäller 

uppträdande och beteende finns nedskrivet. 

 

Nikola anser att orsaken att företaget har etiska riktlinjer är att de ska vara 

uppmärksamma på hur de uppträder. Det är också viktigt att kunden känner och märker 

att de agerar professionellt samt att deras kundrelation bygger på tillit. Nikola ser de 

etiska riktlinjerna som nödvändiga. Om det skulle uppstå en situation där medarbetarens 

privata värderingar skiljer sig från företagets värderingar, skulle Nikola prata med 

medarbetaren och försöka ta reda på om det är ett missförstånd och att få medarbetaren 

att förstå vikten av reglerna. Enligt Nikola märks det förr eller senare via handlingar om 

medarbetares privata värderingar skiljer sig från vad företaget står för.  

 

Som anställd menade Boman Sjögren att hon är ett varumärke de timmar hon är på jobbet 

varje dag. I hennes arbete är det, förutom rent kriminella aktiviteter, mest gåvor/mutor 

som ligger som fokus i de etiska. Utöver det är även sekretessen ett omtalat ämne. Hon 

menade att då hon arbetar med människor är det väldigt mycket etik inblandat hela tiden. 

Det handlar om respekt. Boman Sjögren tycker att i bankbranschen är hög standard och 

integritet viktigt. Hon sade även att det i deras bransch är extra viktigt vad medarbetare 

gör vid sidan av arbetet. Det gäller att inte försätta sig i en situation som någon annan kan 

utnyttja. Hon tror att alla branscher är lika i grunden, men att det kanske skiljer sig mellan 

branscher som arbetar med en fysisk kund eller inte. Sekretessen tror hon är lika viktig i 

alla branscher. Hon tycker att det är viktigt att kunderna skall känna sig trygga i mötet 

med företaget, oavsett bransch, och då behövs bättre information om vilka riktlinjer 

företaget följer. Utöver de nedskrivna riktlinjerna finns det självklart en viss anda i 

företaget som i sig ger medarbetarna en känsla för vad som är ok och inte. Boman 

Sjögren anser att den är så sammanflätad med det nedskrivna att det är samma sak. Hon 

sade att de på hennes kontor hade väldigt hög moral och samtidigt högt i tak, alla kan 

prata med alla och ställa frågor om de känner sig osäkra på något. Hon menade även att 

allt inte behöver skrivas ner för att vara en del av arbetet. Att ingen skall stjäla från någon 

annan är ju självklart, det behöver inte stå någonstans för att det skall gälla. Hon känner 

sig trygg på sin arbetsplats och i sin roll på arbetsplatsen. De arbetar utefter tre ledord: 

respekt, ansvar och glädje. Vidare pratade hon om vikten av att särskilja vad som är 

relevant att skriva i sin rapport efter ett kundmöte och hur de måste sålla ut vad som är 

relevant för affären och vad som är privata saker som kunden delar med sig av.  
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4.3.3 Brott mot företagets etiska riktlinjer 

 

Om Nikola märkte att någon i företaget bröt mot etiska regler, skulle han först ta reda på 

vad som har hänt. Om det har hänt ett brott som alltid är allvarligt, skulle han vända sig 

till sin närmsta chef som i sin tur tar kontakt med Compliance-avdelning. Enligt Nikola är 

det viktigt att om det händer ett brott så ska medarbetare reagera direkt och göra en 

rapportering om händelserna. Om det gäller mer som en misstanke om ett eventuellt brott 

så skulle han först diskutera med medarbetaren. Vad som är ett allvarligt brott är om 

medarbetaren tar emot mutor. Det ligger i medarbetarnas ansvar att reagera direkt. Nikola 

har inte själv under sitt år på Nordea märkt någonting som skulle ha behövts anmäla 

vidare. Vad som är mer aktuellt är om medarbetaren får ta emot en gåva eller inte. Om 

medarbetaren tar med sig pennor hem från arbetsplatsen ser Nikola inte som något 

problem. Gränsen går om en medarbetare tar med en låda pennor hem eller skriver ut 

många papper. Hänvisningarna för hur medarbetarna ska agera om de märkt ett brott 

finns nedskrivna i riktlinjerna. Det gäller också att använda ”sunt förnuft” om det är bara 

en misstanke och om medarbetare ska diskutera med sin närmaste chef om händelsen. 

Nikola anser att drivkraften bakom att en medarbetare bryter mot de etiska reglerna kan 

vara okunskap och att personen inte ser det allvarliga i reglerna. Enligt Nikola krävs det 

mycket att gå över de etiska gränserna. Nikola har inte varit i situationer där han har 

bemött ett etiskt dilemma.  

 

Boman Sjögren berättade att det finns tydliga instruktioner för hur misstankar om brott 

skall hanteras och att det inte finns mycket tolkningsutrymme i de riktlinjerna. De 

förväntas vända sig till närmaste chef och om det råkar vara chefen som de misstänker så 

skall de vända sig till chefens närmaste chef. Hon tror att sekretessbrott är betydligt 

vanligare än andra etiska brott eftersom det kanske inte är alla som tänker sig för när 

personen pratar med någon närstående om sitt jobb. Hon tycker att brott mot sekretessen 

är exempel på respektlöshet. Det samt att det är ett tydligt tecken på att bankmannen i 

fråga inte är helt opartisk gentemot sin kund, något som hon menar är ”A och O” i 

bankvärlden. När det gäller mindre allvarliga oetiska handlingar så tycker hon att det är 

ok så länge det inte sätts i system. Det är ok att ta med en penna hem för att den ligger i 

handväskan, men att börja ta med lådor med pennor hem för att ge bort är inte ok. Hon 

menar även att det inte är ok om medarbetare börjar ljuga för chefen. Då börjar det bli 

något planerat och överbelagt, vilket hon inte tycker är ok. Frågar medarbetaren chefen 

om det är ok att skriva ut något privat på sin lunch så får medarbetaren säkert lov till det, 

men börjar medarbetaren smyga och ljuga om sina utskrifter så är något fel.  

 

4.3.4 Information om riktlinjer och kommunikation med medarbetare  

 

Nikola berättade att när det gäller information till medarbetarna om de etiska reglerna så 

skickas det ett massmail från Compliance-avdelning när reglerna uppdateras. Information 

om de etiska reglerna sker även genom en så kallad E-Learning. E-Learning testar 

medarbetarnas kunskap om informationssäkerhet. Exempelvis att medarbetarna ska 

hantera papper konfidentiellt. I samband med Nikolas möte med medarbetarna tas frågor 
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som behöver påminnas om upp. Möten är inte regelbundna. Nikola har en dialog med 

sina medarbetare när det uppstår en situation som behöver diskuteras.  

 

Boman Sjögren berättade att på Nordea får de anställda de etiska riktlinjerna tillsammans 

med anställningskontraktet samt att de genomgår en utbildning i sekretess. De genomgår 

utbildningen med jämna mellanrum för att hålla det färskt i minnet. Utbildningen görs via 

något som kallas E-learning. Feedback får de ge direkt i samband med utbildningen i 

enkätform. Boman Sjögren tycker att det är bra att de etiska riktlinjerna är korta och 

koncisa så att det blir lätt att uppdatera sig oftare. När det gäller feedback på de 

nedskrivna riktlinjerna så sade hon att det bara är att tala med sin chef om dem. Hon 

berättar att hon har en väldigt öppen dialog med sin chef och att hon kommer med frågor 

till honom om hon är osäker på något.  

 

4.3.5 Uppföljning av etiska riktlinjer 

 

Nordea har en Compliance-avdelning som säkerställer att bankerna följer de etiska 

riktlinjerna. Medarbetarna på Nordea blir ständigt uppdaterade om de etiska reglerna. 

Dels sker uppdatering via interna utbildningar och dels genom en så kallas E-learning 

som görs via internet. 

 

Boman Sjögren sade att hennes chef går igenom hennes dokumentation en gång i 

månaden för att se att hon skriver rätt saker om sina kunder samt att hon har ställt rätt 

frågor vid mötet. De kontrollerar även att ersättningar för fel agerande av personalen går 

till kunder och att de inte förskingras in på någon anställds eget konto. Det samt att 

ersättningarna har varit rimliga i storlek och att någon kund inte får regelbundna 

ersättningar utan anledning. Allting de gör finns dokumenterat och alla på kontoret kan 

gå in och kolla det och då måste de själva vara proffsiga och inte kolla saker som inte 

berör dem. Boman Sjögren tycker att motivationen att följa de etiska riktlinjerna till stor 

del kommer ur vetskapen om att de blir granskade, men samtidigt så tror hon att det är det 

bästa sättet att motivera inom ett sådant ämne. Hon berättar även att hennes chef är 

ganska ny på arbetsplatsen och att han förmodligen också har samma behov som hon att 

visa sig från sin bästa sida inför sin chef. Han, i och med att han är ny, är lite extra påläst 

om de etiska riklinjerna och det är ju han som i slutändan bär ansvaret för vad som sker 

på kontoret.  
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4.4 Swedbank Sjuhärad 

 

Swedbank Sjuhärad är en fristående bank som har sin verksamhet i Borås och i 

Sjuhäradsbygden. Enligt deras hemsida är bankens affärsidé att ”kundens möjligheter 

förverkligas genom aktivt handlande grundat på kunskap”. Swedbank Sjuhärad ägs till 

52,5 procent av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och resten ägs av Swedbankkoncernen. 

Banken har 11 kontor i fyra kommuner. I slutet av 2011 hade banken 210 medarbetare.  

 

 

4.4.1 Etik 

 

Anders Filipsson, bankjurist på Swedbank Sjuhärad, menade att etik handlar om vad som 

anses lämpligt, både privat och inom företaget. Han sade att etik innebär att personen 

håller sig en bit ifrån gränsen för vad som är lagligt. Det handlar om vilka värden 

företaget vill utstråla. Han exemplifierade genom att säga att det är lagligt för ett företag 

att lägga hela sin verksamhet i Peru och på så sätt slippa skatta. Det är något de som 

företag inte anser lämpligt och därför vill de undvika att vara inblandade i sådana affärer. 

Han tillade att bankbranschen arbetar både med förtroende gentemot sina kunder och med 

förtroende mot marknaden som helhet. Filipsson menade att bankbranschen måste vara 

extra noga med etiken eftersom de arbetar så mycket med förtroende. Etiken är viktig i 

alla branscher, men i och med att människor kommer till banker med sina pengar och 

hela sina privatliv så blir det lite extra viktigt med etiken. Han hoppades att 

bankbranschen skiljer sig från exempelvis säljbranschen eftersom de i banken inte skall 

försöka sälja på kunder saker de inte behöver för att tjäna mer. Han fortsatte med att säga 

att det måste vara olika i olika branscher eftersom förutsättningarna är olika.  

 

Martin Svärd, företagsrådgivare på Swedbank, ser etik som att göra rätt för sig själv och 

för andra. Han tycker att etik kan uppkomma i samtliga situationer på olika nivåer. Det 

kan alltid tänkas om någon handling är rätt och fel. Dock kan det hända att det inte finns 

rätt och fel. Företagsetiken ser han som att göra affärer på rätt sätt utan att utnyttja andra 

människor. Han berättade att ”personen ska inte dra affärer till sin spets för att tjäna den 

sista kronan”. Han tycker att medarbetare ska hålla sig till reglerna. Etik är en del av 

Svärds vardagliga arbete i den bemärkelsen att de väljer vilka verksamheter de ska 

finansiera och vilka inte. Han berättar att om företagets kunder är etiska, så är företaget 

också etisk. Svärd tycker att i bankbranschen ser de etiska värderingarna lika ut. Det finns 

även lagkrav som gör att bankerna uppfyller vissa krav utifrån nedskrivna regler. Svärd 

tycker att etiska värderingar skiljer sig mellan olika branscher. I bankbranschen är företag 

och medarbetare enligt honom duktiga på att efterleva regler. Det finns regler som måste 

följas för att kunna bedriva en verksamhet. Dels gäller det en ömsesidig förtroende samt 

att medarbetarna uppträder på ett korrekt sätt. Han tycker att i andra branscher är det mer 

acceptabelt att medarbetare inte genomför sina åtaganden på det sätt denne har sagt.  
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4.4.2 Företagets etiska riktlinjer 

 

Swedbank Sjuhärad har helt egna etiska riktlinjer, fristående från Swedbankkoncernen. 

Filipsson menade dock att de var influerade av Swedbanks, samt hela finanssektorns, 

riktlinjer. De har en instruktion som de talar med sina nyanställda om. Instruktionen tar 

upp många allmänna saker, exempelvis vikten av att ha en sund egen ekonomi utanför 

arbetsplatsen. De nyanställda har inte med sig företagskulturen och de riklinjer som, så 

att säga, sitter i väggarna lär de sig med tiden. Samtidigt sade Filipsson att han hoppades 

att de viktigaste riklinjerna som sitter i väggarna hade fångats upp och skrivits ner. Han 

sade även att allt kanske inte gick att skriva ner och det är det som de nyanställda lär sig 

med tiden genom diskussioner med sina kollegor och chefer. Swedbank Sjuhärads 

anställda har ett etikråd till hjälp när det dyker upp svåra situationer. Etikrådet består av 

tre personer, två externa samt VD:n. Filipsson menade att det i många fall fyller sin 

funktion enbart genom att existera. Han sade att i många fall kanske personen fattar ett 

beslut utifrån vad personen tror etikrådet skulle säga istället för att gå så långt som till att 

fråga dem. Han sade även att de ofta tänker på omgivningens uppfattning av dem när de 

fattar etiska beslut. De ställer sig frågan: Är det här något vi kan stå för utåt? Sedan fattar 

de ett beslut utifrån vad de kan visa upp mot media och kunder. Till en början tror 

Filipsson att det är viktigare med de nedskrivna reglerna för att veta vad som är 

accepterat och inte. Han menade dock att med tiden så lär medarbetare sig företagets 

kultur och får istället en känsla för hur olika situationer bör hanteras. Rekryteringen är ett 

viktigt verktyg för att göra den här processen så smidig som möjligt för den nyanställde. 

Rekryteraren måste skapa sig en uppfattning om personen i fråga och sedan göra en 

bedömning om personen passar in i företagets kultur eller ej. Gör personen inte det så bör 

de anställa någon annan som har förutsättningarna för att lära sig och trivas med 

företagets kultur. Filipsson hoppas att alla bär med sig sina värderingar hela tiden, vare 

sig de är på arbetsplatsen eller hemma. Dock tycker han att chefer förväntas ha en 

striktare värderingsgrund på arbetet än de har hemma. De måste vara noggrannare med 

etiken på jobbet. Samtidigt tror han att om personen stänger in för mycket så pyser det ut 

i något avseende, det är viktigt att balansera jobbet och fritiden.  

 

Swedbank Sjuhärad har etiska riktlinjer då de anser att allt inte går att reglera. De finns 

inte till för att ge raka svar på specifika frågor. De finns för att ge riklinjer för hur alla 

skall tänka i den här typen av frågor, sen måste det fattas ett beslut i varje enskilt fall. 

Etiska riktlinjer har alltid funnits i företaget, men den version som finns nu uppkom efter 

en större kris i mitten på 1990-talet. De hade lånat ut pengar på ett mindre kontrollerat 

sätt vilket ledde till stora kreditförluster. För att styra upp den kaosartade situationen 

skapade de ett etiskt regelverk. Filipsson sade att reglerna tagits fram av ledningen med 

hjälp av medarbetare och deras behov. De har ett utbyte med både med andra banker och 

med företag i den närmsta omnejden för att se hur andra hanterar dessa frågor. Filipsson 

menade att om de inte hade haft etiska riktlinjer hade det varit mycket yvigare på 

företaget. Varje individ hade haft sin egen etik att basera beslut på i stället för att alla har 

en gemensam grund att stå på. Han tror att det hade kunnat fungera ändå, men han tror att 

det hade blivit svårare vid nyanställningar. 
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Svärd berättade att Swedbank Sjuhärad har etiska riktlinjer som är etiska råd för hur 

medarbetaren ska behandla kunder. Han läste riktlinjerna sist när han blev anställd i 

företaget, för elva år sedan. Om medarbetaren är osäker på någon regel, så kan denne 

hitta riktlinjer på intranätet eller kan denne fråga företagets bankjurist. Svärd beskrev de 

outtalade etiska riktlinjerna i företaget med att de väljer de kunder som gör sina affärer på 

rätt sätt. Dessa outtalade regler genomsyrar hur de möter sina kunder. Kunder ska känna 

sig välkomna och samtliga kunder ska ha möjlighet att presentera sin affärsidé. Han 

tycker att etik är en central del av det som ”sitter i väggarna”. 

 

4.4.3 Brott mot företagets etiska riktlinjer 

 

Swedbank Sjuhärad har rutiner för hur brott mot de etiska riktlinjerna skall hanteras. En 

utredningsgrupp, ledd av personalchefen, startades för att lyssna av vad som har hänt. De 

hade problem med förskingring för ca 5 år sedan och då var det givetvis en stor 

utredning, med avsked som följd. Det kan ju vara mindre regelbrott som begåtts och då 

resulterar det sällan i avsked utan leder bara till en varning. Det är alltid svårt med sådana 

utredningar eftersom det är människor medarbetare känner och arbetar med, menade 

Filipsson. Dock måste medarbetare kunna sätta banken före det personliga förhållandet i 

dessa lägen. Har banken lidit en skada så måste det åtgärdas på något sätt. 

Förtroendeskador efter bedrägerier är svåra att återhämta sig från. Om det finns några 

nedskrivna hänvisningar för hur medarbetarna skall hantera misstankar om regelbrott vet 

inte Filipsson, men han tror att det finns. Han menade att det alltid finns ett ansvar att 

meddela sin närmaste chef om medarbetare misstänker att någonting inte går rätt till. Är 

det något väldigt litet fel så kan medarbetare ju istället vända sig direkt till personen i 

fråga och fråga varför de gjorde som de gjorde. Vid osäkerhet gör medarbetare en samlad 

bedömning av för och nackdelar innan denne fattar ett beslut. De väger och låter 

vågskålen tippa åt ena eller andra hållet. Att ta med sig kontorsmateriel hem och andra 

små etiska felsteg är ok i Filipssons mening så länge de inte sätts i system. Det blir inga 

straff om personen som medarbetare inte rapporterar misstankar, det är lagligt att vara 

passiv. Dock tror Filipsson att en person som inte visar förmågan att göra rätt 

bedömningar i en sådan situation kan få svårare att göra karriär. Drivkrafter bakom ett 

brott tycker han kan vara allt från ekonomisk vinning till att medarbetare har svårt att 

säga nej när en kund/kollega/chef ber om något.  

 

Svärd berättade att om han skulle märka att hans kollega eller chef bröt mot etiska regler 

skulle han diskutera händelsen med kollegan först. Dock tycker han att det vore svårare 

att gå till en chef och prata om en misstanke. Svärd antar att det finns hänvisningar i 

intranätet på hur medarbetare ska agera om denne märker att en kollega bryter mot 

reglerna. Han har varken bemött ett brott mot etiska regler eller behövt leta efter råd från 

de etiska riktlinjerna under sin tid på Swedbank Sjuhärad. Svärd berättade att han 

bemöter etiska dilemman ständigt i sitt arbete. Oftast gäller situationer svarta pengar. Det 

har också uppstått att vissa företag vill betala mindre skatt. Då diskuterar medarbetare om 

de ska välja företaget som sin kund eller inte. Han ser att gränsen för oetiskt agerande 

går, förutom brott, när medarbetaren får avsevärda personliga fördelar på andras 

bekostnad. Svärd ser drivkraften bakom en kunds oetiska agerande som ekonomiska skäl. 
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4.4.4 Information om riktlinjer och kommunikation med medarbetare 

 

På Swedbank Sjuhärad informeras medarbetarna vid anställning genom en 

introduktionsutbildning. Utöver det finns inga i förväg planerade informationstillfällen 

utan det sker vid behov genom diskussioner med kollegor och ledare. Uppstår en 

situation där någon har handlat fel eller där någon känner sig osäker brukar ledningen ha 

en extra liten information om problemet i fråga så att alla anställda skall komma ihåg vad 

som gäller i den frågan. De nedskrivna reglerna finns alltid tillgängliga för medarbetarna 

via intranätet. Filipsson hoppas att varje kontorschef individanpassar sina möten med 

medarbetare, han försöker själv göra det när han möter kollegor och medarbetare. Han 

menade att medarbetare bör ta hänsyn till personens erfarenhet, hur länge de har varit på 

företaget samt personlighet. Medarbetarna kommer ofta till ledningen med fallspecifika 

frågor medan ledningen går ut till medarbetarna när det gäller allmänna frågor.  

 

Svärd fick företagets nedskrivna regler vid anställning genom en introduktionsutbildning 

för elva år sedan. Därefter har han inte fått uppdateringar av reglerna. Han tycker att etik 

är mer inbyggd i de andra utbildningarna. Enligt honom ryms etik i det så kallade 

affärsmannaskapet. Utbildningar sker dels när reglerna uppdateras. Dels när en anställd 

har en ny roll. Exempelvis om en anställd med privata kunder blir en företagsrådgivare så 

går medarbetare genom en företagsrådgivarkurs. Svärds dialog med sin chef består av 

dels frågor kring kundärenden och hur han ska agera i en viss situation. Dels gäller frågor 

hans egen utveckling i företaget. I samband med ett samtal med chefen finns även en 

möjlighet att ta initiativ och ge feedback när det gäller etiska frågor och företagets 

riktlinjer. Svärd tycker att chefens agerande påverkar medarbetarnas agerande. Han anser 

att det är viktigt i en stor organisation att det som ”sitter i väggarna” genomsyrar hela 

organisationen.  

4.4.5 Uppföljning av etiska riktlinjer 

 

Filipsson berättade att det inte finns några riktade insatser för uppföljning av de etiska 

riktlinjerna från ledningen, men han tror att varje kontorschef följer upp sina 

medarbetares affärer och känner av hur det är med det etiska. Svärd berättade att han inte 

är medveten om och hur hans chef eller ledningen följer upp om de etiska riktlinjerna 

följs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 31 - 

4.5 SEB 

 

SEB (förkortning av Skandinaviska Enskilda Banken) är en nordeuropeisk finanskoncern. 

SEBs vision är att ”vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner”, enligt 

företagets hemsida. Banken har sina kontor i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. 

Verksamhet finns även i Danmark, Finland, Norge, Polen, Tyskland och Ukraina. Banken 

har ungefär 20 000 anställda. Ungefär hälften av de anställda arbetar i Sverige.  

 

4.5.1 Etik 

 

Enligt Marie-Louise Persson, privatmarknadschef på SEB, är etik är ett väldigt 

omfattande ämne och för att prata om etik måste personen först se till så att det pratas om 

samma sak. Utan etik har banken inget existensberättigande eftersom allt de arbetar med 

är etik, tycker Persson. Det viktigaste i banken är förtroendet kunderna känner för dem 

och för att upprätthålla det måste de förhålla sig till etik. Hela banken och 

finansbranschen har många olika regler och koder att förhålla sig till. Det finns allt från 

lagar till branschrekommendationer, berättade hon. Persson tror att de i bankbranschen 

har mer regelverk att förhålla sig till än exempelvis byggbranschen. Hon tror att det 

skiljer sig eftersom de i byggbranschen levererar en produkt på ett annat sätt än i 

bankbranschen och att det där finns lagstiftning som styr om de inte levererar den 

produkten. I bankbranschen arbetar de som sagt med förtroende, något kunden inte kan ta 

på och något det inte finns lagstiftning kring, vilket gör att de måste skapa etiska 

regelverk för att upprätthålla kvaliteten. Ett vanligt problem de ställs inför är när de 

sänker sina priser för att locka nya kunder och samtidigt glömmer att informera de gamla 

kunderna om de nya och förbättrade avtalen. Persson önskar att de skulle vara bättre på 

att informera gamla kunder när det finns möjlighet för dem att få bättre villkor, men 

tyvärr är det något som de inte alltid har tid med. Hon sade även att om hon som 

bankkund skulle få veta att det fanns nya kunder i banken som fick bättre priser än hon 

som gammal kund så skulle hon lämna banken direkt. Ett annat problem är prissättningen 

mot nära och kära. Hon menade att de måste vara konsekventa och att de samtidigt måste 

kunna försvara priset om massmedia kommer och frågar. Därför har de sagt att nära och 

kära ska få ett pris som motsvarar det bästa priset som en kund som kommer in direkt 

från gatan.  

 

Irnes Bajtarevic, kundrådgivare på SEB, berättade att han alltid frågar sig själv hur han 

skulle vilja bli behandlad när han möter andra människor, vare sig de är kunder eller 

kollegor. Samtidigt så skiljer sig mötet med en kund och mötet med en kollega. En 

kollega anser han att han kan skämta mer med, eftersom de vet var de har varandra då de 

arbetar tillsammans varje dag. En kund behöver han lära känna under en längre tid innan 

han agerar lika familjärt med den. Han tycker att det gäller att gå efter sin magkänsla. Just 

när det gäller företagsetik så menar han att det skiljer sig från individ till individ på 

företaget. Alla har olika uppfattningar av vad som är etiskt. I bankbranschen handlar det 

mycket om förtroende och branschen i sig är väldigt känslig. Om det blir 

uppmärksammat att någon har betett sig oetiskt, vare sig det handlar om förskingring 

eller om dåligt bemötande av kunden, så förlorar hela branschen kundernas förtroende. I 
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mötet med kunden är det viktigt att låta kunden komma i första hand. Kunden skall alltid 

få det alternativet som gynnar kunden mest även om det inte sammanfaller med 

alternativet som gynnar banken mest.  

 

4.5.2 Företagets etiska riktlinjer 

 

Persson sade att det viktigaste när medarbetare arbetar med förtroende är sekretessen. Det 

är viktigt att inte prata med någon obehörig om sina kunder. Utöver sekretessen så är 

gåvor i tjänsten en vanligt förekommande etisk fråga. Gåvor de tar emot skall vara av 

ringa värde och då uppkommer frågan vad ringa värde egentligen är. Persson berättade att 

de brukar vara ganska hårda på vad som får accepteras och inte, men samtidigt tycker hon 

att personen måste se till situationen. Att ta emot en flaska vin när medarbetare fyller år 

är inget problem, så länge det inte är ett fint och dyrt årgångsvin, men att ta emot en 

flaska vin i veckan är absolut inte ok. När det gäller att bli bjuden på saker av kunder 

exemplifierade hon även kring julmiddagar. Hon menade att det är ok att bli bjuden på 

middag så länge de är en av många som blir bjudna och inte favoriseras. Blir de däremot 

inbjudna som enda gäst så skall de inte acceptera. SEB har en uppförandekod på 27 sidor 

där alla deras etiska riktlinjer finns med. Den utformas på koncernnivå. Det pratas både 

om de nedskrivna reglerna och om andra regler när frågor uppkommer. Det är viktigt att 

prata om dem eftersom de är en färskvara tror Persson. Om de inte pratar om dem finns 

det risk att det uppstår en slentrian.  

 

Persson tror att om riktlinjerna inte hade funnits så hade de haft svårare att bygga upp ett 

förtroende med sina kunder. Det underlättar att ha etiska riktlinjer att luta sig mot i alla 

gråzoner där det inte är självklart vad som är rätt och fel. Hon tror även att det hade 

förekommit fler kriser inom branschen om de inte haft etiska riktlinjer. Hon ser 

riktlinjerna som en enorm trygghet för henne som chef.  

 

Bajtarevic sade att det finns riktlinjer för hur de skall agera, men att det är upp till varje 

individ att tolka dem. Alla uppfattar ju riktlinjerna olika och han tror därför att alla 

kollegor tillämpar dem på lite olika sätt. Han tycker inte att det finns något rätt eller fel 

sätt att tolka dem på utan att det är upp till var och en att underhålla förtroendet de skapat 

med sina kunder. Han menar också att det etiska inte är någonting han aktivt tänker på 

varje dag utan att det snarare är sunt förnuft. Han ser ingen skillnad på det som finns 

nedskrivet och det som byggts upp i företagskulturen utan han menar att allt beror på hur 

han väljer att tolka det. Han försöker ge bra service och leverera det kunden vill ha på ett 

professionellt sätt.  

 

4.5.3 Brott mot företagets etiska riktlinjer 

 

Persson tror att det finns hänvisningar för hur medarbetare bör agera när någon bryter 

mot de etiska riktlinjerna. Själv skulle hon i första hand prata med personen i fråga om 

det inte gällde stora brott som stöld och sekretessbrott. Då blir det i första hand en 

polisanmälan. Hon skulle agera på samma sätt om det var hennes chef som brutit mot 
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reglerna och hoppas att hennes medarbetare gör detsamma om det skulle vara hon som 

gjorde fel. Allt skall ju rapporteras på något sätt, oavsett om det är faktiska lagbrott eller 

bara små snesteg när det gäller exempelvis gåvor från kunderna. Olika personer har olika 

uppfattningar om vad som är mycket pengar. Det är ju något de måste föra en dialog 

kring, vad som är för mycket pengar när det gäller värdet på en gåva. Persson tror att 

oförstånd ofta är anledningen till oetiskt agerande. Att medarbetare inte tänker på 

konsekvenserna av sina handlingar. När det gäller var gränsen för oetiskt handlande går 

svarade hon att det är fel att utnyttja något eller någon. Det finns alltid mackor och fika i 

lunchrummet och då är det upp till alla att ta för sig. Om någon struntar i att äta frukost 

hemma och istället äter den på jobbet tycker hon det är ok. Självklart tycker hon inte att 

det är ok om det går till överstyr. Att glufsa i sig alla mackor så att det inte finns något 

fika kvar när kollegor går på rast är inte ok. Om någon utnyttjar det och sätter i system att 

plocka med sig saker hem. Då skulle hon reagera. Så länge uppsåtet inte är ont så anser 

hon sig ganska tolerant.  

 

Om någon bröt mot de etiska riktlinjerna skulle Bajtarevic i första hand fråga personen i 

fråga hur han eller hon tänkte. Den personen kanske inte uppfattar det på samma sätt som 

han gör. Självklart skall alla undvika att hamna i situationer där de kan bli utsatta för 

exempelvis mutor. I de situationerna finns det hänvisningar för vad de får ta emot och 

inte, men utöver det tror Bajtarevic inte att det finns några direkta riktlinjer för hur de 

skall hantera brott mot det etiska. Han tror att en person kanske agerar oetiskt om det 

gynnar dem personligen, men han tycker det är svårt att relatera det till sin bransch.  

 

4.5.4 Information om etiska riktlinjer och kommunikation med medarbetare 

 

Persson berättade att medarbetarna informeras om de etiska riktlinjerna årligen och att det 

är kontorschefens ansvar att se till att de får den informationen. Informationen sker 

genom en diskussion mellan medarbetarna och chefen under månadsmötet. Vidare 

informeras de dagligen genom att de ställer frågor i situationer de känner sig osäkra på. 

En daglig fråga som hon berättade om var ersättning till kunderna om något har gått fel. 

Hon exemplifierade genom att säga att om en kund fått parkeringsböter på grund av att de 

på banken har varit sena så ska självklart banken betala den summan. Hon menade även 

att de alla på kontoret måste sätta sig ner ibland och definiera sina spelregler, vad som är 

ok på just deras kontor och hur de bör agera i det vardagliga arbetet. De har ett öppet 

kontorslandskap, som enligt Persson ger en bra känsla för alla på kontoret, det finns alltid 

någon i närheten att fråga om det är något medarbetaren känner sig osäker på. Samtidigt 

resulterar det öppna landskapet i att alla måste ansvara för att använda något av 

mötesrummen när de har känsliga samtal med sina kunder.  

 

Vid anställning finns det ett antal utbildningar inom olika områden som alla genomgår, 

berättade Bajtarevic. Sen berättade han även att han har en väldigt öppen och bra relation 

med sin chef. Han menar att de vet var de har varandra och känner ett förtroende för 

varandra. Han tycker att alla på arbetsplatsen har stora möjligheter att uttrycka vad de 

tycker och tänker kring dessa frågor, men samtidigt tycker han inte att det är något de går 
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runt och funderar på varje dag. Uppstår ett problem så tar de upp och pratar om det utan 

att fundera på om det är ett etiskt problem eller inte.  

 

4.5.5 Uppföljning av etiska riktlinjer 

 

Persson tycker att det är en del av ledarskapet att se till att reglerna följs. Det görs både 

interna och externa kontroller samt att de har kunskapsuppdateringar regelbundet. 

Persson är själv ansvarig för en kontroll av medarbetarnas dokumentation av kundmöten. 

Den kontrollen görs en gång i månaden. Det kommer revisorer för att kolla hur olika 

saker sköts på kontoret, exempelvis kontrollerar de att det är rätt antal personer som 

skriver under vissa papper där det skall vara fler än en person som skriver under. Det görs 

även stickprovskontroller som de inte själva vet om i förväg. Utöver dessa kontroller så 

lagras allt de gör på sina datorer för att de inte skall spendera arbetstid på privata sidor. 

Vissa internetsidor är spärrade för att de inte skall kunna använda dem under arbetstid.  

 

Bajtarevic berättade att de har regelbundna mätningar av kundnöjdheten och att det 

förmodligen är det närmaste en uppföljning av de etiska reglerna de har. 

 



 

- 35 - 

5 Analys 
 

I det här kapitlet tolkar vi vår empiri utifrån våra analysverktyg i referensramen samt 

utifrån logiska resonemang. Vi har strukturerat kapitlet i tre analyskategorier: Analys 

mellan chefer och medarbetare, Analys mellan företag samt Analys mellan branscher. 

Varje kategori är sedan uppdelad i samma rubriker som empirin. Även det för att 

underlätta kopplingen till empirin samt kopplingen till tidigare forskning. 

5.1 Analys mellan chefer och medarbetare 

5.1.1 Etik 

Det fanns inga större skillnader mellan chefers och medarbetares syn på etik, de hade alla 

lite olika formuleringar. Vissa var konkretare i sina beskrivningar medan vissa var 

vagare. De fanns en liten majoritet av chefer som var konkreta och medarbetare som var 

diffusa, men det var en ytterst liten majoritet. De verkar alla vara överens om att etik är 

ett mycket komplicerat ämne och att det inte är riktigt klart vad det betyder i alla 

situationer. Det intressanta i den här och andra frågor där svaren var relativt lika, var att 

de få som avvek från massan var från samma företag och hade samma svar. I den här 

frågan var det en chef som avvek från det konkreta och beskrev etik som sunt förnuft och 

magkänsla. Medarbetaren på samma företags svar var nästan identiskt. I det fallet skulle 

vi kunna tänka oss att det beror på att det etiska ledarskapet har lett till att riktlinjerna är 

så väletablerade i företaget att alla har adapterat företagets etik som sin egen (Trevino, 

Weaver, Gibson & Toffler 1999). 

 

I frågan om etik i det vardagliga arbetet så hade cheferna betydligt större och mer 

invecklade exempel än medarbetarna. Föga förvånande då cheferna i många av fallen var 

de som hade utformat de etiska riktlinjerna och var ansvariga för att de följdes på 

arbetsplatsen. Medarbetarnas exempel kretsade mer kring mötet med kunder och 

leverantörer och även här var de vagare i sina beskrivningar av hur etiken användes. Det 

här anser vi beror på att cheferna och medarbetarna har så olika arbetsuppgifter och 

därmed olika referensramar för sina möten med etik.  

 

När det gällde skillnader på hur etik såg ut i olika branscher, så var det fler chefer som 

ansåg att det fanns skillnader. Medarbetarna ansåg överlag att etik såg ganska lika ut i 

alla branscher medan cheferna trodde att branschen påverkade de etiska riktlinjerna 

mycket. Vissa medarbetare trodde att det skilde sig mellan branscher som arbetade mot 

en fysisk kund och branscher som inte gjorde det. Det här kan precis som etik i det 

vardagliga arbetet bero på att chefer arbetar med etiken på ett annat sätt än medarbetarna. 

Medarbetarnas möte med etiken är just mötet med kunder, leverantörer och kollegor. Ett 

möte som har samma grund oavsett bransch. Medan cheferna ser etiken i betydligt fler 

situationer i sitt arbete, situationer som kanske är väldigt branschspecifika och baserar sig 

på företagets skyldigheter till sina intressenter (Valentine, Varca, Godkin & Barnett 

2010). 
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5.1.2 Företagets etiska riktlinjer 

 

Cheferna var rungande överens om att de etiska riktlinjerna var mycket viktiga och att 

utan dem skulle arbetet med förtroende bli mycket svårare. De talade om etiska riktlinjer 

som regler som fanns för att de lättare skall kunna undvika skandaler. Medarbetarna var 

överlag betydligt mer avslappade i sina beskrivningar. De flesta menade att de etiska 

riktlinjerna fanns som stöd och hjälp när de var osäkra, men att de var råd och inte regler. 

Vi ser två logiska förklaringar till denna skillnad. Antingen har cheferna misslyckats i 

sina försök att kommunicera ut vikten av de etiska riktlinjerna till sina medarbetare 

(Frostenson, Helin och Sandström 2010) eller så ser medarbetarna inte de etiska kodernas 

relevans för dem som individer (Frostenson et al. 2010). Utifrån vad vi har sett och hört 

under våra intervjuer tror vi att det kan vara en kombination. I vissa av företagen vi 

besökte hade medarbetarna väldigt bra kunskap om hur de etiska riktlinjerna såg ut och 

vad som förväntades av dem, medan andra baserade sina etiska handlingar på en känsla 

för vad företaget ville ha. Dock hade alla vi talade med en bra dialog sinsemellan på 

företaget. Alla medarbetare visste vem de förväntades fråga om de undrade över något, 

vilket de verkade väldigt nöjda med (Valenine, Greller & Richtermeyer 2006).  

 

I frågan om hur de outtalade etiska riktlinjerna såg ut på företagen pratade cheferna om 

hur alla regler inte gick att skriva ner och att regler inte kunde täcka in alla situationer. De 

menade att det var därför det var viktigt att ha en kultur i företaget som hjälpte 

medarbetarna agera korrekt i sådana situationer. De pratade även om att medarbetarnas 

förväntade beteende och uppförande var en stor del av de outtalade riktlinjerna. 

Medarbetarna talade även de om beteende och uppförande, men de menade att det var 

sunt förnuft som genomsyrade mötet med kunder och leverantörer. 

 

Chefernas och medarbetarnas uppfattning om huruvida de nedskrivna och de outtalade 

etiska riktlinjerna skilde sig åt eller ej var ytterst olika. Cheferna var överens om att det 

fanns likheter, men att de i slutändan skilde sig åt. De menade att de nedskrivna är mer 

konkreta och relaterbara till det vardagliga arbetet medan de outtalade är diffusa och 

manifesterar sig endast som en känsla för företagskulturen. Medarbetarna såg inga 

skillnader alls utan tyckte att de två olika sortens riktlinjer var så sammanflätade att det 

var svårt att se skillnad på dem.  

 

När vi frågade hur deras beteende skilde sig beroende på om de pratade med en 

kund/leverantör eller med en kollega, så var chefer och medarbetare relativt överens. De 

tyckte alla att de var tvungna att vara mer professionella gentemot en kund/leverantör 

jämfört med en kollega. De exemplifierade genom att säga att det var lättare att skämta 

med en kollega eftersom de vet var de har varandra.  

 

5.1.3 Brott mot företagets etiska riktlinjer 

 

De flesta cheferna och medarbetarna skulle först föra en diskussion med personen i fråga, 

om de hade misstankar eller märkte att någon i företaget bröt mot de etiska riktlinjerna. 

Det var endast på Swedbank Sjuhärad där chefen berättade att det finns tydliga rutiner för 
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hur brott hanteras. Hela processen sköts av personalchefer som utreder vad som har hänt. 

Här kan vi se att trots att det inte finns nedskrivna riktlinjer för agerandet, liknar chefers 

och medarbetares tankeprocesser varandra. Detta kan jämföras med Axelsson och Ågren 

(2009) som kopplade etik till oskrivna regler och antaganden. Det visar sig att i de företag 

vi undersökte har agerandet vid misstankar karaktär av en oskriven regel. Det finns 

mycket förväntningar hur medarbetare och chefer skulle agera men det finns inga 

nedskrivna hänvisningar för agerandet. Många respondenter nämnde att det ligger i varje 

persons ansvar att reagera direkt och påbörja processen för att reda ut vad som har skett.  

 

Drivkrafter bakom oetiskt agerande ansågs av chefer vara okunskap och att personer inte 

ser det allvarliga i reglerna. Medarbetare nämnde drivkrafter ur kundens perspektiv 

såsom ekonomiska skäl. Medarbetare nämnde även orsaker relaterade till girighet såsom 

personliga vinningar och att vissa personer kan utnyttja sin position för att skaffa 

personliga fördelar. Chefernas tankegångar är alltså mer empatiska och nådiga mot 

personer som agerar oetiskt på grund av okunskap. Chefernas åsikter stämmer överens 

med Schwartzs (2001) opinion. Schwartz nämnde att orsaken till oetiska handlingar är 

okunskap. Schwartz berättade även att det kan vara finansiella orsaker att personen agerar 

oetiskt i företaget. Vilket liknade medarbetarnas syn på oetiskt handlande. Det vill säga 

att personer agerar avsiktligt. Skillnaden mellan chefers och medarbetares tankegångar 

kan förklaras med deras position och arbetsuppgifter. Speciellt HR-chefer måste oftast 

tänka på om det finns någon logisk förklaring bakom medarbetares agerande. 

Medarbetare har en position där de bemöter och hör situationer där personer med avsikt 

har skaffat personliga vinningar.  

 

5.1.4 Information om riktlinjer och kommunikation med medarbetarna 

 

Såväl chefer och medarbetare berättade att informationen av de etiska riktlinjerna sker i 

samband med anställning. När det sker uppdateringar av riktlinjerna, delade chefer och 

medarbetare uppfattningen att varje anställd kan uppdatera sig på företagets intranät. Som 

även Svensson och Woods (2009) undersökning visade, använder sig våra respondenters 

företag av elektroniska verktyg för att informera medarbetare om de etiska riktlinjerna. 

Användning av enbart elektroniska verktyg kan enligt Svensson och Wood leda till en 

situation där personalen börjar ignorera och visa respektlöshet mot riktlinjerna. Dock 

visar inte vårt undersökningsresultat liknande konsekvenser. Medarbetare och chefer 

visar inte respektlöshet mot riktlinjerna om de inte diskuteras personligen i företaget. Det 

finns emellertid risker för att riktlinjer tas för givet då de inte utsätts för kritisk 

diskussion. Det finns ytterligare en aspekt som kan vara en risk för riktlinjernas roll i 

företaget. Det saknades tecken på att medarbetare initierar utveckling av riktlinjerna. 

Anledningen till detta kan vara som många respondenter sade att de inte ser behovet av 

diskussion av reglerna då de ses som självklara. 

 

När det gäller kommunicering av de etiska koderna, berättade såväl chefer som 

medarbetare att samtliga personer i företaget har möjlighet att föra en diskussion med sin 

chef eller kollega om det råder osäkerhet eller de har fallspecifika frågor. Även Fritz, 

Arnett och Conkel (1999) betonade vikten av samtal mellan chefer och medarbetare för 
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att kunna utbyta tankar. Dock kan samtal inte förhindra medarbetarnas oetiska 

handlingar. Istället kan företaget genom samtal avslöja underliggande tankegångar och 

värderingar. Det i sin tur kan möjliggöra att det bildas en gemensam uppfattning av etiska 

frågor i företaget i stort. På våra undersökta företag diskuterades inte etiska riktlinjer 

direkt vilket orsakar att en gemensam bild på etiska frågor inte kan bildas. På de företag 

vi undersökte var det chefer som ansåg att det är medarbetarnas ansvar att läsa igenom de 

etiska riktlinjerna. Vi anser dock att chefer också har ett ansvar för att säkerställa att 

medarbetares handlingar motsvarar ledningens syn på etik.  

 

5.1.5 Uppföljning av etiska riktlinjer 

 

Det finns vissa skillnader mellan hur chefer och medarbetare uppfattar uppföljning av de 

etiska riktlinjerna. Många chefer likställer den generella uppföljningen även som 

uppföljning av de etiska riktlinjerna, medan andra chefer inte har någon specifik 

uppföljning alls av de etiska riktlinjerna. Medarbetarnas uppfattningar av uppföljning är 

relaterat till externa aspekter, som aspekter att kontrollera graden av kundnöjdhet samt att 

kundersättningar är rimliga. Cheferna ser uppföljning av etiska regler som interna 

kontroller, det vill säga kontroll över medarbetarnas handlingar samt medarbetarnas 

kunskapsuppdateringar. Som Schwartz (2001) berättar, det är svårt att kontrollera etiska 

frågor i företaget. Största anledningen till detta är etikens subjektiva natur som ligger 

under ytan hos varje människa. En möjlig lösning till detta är att etiska värderingar är 

inbyggda i företagets kultur, säger Trevino, Weaver, Gibson och Toffler (1999). De ger 

vissa förslag till åtgärder för att skapa en etisk företagskultur. Åtgärder som att belöna ett 

etiskt agerande samt att uppmuntra medarbetare till att ifrågasätta sina chefers handlingar. 

Eftersom etik är en värdebaserad del av företagskulturen, kan den betraktas som ett 

underförstått antagande i företaget, enligt Schein (1990). Schein har berättat att den 

underliggande företagskulturen utvecklas över tiden när arbetsgruppen löser olika 

problem och skapar sina handlingsmönster. Därför krävs det en långsiktig och hållbar 

process för att skapa en etisk företagskultur som genomsyrar varje nivå i företaget. Det 

räcker inte att ha en stämning på arbetsplatsen att varje anställd har möjlighet att påbörja 

diskussioner och ställa frågor vid behov. Vi såg i våra respondenters företag att denna 

stämning har medfört passiva medarbetare som inte ifrågasätter eller deltar i utformning 

av de etiska riktlinjerna.   

 

5.2 Analys mellan företag 

5.2.1 Etik 

 

Samtliga företag hade uppfattningen av etik var att ha en förståelse för såväl kundens som 

leverantörers situation. På Nordea menade personalen att en avgörande del av deras 

verksamhet är att kunden har en tydlig bild och medvetenhet om eventuella risker samt 

vad företagets erbjudande innehåller. På KappAhl var det däremot viktigt med att ha en 

empatisk förmåga för leverantörers sämre situation i fjärrländer.  
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På varje företag hävdade de intervjuade att etik är en central del i deras vardagliga arbete. 

Etik syns i deras arbete som en rättvis behandling av såväl kunder som kolleger. 

Dessutom var etiken en stor del av vardagen i den bemärkelsen att medarbetare och 

chefer i företagen ska följa olika lagar som råder för att överhuvudtaget kunna driva sin 

verksamhet. 

 

Samtliga företagsrepresentanter tyckte att just i deras bransch ligger de etiska 

värderingarna på en hög nivå. Detta förklarades dels genom att media och kunder under 

senaste åren lagt en större uppmärksamhet på stora företag såsom KappAhls verksamhet. 

Vilket i sin tur leder till att företagsledningen satsar stora resurser på att leva upp till 

önskemålen. Detta kan exemplifieras genom att det finns en avancerad kontroll på 

produktionen i form av utsläpp av kemikalier och råvarors ursprung på KappAhl. Detta 

resonemang togs upp av Moon, Bonny och Blooms (2001) studie. Där visade de att 

media sätter en stor press på företagsledningar som i sin tur agerar enligt publikens 

förväntningar för att undvika negativ publicitet.  

 

Det finns vissa förvånande olikheter mellan hur olika företag uppfattade företagsetik. På 

KappAhl låg fokuset på att vara företagets ansikte utåt genom att representera företaget 

med en positiv attityd. Däremot betonades på Hemtex vikten av att ha ett klimat på 

arbetsplatsen där medarbetarna visar respekt och öppenhet mot varandra. Orsaken till att 

dessa företag uppfattar företagsetik på olika sätt kan vara att personen på Hemtex är en 

HR-chef i huvudkontoret. Hennes arbetsuppgifter är alltså inriktade på att hantera interna 

personalfrågor. Den intervjuade på KappAhl är däremot ansvarig för företagets 

ansvarsfrågor och utformning av etiska riktlinjer vilket innebär att hennes arbetsuppgift 

är att förmedla företagets värderingar och visioner utåt till intressenter. Personers olika 

positioner och arbetsuppgifter påverkar deras fokus och uppfattningen av företagets 

värderingar blir olika.     

 

På Nordea och SEB, handlade personernas uppfattning av etiskt beteende på 

arbetsplatsen om att använda sig av sin magkänsla och sunt förnuft. Detta motsvarar 

Moon, Bonny och Blooms (2001) undersökning. Där visade det sig att uppfattning av etik 

beror mycket på den situation person befinner sig i. Å andra sidan betonade intervjuade 

på Hemtex värderingar såsom lojalitet, respekt och empatisk förmåga gentemot såväl 

kolleger, kunder som leverantörer. Detta menade även Moon, Bonny och Bloom (2001) 

när de visade att företagets etiska handlingar ska vara relaterade till företagets värderingar 

och ledningsfilosofi.  

5.2.2 Företagens etiska riktlinjer 

 

Vi kan se att det finns vissa skillnader mellan olika företags etiska riktlinjer. När det 

gäller de outtalade etiska riktlinjerna, berättade personer på Hemtex och KappAhl 

aspekter som är kopplade till företagets interna miljö. Aspekter som att medarbetarna och 

cheferna är hjälpsamma mot varandra samt att medarbetare har flexibla arbetstider om 

personen har varit på en affärsresa. Däremot nämnde personalen på Nordea och 

Swedbank Sjuhärad outtalade etiska regler som är kopplade till kundbemötandet och 

personalens professionella uppträdande mot kunden. Vi anser att anledningen till dessa 
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skillnader är att på Hemtex och KappAhl intervjuade vi personer på företagets 

huvudkontor där fokuset är på personalens interna förhållanden. Däremot både Nordea 

och Swedbank Sjuhärad har ett litet kontor med dagliga kundkontakter. Vilket i sin tur 

påverkar deras verksamhet som bygger på att skapa en bra relation med kunder. En annan 

påverkande faktor är företagens storlek. På mindre kontor som Nordea och Swedbank 

Sjuhärad i Borås är det lättare att hantera en mindre mängd personal jämfört med Hemtex 

och KappAhl som har många hundra medarbetare i huvudkontoret. Samtliga dessa 

uppfattningar av företags outtalade etiska regler visar att de är inbyggd i verksamhetens 

arbetsprocesser. Vilket Moon, Bonny och Bloom (2001) menade att företag ska 

eftersträva istället för att utforma etiska riktlinjer separat från den dagliga verksamheten.  

 

På KappAhl och Nordea kopplades de outtalade etiska riktlinjerna till praktiska 

handlingar på arbetsplatsen. Handlingar som att personalen har möjlighet att ta sina barn 

till arbetsplatsen vid behov samt i vilken utsträckning är det acceptabelt att skriva ut 

papper till privat användning. 

  

SEB var det enda företaget som påpekade att även om etiska riktlinjerna är nedskrivna, 

återstår det ett utrymme för såväl chefer som medarbetare att bilda sig en egen 

uppfattning av riktlinjerna. Vilket i sin tur påverkar att handlingar varierar mellan olika 

personer beroende på hur de tolkar reglerna.  

 

Samtliga företag har skrivit ner sina etiska riktlinjer. Frågor som de nedskrivna reglerna 

handlar om är hur företag ska hantera sina kunder och leverantörer. På Swedbank 

Sjuhärad har de nedskrivna riktlinjerna en betydelsefull roll vid nyanställning. Det är då 

de nyanställda blir medvetna om vilka riktlinjer som finns på företaget. Samtliga företag 

har separerat sina interna riktlinjer i form av personalhandböcker och policys från de 

officiella riktlinjerna som heter exempelvis Code of Conduct eller uppförandekod.  

 

På Nordea och SEB menade intervjupersonerna att det inte finns någon skillnad mellan 

de nedskrivna och outtalade reglerna i deras företag, det vill säga att dessa typer av 

riktlinjer har samma innebörd. Intervjupersonerna på Hemtex och Swedbank ansåg 

däremot att det inte går att skriva ner riktlinjer som rutinmässigt kan appliceras i samtliga 

situationer på arbetsplatsen. Därför bildas de outtalade riktlinjerna bland medarbetare 

genom tidigare erfarenheter och hur olika situationer har lösts. 

5.2.3 Brott mot företagens etiska riktlinjer 

 

Samtliga företag har berättat att om de hade misstankar eller märkte att någon i företaget 

bröt mot de etiska riktlinjerna, skulle respondenter först föra en diskussion med de 

inblandade personerna. I diskussionen skulle de ta upp orsaker bakom agerandet och få 

mer information av händelserna. Efter diskussionen nämnde personerna att vid behov 

skulle de prata med sin närmsta chef om eventuella konsekvenser. Mycket av agerandet 

vid misstankar eller brott ligger på en outtalad nivå då det är upptill varje enskild person 

att avgöra hur de ska agera. 
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På Hemtex, KappAhl och SEB finns det inga nedskrivna regler för hur medarbetare och 

annan personal i företaget ska agera om de märkte att någon i företaget bröt mot de etiska 

riktlinjerna. Däremot har Nordea och Swedbank tydliga instruktioner för agerande vid 

misstankar och vid brott mot reglerna. Enligt Petersen och Krings (2009) är det väsentligt 

att ledningen har presenterat tydligt såväl positiva som negativa konsekvenser för varje 

person i företaget vid brott mot de etiska koderna. Presentation av konsekvenser saknas i 

de flesta företagen vi undersökte. Vilket kan leda till att de etiska riktlinjerna inte anses 

ha en betydelsefull roll i verksamheten samt att riktlinjer inte tas på allvar.      

5.2.4 Information om riktlinjer och kommunikation med medarbetare 

 

Det vanligaste sättet att informera medarbetare av företagets etiska riktlinjer är i samtliga 

företag vid nyanställningar. Då ger företaget dokument till de nyanställda, där de kan läsa 

igenom riktlinjerna och vid behov ställa frågor till sin närmsta chef. Moon, Bonny och 

Bloom (2001) har hävdat att det är ett fördelaktigt sätt att koppla etiska koderna till 

anställningsavtalet. På så sätt får varje medarbetare var sin kopia av riktlinjerna vilket i 

sin tur möjliggör att medarbetare personligen kan läsa igenom dem. 

 

Utöver nyanställningar, sker information av riktlinjerna genom intranätet på Nordea, 

KappAhl och Hemtex. Storleken på företagen kan vara en anledning till att intranätet 

används oftare jämfört med mindre företag som Swedbank Sjuhärad och SEB. Dessutom 

berättade samtliga företag att medarbetarna har en öppen dialog med sin chef vilket 

möjliggör att de kan ställa frågor vid behov. De etiska koderna befästs ytterligare när det 

sker uppdateringar av riktlinjerna.  

 

Jämfört med tidigare forskningsresultat, finns det tydliga brister i de undersökta 

företagens kommunikation av etiska riktlinjerna. Fritz, Arnett och Conkels (1999) studie 

visade att det är nödvändigt att ledningen har olika sätt för att informera medarbetare om 

de etiska koderna. Våra respondenters berättelser om förmedlingen av etiska koderna 

ligger på en teoretisk och opersonlig nivå, som även Jovanovic och Wood (2006) 

hävdade i sin studie. I samtliga företag kan det pratas om en envägskommunikation där 

ledningen skickar ut information medan det oftast saknas en återkoppling från 

medarbetarnas sida. De etiska koderna förmedlas i de flesta företagen när personalen 

befinner sig i en situation där det krävs en etisk diskussion runt framtida handlingar. 

Många respondenter pratade om att etik är en naturlig del av varje människa. Ord som 

”sunt förnuft” och ”magkänsla” visar på hur otydlig, men för-givet-tagen del av det 

vardagliga arbetet etik är. För att koppla respondenters berättelser till Scheins (1990) 

teori om olika nivåer av företagskultur, kan ses att etik är en del av företagens djupaste 

nivåer. Etik har karaktär av att vara ett underförstått antagande i företaget. Vilket innebär 

att etik ses som en självklar del av personalens handlingar. Detta leder till att etik inte 

anses vara en aspekt som behöver diskuteras.   

5.2.5 Uppföljning av etiska riktlinjer 

 

Uppföljning av de etiska riktlinjerna sker på olika sätt i företagen. På Hemtex, KappAhl, 

Nordea och SEB finns det tydliga arbetsstrukturer för att kontrollera huruvida riktlinjerna 
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efterlevs. Däremot på Swedbank Sjuhärad finns det inga nedskrivna arbetsprocesser för 

uppföljning av de etiska koderna utan där sker uppföljningen som en inbyggd del av 

vardagliga handlingar. Många respondenter pratade om hur komplicerat det är att följa 

upp huruvida etiska riktlinjer efterlevs eller inte. Anledningen till detta kan vara etikens 

abstrakta och subjektiva natur. Detta innebär att etik är en omedveten del av personalens 

handlingar vilket gör det svårt att utforma tydliga arbetsstrukturer för uppföljning. Den 

centrala roll som de etiska koderna anses ha, riskerar att förloras om koder inte kan följas 

upp på ett trovärdigt sätt eller i synnerhet efterlevs. 

 

5.3 Analys mellan branscher 

5.3.1 Etik  

 

I båda branscherna använde respondenterna etik för att beskriva stora områden inom 

företagets beteendekoder. Dock skilde sig branscherna åt när det gäller vilka ämnen de 

tog upp som etiska och hur specifika de var i sina beskrivningar. Textilbranschen var 

väldigt enig om att etik handlar om människor och det handlar om miljö. De menade att 

etik handlar om respekt och om en relation mellan företaget och leverantörerna, men även 

om en relation mellan kollegor på arbetsplatsen. Textilbranschen gav en känsla av att 

vara betydligt mer regelstyrda än bankbranschen, som var betydligt vagare i sin 

beskrivning av etik. Där handlade det sällan om ett specifikt ämne. De pratade istället om 

sunt förnuft och att agera utifrån en magkänsla i osäkra situationer. Vi ser flera möjliga 

orsaker till dessa uppenbara skillnader. Dels kan bankbranschens abstrakta 

regelbeskrivningar bero på att de är så väldigt styrda av lagen att etik och etiska riktlinjer 

bara blir en förlängning på de redan existerande reglerna. De kan vara så vana vid lagar 

att när de blir ombedda att istället beskriva riktlinjer, så blir beskrivningarna abstrakta, 

eftersom riktlinjerna inte har rättsliga påföljder på samma sätt som lagarna. En annan 

orsak skulle kunna vara skillnaden mellan de två branschernas produkt. Textilbranschen 

säljer en konkret produkt och därmed framställs deras regler mer konkret, medan 

bankbranschen säljer en abstrakt produkt och således framställs även deras regler mer 

abstrakt.  

 

I det vardagliga arbetet skilde sig branscherna åt. Textilbranschen fokuserade sina 

berättelser kring sina relationer med kollegor och leverantörer. Bankbranschen hade här 

betydligt mer att säga. De beskrev sina relationer med kunderna och hur de behandlar 

dem. De pratade om gåvor i tjänsten och hur vanligt förekommande det är att bli erbjudna 

saker som de måste tacka nej till. Först och främst pratade de om banksekretessen och hur 

viktig den är både för förhållandet med varje enskild kund, men även för deras position 

på marknaden. Banksekretessen är ett typexempel på den sortens etiska värderingar som 

Moon, Bonny och Bloom (2001) talar om. Etiska värderingar som blivit en central del av 

dagens ledarskap då oansvarsfullt agerande i relation till dessa värderingar kan leda till 

negativ publicitet.  
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Uppfattningen om hur etiska riktlinjer ser ut i andra branscher påverkades inte av 

branschen i sig utan var en högst individuell åsikt. Alla vi talat med hade olika 

uppfattningar och olika beskrivningar av hur andra branscher såg ut eller borde se ut.  

5.3.2 Företagens etiska riktlinjer 

 

Båda branscherna hade strukturerade riktlinjer, som handlade om etik på ett eller annat 

sätt, vilket är i direkt motsättning mot vad Svensson och Wood (2009) påstår i sin artikel. 

De menar där att bara ett fåtal svenska organisationer har etiska koder. De företag vi talat 

med berättade dock att de har haft etiska koder under många år. Wood och Rimmer 

(2003) menar dock att blotta existensen av etiska riktlinjer inte säger särskilt mycket om 

företaget som helhet. I vårt fall gav textilbranschen än en gång intrycket av att vara mer 

detaljstyrda när det gällde det etiska än vad bankbranschen verkade. Alla bankerna hade 

etiska riktlinjer, men de utstrålade en atmosfär där det i slutändan var magkänslan som 

bestämde. Riktlinjerna var där mer av en hänvisning än en lag. Det trots att vissa av de 

riktlinjer de tog upp, exempelvis banksekretessen, kunde ge grava konsekvenser om de 

skulle brytas. Textilföretagen pratade istället om flera olika dokument, som hade som 

syfte att dirigera medarbetarna i olika situationer. De menade att riktlinjerna fanns i deras 

företag för att förtydliga vart gränsen går.  

 

De oskrivna reglerna beskrevs i båda branscherna, som det som tar vid där de nedskrivna 

reglerna inte räcker till. De skillnader, som finns mellan branscherna i denna fråga är 

relativt små. De pratar alla om ungefär samma sak, men på lite olika sätt. De talar lite 

olika språk i de två branscherna. Det beror på att det är två branscher som är olika på 

många sätt, inte bara i vad de säljer utan även i sin struktur, könsfördelning och 

utbildningsnivå. När vi säger utbildningsnivå menar vi inte de som arbetar med det 

administrativa i företaget utan snarare de, som så att säga arbetar på golvet. I 

textilbranschen krävs lite eller ingen utbildning för att arbeta med produktionen eller för 

att arbeta som säljare i butik. I bankbranschen är det däremot extremt svårt att få någon 

form av arbete utan en högre utbildning av något slag idag. Det bidrar förmodligen till 

språkbruket och jargongen i respektive bransch. Könsfördelningen har förmodligen även 

den stor inverkan på språkbruket och jargongen. Strukturen påverkar kanske inte direkt 

språket, men den påverkar graden av regelstyrning på företaget som i sin tur kan komma 

att påverka språket.  

 

I båda branscherna skiljer sig uppfattningarna om hur de nedskrivna riktlinjerna skiljer 

sig från de outtalade. Det finns inga specifika skillnader mellan branscherna utan det är 

en fråga där svaren var väldigt individbaserade. Båda branscherna var däremot överens 

om att både de nedskrivna riktlinjerna och de outtalade riktlinjerna var en del av det 

vardagliga arbetet. I bankbranschen var det dock lite större oenigheter kring vilken som 

var mest relevant för det vardagliga arbetet. Andra likheter, som finns mellan branscherna 

är när det gäller skillnaden i beteende gentemot kunder och kollegor. Där verkar de vara 

relativt överens om att i mötet med kunden måste medarbetare vara mer kontrollerad och 

professionell. De kan inte agera lika avslappnat gentemot en kund, som de kan gentemot 

en kollega.  
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5.3.3 Brott mot företagens etiska riktlinjer  

 

Det fanns inga branschspecifika drag i frågan om hur respondenterna agerade/förväntades 

agera vid misstanke om brott mot de etiska reglerna. Det fanns skillnader inom 

branscherna där vissa ansåg att det var underförstått hur medarbetare förväntades agera 

medan andra visade på nedskrivna riktlinjer.  

 

Var gränsen för oetiskt handlande går var de alla överens om, oavsett bransch. Det fanns 

lite olika exemplifieringar och vissa verkade brinna mer för frågan än andra, men överlag 

var det samma åsikter som uttrycktes. De var lite oense om vad som skulle kunna ligga 

bakom ett oetiskt agerande, men båda branscherna nämnde okunskap som en viktig 

faktor.  

5.3.4 Information om riktlinjer och kommunikation med medarbetare  

 

I båda branscherna sker utbildningar vid anställning, men bankbranschen var ensamma 

om att ha regelbundna uppdateringar av dessa utbildningar. Det gällde dock endast de 

banker, som var delar av koncerner och då kom kravet på uppdateringar från 

koncernledningen.  

 

Dialogerna mellan medarbetare och chef beskrevs väldigt lika i båda branscherna. De 

beskrevs, som väldigt öppna dialoger och det var inget tvivel om att en medarbetare 

kunde vända sig till chefen när det var något medarbetaren undrade. Däremot verkade 

feedbackfunktionerna skilja sig mellan branscherna. I textilbranschen verkade 

feedbacken betydligt mer formell och det fanns specifika tillfällen där medarbetarna 

kunde ta upp åsikter och problem de stött på. Bankbranschen gav ett mer avslappnat 

intryck där det var i den dagliga interaktionen mellan chef och medarbetare som åsikter 

belystes. Beskrivningen av en öppen dialog mellan chef och medarbetare skiljer sig från 

den teori vi tidigare läst. Där talas det snarare om en ensidig diskussion där ledaren talar 

på en teoretiskt och abstrakt nivå (Jovanovic & Wood 2006). Skillnaden är intressant, 

eftersom den visar på att kommunikationen i verkligheten har i det här fallet kommit 

längre i utvecklingen än teorin. Verkligheten är betydligt mer decentraliserad än teorin. 

Det skulle kunna bero på att vår undersökning har ägt rum i Sverige som i regel är ett 

väldigt decentraliserat land där kollektivet, snarare än ledningen, bestämmer. En annan 

intressant skillnad vi har märkt är att enligt Svensson och Wood (2009) skulle den 

verbala kommunikationen ha ersatts av den elektroniska när det gäller etiska koder. De 

företag vi har besökt, särskilt bankerna, lade däremot stor betoning på den verbala 

kommunikationen med medarbetare. Bankerna menade att de dagligen talar om problem 

som rör det etiska.  

 

I båda branscherna finns belägg för de påståenden Valentine et al (2006, 2010, 2011) gör 

i sina artiklar. De två branscherna ger dock belägg för olika påståenden. Textilbranschen 

menar att reglerna följs för att det är naturligt och inte kräver någon motivering. Att de 

säger att det är naturligt skulle kunna tolkas som att det är en del av företagskulturen att 

följa reglerna. Valentine lägger stor vikt på företagskulturen när han talat om hur 

medarbetarna bör motiveras. I bankbranschen talade de om att reglernas existens samt att 
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uppföljning sker är en motivering i sig. Vilket stödjer påståenden som att medarbetarnas 

uppfattade stöd från organisationen samt ledningens tydlighet i sin kommunikation 

påverkar medarbetarnas etiska beteende.  

 

5.4 Kommunikation/Etiska riktlinjer – modellen 

 

Vi har skapat en modell utifrån vår empiriska data. Modellen visar hur företags fokus, när 

det gäller kommunikation av etiska riktlinjer, faller inom fyra fält. Det första fältet visar 

företag som arbetar mest med elektronisk kommunikation av de nedskrivna riktlinjerna. 

Elektronisk kommunikation kan exempelvis vara intranät, e-learning program eller e-

postutskick. De nedskrivna riktlinjerna är det officiella dokument som framtagits av 

ledningen. Fält nummer två visar företag som arbetar mest med muntlig kommunikation 

av de nedskrivna riktlinjerna. Med muntlig kommunikation menar vi dagliga dialoger, 

medarbetarsamtal eller vecko- och månadsmöten. Både formell och informell muntlig 

kommunikation. Företag i fält nummer tre använder sig mest av elektronisk 

kommunikation av de outtalade riktlinjerna. De outtalade riktlinjerna anser vi vara 

inbyggda i företagskulturen och är till stor del underförstådda. I det fjärde fältet faller 

företag som arbetar mest med muntlig kommunikation av de outtalade riktlinjerna.  

 

Vi har placerat ut de företag vi har undersökt i modellen (se Figur 1) utefter vårt 

empiriska material. Att exempelvis Nordea hamnat i fält ett innebär dock inte att de inte 

använder sig av någon form av muntlig kommunikation eller att de inte har några 

outtalade riktlinjer. Det innebär endast att de lägger större vikt vid den elektroniska 

kommunikationen av de nedskrivna riktlinjerna.  

 

 

 

   
Kommunikation 

 

  

Elektronisk Muntlig 

  
  Nordea     

 

Nedskrivna         

 

(Etisk kod)         

Etiska 
 

  KappAhl SEB 

riktlinjer 

 
    Hemtex   

 

Outtalade     Swedbank 

 

(Kultur)       Sjuhärad 

  
        

                                                      Figur 1. Visar vilket fokus de företag vi har undersökt  

                                                        har när det gäller kommunikation och etiska riktlinjer. 
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6 Slutsatser 
 

I det här kapitlet presenterar vi våra slutsatser baserade på föregående kapitel. Vi 

beskriver både generella slutsatser som rör hela undersökningen samt slutsatser som är 

specifika för en viss bransch eller position. Avslutningsvis svarar vi på de 

forskningsfrågor vi utgick ifrån i vår studie. 

 

De områden där våra undersökningsresultat skilde sig från den teori vi läste innan vi 

började undersökningen handlar till största delen om hur medarbetarna betraktas. Teorin 

beskriver konsekvent medarbetaren som skurken i dramat. Det olydiga barnet som 

föräldern, ledningen, måste disciplinera med hjälp av regler och konsekvenser för 

regelbrott. Vad vi fann i vår undersökning var snarare att medarbetaren var högst 

medveten om företagets riktlinjer. De kände sig även säkra nog i sina positioner för att 

kunna fatta egna beslut och lita på att ledningen stöttade dem. Cheferna vi mött beskrev 

heller aldrig medarbetarna som enda boven i dramat. De menade att chefer som bryter 

mot reglerna gör det av samma anledningar som medarbetare. En annan skillnad mellan 

teorin och vår empiri var graden av decentralisering som beskrevs. Teorin tenderade att 

luta åt helt centraliserade arbetssätt medan vår empiri snarare bestod av väldigt 

decentraliserade arbetssätt trots centraliserade företag/koncerner. Vi fann även att båda 

branscherna hade etiska riktlinjer till skillnad mot vad teorin antydde. Teorin menade att 

etiska riktlinjer ännu var ovanliga i de flesta företag vilket inte var fallet i de företag vi 

besökte i vår undersökning.  

 

Chefer och medarbetare har olika syn på etik och etiska riktlinjer, eftersom de behandlar 

området på så olika sätt i sin vardag. De har skilda arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

Vilket gör att cheferna oftast möter etiken på ett större och mer uttalat plan än 

medarbetarna. Medarbetarna möter etiken i de små händelserna i sitt vardagliga arbete 

även om inte alla reflekterar över mötet. Även om dialogen mellan chef och medarbetare 

verkade vara relativt öppen i alla företag vi besökte, så tror vi att det ändå finns vissa 

brister i kommunikationen. Särskilt som det fanns så tydliga skillnader i uppfattningen av 

hur viktiga de etiska riktlinjerna var att följa till punkt och pricka.  

 

Vi märkte att trots det inte finns nedskrivna riktlinjer för agerandet vid misstankar om 

brott mot de etiska koderna, liknar medarbetares och chefers uppfattningar och 

förväntningar. När det gäller drivkrafter bakom oetiskt agerande, kunde vi se skillnader 

mellan chefers och medarbetares tankegångar. Chefer visade sig ha mer förståelse och 

empati för personer som agerar oetiskt. Jämfört med medarbetare som nämnde aspekter 

kopplade till avsiktligt agerande. Dessa skillnader kan förklaras med respondenters 

arbetsuppgifter och position.  

 

Etik anses ha en central roll i företagens vardagliga verksamhet. Dels uppfattas etik som 

att ha en förståelse för företagets intressenter. Dels påverkar medias ökade press och 

uppmärksamhet att företagsledningar publicerar och arbetar med sina etiska riktlinjer i 

syfte att undvika negativ publicitet. Företagets storlek är en faktor som påverkar hur 

företagsetik uppfattas. I större koncernföretag är det viktigt att visa en positiv bild inför 

allmänheten. I mindre kontor ligger däremot fokus på att behandla kunder på ett 
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professionellt sätt. En bra behandling av kunder anses vara en av de outtalade etiska 

riktlinjerna i mindre kontor. På huvudkontoret uppfattades däremot de outtalade etiska 

koderna som en positiv och flexibel intern arbetsmiljö. De nedskrivna etiska riktlinjerna 

finns på samtliga företag. Fokuset på de nedskrivna reglerna beror på om företaget har 

mer kontakt med leverantörer eller kunder. Om någon i företaget bröt mot de etiska 

koderna, skulle respondenter agera på liknande sätt – först föra en diskussion med de 

inblandade och sedan vid behov prata med sin chef om eventuella konsekvenser. Dock 

saknas riktlinjer för agerandet vid misstankar om brott i de flesta undersökta företagen 

vilket kan riskera att etiken stannar kvar på en självklar och omedveten nivå i företaget. 

Vilket i sin tur kan orsaka att etiken tappar sin centrala roll i verksamheten då den inte 

diskuteras eller ifrågasätts. Information och kommunicering av de etiska riktlinjerna sker 

på liknande sätt i de undersökta företagen – vanligast vid anställningsavtalet och via 

intranätet. Dock har informationsprocessen karaktären av en envägskommunikation. Där 

går information från ledningen till medarbetare utan en återkoppling från medarbetarnas 

sida. Vilket är en annan orsak till att etik tappar sin betydelse i verksamheten då det inte 

sker något tankeutbyte inom företaget. Ytterligare en risk för etikens centrala betydelse är 

att det är komplicerat att strukturera tydliga processer för uppföljning av huruvida de 

etiska riktlinjerna efterlevs eller inte. Vilket kan leda till att etik stannar kvar på en 

omedveten och underförstådd nivå då den inte kan betraktas som en del av 

arbetsprocesserna i företaget. 

 

När det gäller de två branscherna vi undersökt har vi sett flertalet skillnader och likheter 

mellan dem. Deras beskrivningar av etik var olika beroende på att de arbetar på olika sätt 

och med olika typer av kunder/leverantörer. Textilbranschen var betydligt mer konkret i 

sina beskrivningar medan bankbranschens beskrivningar var mer abstrakta. De två 

branschernas största skillnad var just hur de använde sig av språket för att beskriva etiken 

och de etiska riktlinjerna. Även områden där branscherna hade relativt lika åsikter så 

framställdes åsikterna på väldigt olika sätt. Etiken beskrevs kortare och koncisare i 

textilbranschen än i bankbranschen där den beskrevs ingående och detaljerat. Vi tolkade 

detta som ett resultat av de olika utbildningsnivåerna samt de olika könsfördelningarna i 

respektive bransch.  

 

 

6.1 Vilka officiella, nedskrivna etiska riktlinjer finns det i 
företaget? Vilka etiska riktlinjer ”sitter i väggarna”, det vill 
säga vilka riktlinjer är en del av företagskulturen?  

 

Vilka nedskrivna regler, som fanns i företagen varierade mellan de olika branscherna. 

Textilbranschen fokuserade på miljökrav och riktlinjer för hur leverantörer skulle bete sig 

i sina regler. Bankbranschen fokuserade istället på kundbemötandet samt sekretess i sina 

etiska riktlinjer, de hade även fokus på mutor och oetiska investeringar. När det gällde 

kulturen, så beskrevs den oftast som ett komplement till det nedskrivna. Den fungerade 

som hjälp för alla på företaget när det gällde att applicera de nedskrivna reglerna på 

verkliga situationer i det vardagliga arbetet. 
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De nedskrivna riktlinjerna och företagskulturen kan liknas vid metaforen om hönan och 

ägget. Vad kom först, riktlinjer eller kultur? Utifrån vad vi har hört under våra intervjuer 

tror vi att företag skriver ner regler när de växer. Alla företag är till en början små. Då är 

alla regler och riktlinjer underförstådda i kulturen hos den lilla grupp människor som 

arbetar på företaget. Ju mer företaget växer, desto större blir behovet av att ha nedskrivna 

versioner av dessa regler för att ny personal skall kunna lära sig hur företaget fungerar. 

Vare sig behovet växer ur en skandal eller ur en ökad separation i gruppen, så blir det förr 

eller senare så pass stort att ledningen måste skriva ner riktlinjer och regler för 

medarbetarna att följa. Således anser vi att kulturen kommer före de nedskrivna reglerna 

samt att reglerna är en konsekvens av att ett företag växer. 

 

6.2 Hur upplever chefer kommunikationen av etiska riktlinjer till 
sina medarbetare? Hur upplever medarbetarna den 
kommunikationen? 

 

De ledare vi intervjuat menade alla att de hade en bra kommunikation med sina 

medarbetare. De pratade om introduktionsutbildningar, regelbundna samtal och öppna 

dialoger i det vardagliga arbetet. Medarbetarna vi pratat med berättade precis som 

cheferna om introduktionsutbildningar. De talade dock mer om de vardagliga 

diskussionerna de hade med sina chefer. Öppenheten som fanns på företaget och  

 

Chefer och medarbetare har liknande åsikter om att informationen av de etiska 

riktlinjerna sker via företagets intranät. Medan teorin var elektronisk informering ansågs 

leda till ignorans från medarbetare, visar vår undersökning att medarbetare visar respekt 

mot riktlinjerna. Vi märkte dock att riktlinjerna lätt kan bli självklara då de inte utsätts för 

kritisk diskussion. Diskussioner som sker mellan chef och medarbetare behandlar snarare 

fallspecifika frågor där etik bara är en del. Vi kunde se vissa skillnader mellan chefers 

och medarbetares uppfattning av uppföljningen av etiska riktlinjer. Cheferna upplevde 

uppföljningen av etiska riktlinjer, som samtidigt med uppföljning av verksamheten. 

Medarbetare såg däremot uppföljning av etiska riktlinjer, som kontroll av externa 

aspekter, exempelvis kundnöjdhet. Teorin säger att etiska frågor är komplicerade att följa 

upp. Främst på grund av etikens abstrakta och subjektiva natur. Enligt teorin kan vi se att 

en möjlig lösning skulle vara att se över de nedskrivna riktlinjerna så att de matchar 

företagskulturen så väl som möjligt. Det är en utmaning till framtida ledare att kunna 

bidra med en etisk fruktbar diskussion som genomsyrar hela företaget. 

 

Vi menar att för att förbättra arbetet med etiska riktlinjer på arbetsplatser, så bör de 

nedskrivna etiska riktlinjerna regelbundet utsättas för öppen diskussion och 

ifrågasättande på alla nivåer i organisationen. Företagen bör även ha en tydlig 

uppföljning av de etiska riktlinjerna på alla nivåer i företaget. Det är inte enbart 

medarbetarna som behöver följas upp. Även chefer gör fel. Oftast är det chefers oetiska 

beteende som leder till de stora medieskandalerna. 
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7 Avslutande diskussion 
 

I det sista kapitlet för vi en diskussion kring vår studies bidrag, dels till den akademiska 

världen och dels till praktiken. Vi tar även upp förslag på framtida forskningsområden. 

7.1 Implikationer 

 

Vår undersökning bidrar till det praktiska fältet genom att den ger en detaljerad bild av 

hur det ser ut i flertalet svenska företag i olika branscher. Något som kan ge andra ledare 

och medarbetare nya perspektiv på eventuella problem som uppstår i deras egna företag. 

Den kan även ge chefer och medarbetare en inblick i den andras vardagliga roll samt hur 

de ser på etiska frågor. Undersökningen bidrar till det akademiska fältet genom att utöka 

den deskriptiva forskningen inom detta område. Den ger även en grund för 

vidareutveckling av dessa frågor i bank- och textilbranschen eller i andra branscher.  

 

Modellen vi skapat bidrar både till det praktiska och till det akademiska fältet. Den är ett 

verktyg som ger dem en överblick över var de står i de två dimensionerna: 

Kommunikation och Etiska riktlinjer. Den syftar till att placera företag utefter var de 

lägger sitt största fokus. Att placera sitt eget eller ett annat företag i matrisen hjälper 

praktiker och akademiker att identifiera sin egen och andras etiska grund. Genom att 

identifiera sin etiska grund kan företaget sedan aktivt handla för att utveckla sitt arbete 

med etik. De kan genom att veta sina egna styrkor och svagheter när det gäller 

kommunikation av etik arbeta med att fylla de luckor de har. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

På två av företagen vi besökte gick dialogen ifrån ämnet något och in i en diskussion 

kring sociala medier och hur företagen måste anpassa sig till dessa nya fenomen. Vi valde 

att inte ta upp dessa delar av intervjuerna i vår empiri, analys och våra slutsatser då det 

inte var relevant för våra frågeställningar. Det talades om hur mycket företaget kan och 

bör kontrollera medarbetarnas roll i sociala medier. Det ställdes också en och annan 

retorisk fråga kring om det är ok att vara aktiv på sociala medier under arbetstid eller ej. 

Ett område som vi gärna hade sett utforskat då sociala medier är ett så pass nytt och 

outforskat område. Det är även ett väldigt aktuellt ämne, eftersom de sociala medierna 

växer till stormakter på den globala marknaden.  

 

Under intervjuerna kom det upp ett annat intressant ämne som vi ser som förslag till 

vidare forskning. Att undersöka hur företag kan kontrollera och eventuellt bestraffa vad 

medarbetare gör på sin fritid. Dilemmat är huruvida medarbetare ses som företagets 

representanter eller privata personer i sitt privata liv.   

 

Vi skulle föreslå även en studie där forskare observerar hur kommunikationen av etiska 

riktlinjer egentligen sker. Det skulle öka förståelse för hur kommunikationen ser ut i 

praktiken. Detta resonemang kunde eventuellt kopplas till vilka uppfattningar chefer och 



 

- 50 - 

medarbetare har och göra jämförelser mellan deras uppfattningar och praktiska 

handlingar.  

 

Det skulle även vara intressant att se någon form av jämförelse mellan nedskrivna etiska 

riktlinjer i olika företag. En studie baserad på de faktiska dokumenten snarare än på 

intervjuer med individer som arbetar på företaget. Där finns möjlighet att göra en 

textanalys för att se hur olika företag eller branscher väljer at formulera sina riktlinjer 

samt vilka områden de väljer att ta upp i sina riktlinjer.  

 

Ett annat förslag är att genomföra en undersökning i andra branscher än textil- och 

bankbranschen. Detta skulle bidra med en helhetsförståelse för hur etiska riktlinjer 

hanteras i olika företag i olika branscher.  
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9 Bilagor  
 

9.1 Bakgrundsinformation om de intervjupersonerna 

 

9.1.1 Hemtex 

 

Datum: 2012-03-28, kl 9-10 

Namn: Lena Nyberg 

Position: HR-chef 

Ansvarsområden: Hon har ett övergripande ansvar för företagets personalfrågor på 

kontoret i Borås samt i butiker i Sverige, Finland och Estland. Hon tar hand om 

löneadministration samt rekryterar, utvecklar och även avvecklar medarbetare.  

Ålder: 49 år gammal. 

Utbildning: Personalvetarprogrammet i Umeå. 

 

Datum: Via e-post, 2012-04-11 

Namn: Linda Johansson 

Position: Kvalitets- och CSR-ansvarig. 

Ansvarsområden: Hon är ansvarig för innehåll och uppföljning av Hemtex 

kvalitetskrav, kemikaliekrav, miljökrav och Code of Conduct. Hon instruerar inköpare, 

assistenter samt personalen på företagets inköpskontor. Hon ansvarar även för 

reklamationer och reklamationsrutiner samt information inom dessa områden till butiker. 

Ålder: 36 år gammal 

Utbildning: Textilingenjör på Textilhögskolan i Borås 

 

9.1.2 KappAhl 
 

Datum: 2012-04-12, kl 14-15 

Namn: Eva Kindgren De Boer 

Position: Kvalitets- och CSR-ansvarig 

Ansvarsområden: Hon är ansvarig för företagets CSR som är kopplat till produkter och 

produktion. Hon arbetar med företagets uppförandekod och leverantörer. Hon är även 

ansvarig för olika kemikalier, vatten och rening samt miljöproblem. 

Ålder: 55 år gammal. 

Utbildning: Textilutbildning. 

 

9.1.3 Nordea 

 

Datum: 2012-03-26, kl 15-16 

Namn: Paul Nikola 

Position: Kontorschef i Borås 
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Ansvarsområden: Han är ansvarig för privata kunder. Han genomför planeringar, 

strategier, medarbetarsamtal samt daglig coaching i mötet med kunden. 

Ålder: 43 år gammal 

Utbildning: Han har en gymnasieutbildning som han har påbyggt med kurser i företaget. 

 

Datum: 2012-03-26, kl 14-15 

Namn: Liza Boman Sjögren 

Position: Personlig bankman 

Ansvarsområden: Hon träffar kunder dagligen och ger finansiella råd till dem.  

Ålder: 25 år gammal. 

Utbildning: Civilekonomutbildning i redovisning i Högskolan i Borås. 

 

9.1.4 Swedbank Sjuhärad 

 

Datum: 2012-03-19, kl 13-14 

Namn: Andreas Filipsson 

Position: Bankjurist 

Ansvarsområden: Han är ansvarig för företagets egen juridik vilket innebär 

styrelsemöten, tillstånd och kontakter med myndigheter. 

Ålder: 49 år gammal. 

Utbildning: Juristutbildning i Göteborg. 

 

Datum:  2012-04-10, kl 11-12 

Namn: Martin Svärd 

Position: Företagsrådgivare 

Ansvarsområden: Han arbetar med företagsfinansiering och kreditfrågor.  

Ålder: 34 år gammal. 

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi i Handelshögskolan i Göteborg. 

 

9.1.5 SEB 

 

Datum: 2012-04-13, kl 14-15 

Namn: Marie-Louise Persson 

Position: Privatmarknadschef 

Ansvarsområden: Hon är ansvarig för bankens privata marknad. Hon arbetar också med 

personalfrågor vilket innebär planering och mötet med personalen. 

Ålder: 51 år gammal. 

Utbildning: Hon har en gymnasieutbildning som hon har påbyggt med interna 

utbildningar och kurser inom företagen. 

 

Datum: 2012-04-23 kl 10-11 

Namn: Irnes Bajtarevic 

Position: Kundtjänstrådgivare 

Ansvarsområden: Han arbetar med privatrådgivning vilket innebär möten med kunder 



 

- 56 - 

och rådgivning kring sparande, lånande och försäkringar. 

Ålder: 24 år gammal 

Utbildning: Civilekonom på Högskolan i Borås 
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9.2 Intervjuguide 

 

9.2.1 Allmänna frågor 
 

 Vad har du för position? Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vad har du för bakgrund? Utbildning? Uppväxt? Ålder? 

 Vad är etik för dig? Vad är företagsetik för dig? 

 På vilket sätt är etik en del av ditt vardagliga arbete? 

 Hur ser etiska värderingar ut i din bransch? Tror du att etiska värderingar skiljer 

sig mellan olika branscher/företag?  

 Finns det etiska riktlinjer i företaget och i så fall hur ser de ut? Skiljer sig det 

nedskriva från det som så att säga ”sitter i väggarna”? Vilka riktlinjer märks av i 

det vardagliga arbetet, de officiella eller de som ”sitter i väggarna”?  

 Hur skiljer sig din syn på etik om det gäller beteenden inom företaget mellan 

personal eller beteenden utåt mot kunder/leverantörer? 

 Hur skulle du reagera om en kollega/medarbetare/chef bröt mot de etiska 

riktlinjerna? Vilka hänvisningar finns det för hur man skall hantera det? 

 Vilka orsaker skulle få någon att agera oetiskt? Vilken drivkraft ligger bakom? 
 Kan du berätta om någon situation du varit med om där det uppstod ett etiskt 

dilemma? En situation där du på något sätt har varit lockad av att välja det 

mindre etiska av två (eller flera) alternativa handlingar. Det eller en situation där 

alla alternativ är mer eller mindre oetiska och du ändå måste välja ett av dem. 

Eventuellt en konflikt mellan ett alternativ som följer era etiska värderingar och 

ett alternativ som följer era intressenters. 

 Var går gränsen för oetiskt handlande på arbetet för dig? Stora medieskandaler 

kring chefer/medarbetares bedrägerier är ju en sak, men hur är det när det gäller 

de små handlingarna som blir kostsamma i längden? Exempelvis ett använda 

skrivarna för privat bruk? Är det ok att skriva ut lappar om sin bortsprungna katt 

på företagets skrivare? Är det ok att ta företagspennor med sig hem? Är det ok att 

alltid ta kaffe utan att lägga pengar i kaffekassan? 

9.2.2 Frågor till chefer 
 

 Informeras medarbetarna om de etiska riktlinjerna? I så fall hur? Var? När? Vem 

informerar dem? Planerar ni i förväg hur mötet med medarbetaren skall hanteras? 

 Annordnas det etiska utbildningar i någon form? 

 På vilket sätt kan medarbetarna ge feedback när det gäller informationens 

utformning och innehåll? 

 Hur ser er dialog med medarbetarna ut? Vilka frågor tas upp av medarbetarna? 

 Varför har ni etiska riktlinjer? 

 Hur har de etiska riktlinjerna utformats/tagits fram? Har medarbetarna varit 

delaktiga? Har de skapats inom företaget eller har ni tagit hjälp från externa 

parter, exempelvis konsulter och/eller andra företag? 
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 Hur vet ni att era riktlinjer anses vara etiska av era intressenter? 

 Finns era nedskrivna etiska koder tillgängliga för era kunder och andra 

intressenter? 

 På vilket sätt följer ni upp huruvida de etiska riktlinjerna följs eller ej?  

 Vad hade sett annorlunda ut om riklinjerna inte hade funnits? 

 Hur påverkar arbetsmiljön graden av etiskt beteende? 

 Hur skulle ni hantera om det uppstod en situation där medarbetarnas etiska 

värderingar skiljer sig från företagets etiska värderingar? 

 

9.2.3 Frågor till medarbetare 

 

 Har du fått information om företagets etiska riktlinjer/värderingar? I så fall på 

vilket sätt? När? Av vem? Var? 

 På vilket sätt kan du ge feedback när det gäller informeringens utformning och 

innehåll?  

 Hur skulle informeringen kring riktlinjerna kunna bli bättre? 

 Hur ser er dialog med chefen ut? Vilka frågor tar ni upp? 

 Hur skiljer sig företagets riktlinjer från dina egna etiska värderingar? Hur hanterar 

du skillnaderna i ditt arbete? 

 På vilket sätt följer ledningen upp hur de etiska riktlinjerna följs? 

 Hur motiveras du att följa de etiska riklinjerna? Vad skulle motivera dig bättre? 

 Hur påverkar arbetsmiljön din motivation att följa de etiska riklinjerna? 

 Hur påverkas du av din chefs handlande när det gäller etiska frågor? 

 I vilken utsträckning har du möjlighet att själv ta initiativ kring dessa frågor?  



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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