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Abstract 
 
Business ethics has received a lot of attention recently and as a result re-
search also has had a strong development during the last decades. Research 
indicates that there is a lack of empirical studies, studies that identifies the 
more practical effects of business ethics. 
 
This work is therefore set out to discover what business ethics is from an em-
pirical point of view. In order to do so a qualitative study, mainly based on 
grounded theory has been carried out, involving some 9 companies and inter-
views with as many individuals. 
 
The selection of objects to study consists of 2 companies within the manufac-
turing sector, 1 company within the pharmaceutical sector and 6 companies 
within the financial sector. 
 
The results show that almost all companies, at least, have some ethical struc-
tures in order to implement, uphold and relate to their thoughts and ideas 
about business ethics. The results also indicate that industry actually respon-
ded and implemented changes demanded by various stakeholders. 
 
The emerging theme, within the qualitative process, also shows that these 
structures can be ordered into a system, a fully operative concept for orga-
nizing ethical behaviour. This concept mainly consists of the following catego-
ries, ethics, rules, institutionalize, alive and observe. They can all be applied 
individually or as a whole and also be an instrument for measuring an organi-
zations ethical level. 
 
 
 
Keywords: Business ethics, ethical behaviour, ethical organizing, ethics, rules, 
alive, institutionalize, observe, ethical actions. 
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1. Inledning 
Företagsetik är ett forsknings- och undervisningsområde som haft en stark ut-
veckling, särskilt under de senaste decennierna1 och betraktas numera också som 
ett etablerat forskningsområde inom tillämpad filosofi2.  
 
Redan det faktum att forskningsområdet är relativt ungt indikerar i sig självt ett 
generellt behov av forskningsinsatser och en genomgång av forskningsläget be-
kräftar den uppfattningen. I en rapport3 som tar upp den företagsetiska forsk-
ningen i ett framåtblickande perspektiv, betonas särskilt bristen på kunskap om 
etiska regelverks påverkan i företagen, i synnerhet saknas kunskap om företags-
etikens praktiska uttryck. I en annan rapport4 visar det sig att företagen själva 
konstaterar att man faktiskt har mer än bara har regler, snarare ett flertal olika in-
slag, vad som i rapporten betecknas som etiska strukturer.  
 
Den senare rapporten bygger på en studie av ett relativt stort antal svenska före-
tag av skiftande storlek och utifrån de resultat som framkommit i den detta har 
det antagits att goda förutsättningar föreligger för ett genomförande av en under-
sökning på svenska företag, i ett bredare perspektiv än enbart regelverk. Sam-
tidigt bedöms också förutsättningarna vara goda att finna kunskap inom ett om-
råde som hittills betraktats som relativt outforskat. 

1.1 Bidrag 
Resultatet av den här undersökningen visar också att i en del av företagen är 
företagsetik mer än bara regler. Vidare så visar det sig att det begrepp som ana-
lysen av det empiriska materialet ger upphov till, även det kan beskrivas i termer 
av etiska strukturer. Olika inslag, vars syfte är att skapa ett etiskt förhållnings-
sätt, göra det operativt, samt att upprätthålla och utveckla det över tiden. I mer 
praktiska termer, hur de undersökta företagen organiserar sina etiska förhåll-
ningssätt. 
 

”While philosophers have contributed and benefited from the normative li-
terature, and academics from the meta-ethical and descriptive literature, 
businesses are still hungry for material of a more pragmatic nature that will 
assist in making business ethics operational.”5   

 

                                                           
1 International Encyclopedia of Ethics, 1995:115, (signerad artikel av D Kirk Davidson). 
2 The Oxford Companion to Philosophy 1995:111, (signerad artikel av Richard T De George). 
3 Stevens 1994:63. 
4 Brytting 1997. 
5 McDonald 1999:144. 
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Undersökningens underlag är förhållandevis litet och några långtgående slutsat-
ser kan inte dras, men i det finns en god anvisning om hur man kan gå tillväga 
för att skapa, operationalisera och upprätthålla ett företagsetiskt förhållningssätt. 
I princip ett färdigt redskap som väl uppfyller kraven för ett praktiskt, ope-
rationellt inriktat instrument. Givet denna tolkning lämnar undersökningen ett 
väsentligt bidrag för fortsatt utveckling i ett praktiskt inriktat perspektiv, en tyd-
lig modell för organiserandet av etiska förhållningssätt. Samtidigt kan modellen 
också användas som ett instrument för att mäta och klassificera ett företags/orga-
nisations etiska status. 
 
I metoddelen visar sig Grounded theory, med stöd av och det datorprogram (The 
Ethnograph) som använts, fungera utmärkt och ger ett bra stöd i forskningspro-
cessen - bidrar i hög grad till att ta fram och påvisa de resultat som kommer ur 
det empiriska materialet, samtidigt som den skapar en djup och verklighetsnära 
förståelse av den undersökta företeelsen.  

1.2  Precisering av forskningsområdet 
Företagsetik (business ethics)6, som forskningsdisciplin, kan delas in i fyra olika 
delområden.  
 

• Ett där man i huvudsak utvecklar och för en dialog kring olika etiskt pro-
blematiska situationer (cases).   
 

• Inom det andra området undersöker man företagens moraliska skyldighe-
ter gentemot sina olika intressenter, den påverkan som sker på omgiv-
ningen i övrigt, till exempel miljöområdet.  
 

• Det tredje området ägnar sig främst åt frågor om hur en organisation kan 
struktureras för att förstärka och främja ett etiskt handlande, inte bete sig 
oetiskt, med avseende på både anställda och företagens chefsskikt.  
 

• Det sista området berör i huvudsak metaetiska frågeställningar, som om 
moraliska utgångspunkter kan tillämpas på annat än mänskliga varelser. 
Sådant som ansvar, dygd, rättigheter och medvetande antas inte ha samma 
betydelse när de tillämpas i en organisatorisk kontext.  

 
Vid sidan av dessa traditionella områden betonas också på senare tid den inter-
nationella aspekten, till exempel den västerländska etikens tillämpbarhet i andra 
kulturer än den egna. I praktiken ett femte delområde där de övriga delområdena 
prövas i andra kulturella kontexter. 
                                                           
6 The Oxford Companion to Philosophy 1995:111-2, (signerad artikel av Richard T De 
  George). 
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1.2.1  Precisering av undersökningsområdet 
I första hand är det etikens organiserande, det tredje delområdet, som berörs. Av 
naturliga skäl förekommer även inslag från övriga delområden, då syftet varit att 
undersöka vad företagsetik är utifrån en relativt allmän och förutsättningslös 
utgångspunkt. 

1.2.2  Urval 
Urvalet består av nio svenska publika företag i tre skilda branscher, som allmänt 
kan betecknas som finans-, industri- och läkemedelsbranscherna. I varje företag 
har urvalet av intervjupersoner styrts mot individer som kan antas ha goda kun-
skaper om företagets etiska hållningssätt och är direkt underställda den högsta 
ledningen.  

1.2.3  Tillvägagångssätt 
Öppna intervjuer av samtalskaraktär där företrädarna för de olika företagen fått 
redogöra för sin syn på och uppfattning om begreppet företagsetik, med ut-
gångspunkt i det egna företagets förutsättningar. Intervjuerna har tagits upp på 
band för att sedan bearbetas genom kodning och analys i ovan nämnda dator-
program. 
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2  Bakgrund 
I ett historiskt perspektiv är företagsetik ett ungt forskningsområde, men frågor 
om moral och moralens tillämpning på ekonomiska förhållanden, daterar sig 
säkerligen lika långt tillbaka i tiden som människor bedrivit handel med varan-
dra7. Tidiga exempel på att dessa frågor uppmärksammats långt innan vårt eget 
århundrade finns inom såväl filosofi som teologi8. Frågeställningar rörande mo-
ral och ekonomi kan då på goda grunder, antas ha varit föremål för diskussion 
under flera årtusenden, av den anledningen finns det skäl att inledningsvis bely-
sa företagsetikens utveckling i ett historiskt perspektiv. Först dock några ord om 
syftet med företagens verksamheter och ett i sammanhanget centralt begrepp, 
vinst, eller avkastning på satsat kapital. 

2.1  Företagets syfte 
Företag förutsätts ha ett uttalat syfte med sin existens, som att tillhandahålla 
varor eller tjänster inom ett givet verksamhetsområde. Mer sällan finns det pre-
ciserat hur verksamheten skall bedrivas, vilka grundläggande förutsättningar 
som skall gälla i själva utförandet av det som man säger sig vilja göra. I ett ofta 
åberopat och numera klassikt citat om vilka (sociala) skyldigheter ett företag 
har, sägs det klart och tydligt att strävan alltid skall vara att använda tillgängliga 
resurser på ett sådant sätt, att avkastningen alltid ökar. Under förutsättning att 
man håller sig till spelets regler, är det i princip - enkelt uttryckt - vinstmaxime-
ring som gäller. 
 

”... there is one and only one social responsibility of business - to use its re-
sources and engage in activities designed to increase its profits so long as it 
stays within the rules of the games, which is to say, engages in open and 
free competition, without deception or fraud.” 9

 
De avslutande avsnitten i citatet brukar ofta lämnas utan notis, samtidigt som 
alla skyldigheter som uppfattas ligga utanför företagets egentliga verksamhet 
och syfte, som att vara ”socialt ansvarstagande”, bestämt avvisas. Antas däremot 
ett mer operativt inriktat synsätt och ställs frågan i stället hur man kan nå sina 
mål, så leder det över till vilka medel som kan och bör användas. Precis som den 
senare delen i det ovanstående citatet antyder, bör utgångspunkten i så fall vara 
ett antal grundläggande regler och/eller värderingar, som anger hur man ska bete 
sig i sin verksamhet. Där det också anges vilka medel som är tillåtna och inom 
vilka gränser man bör hålla sig, i strävan mot sitt mål. Oavsett vilka skyldigheter 
                                                           
7 The Oxford Companion to Philosophy 1995:111. 
8 Tredje Mosebok 25:14, Femte Mosebok, 25:13-15 och Aristoteles, Den Nikomachiska 
  Etiken. 
9 Friedman 1962:133. 
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företagen tillskrivs, bör skyldigheter vid sidan om avkastningskravet, i första 
hand ses som medel, snarare än mål i sig själva. Alla aktiviteter vid sidan om det 
egentliga syftet betraktas då enbart som inslag för att tillvarata företagens och 
ytterst, ägarnas intressen. Något som belyses på ett talande sätt i det följande 
uttalandet om olika företeelser som kan förekomma i ett företag.  
 

”Under direct questioning it will be confessed that activities such as sup-
porting company intramural athletic programs, hiring a paid director for a 
company choral society, or underwriting employee dramatic performances 
(even on company time) are not charity. They are hardheaded tactics of 
survival against the onslaught of politicians and professional detractors. 
Moreover, they build morale, improve efficiency, and yield return in hard 
cash.”10

 
Det råder ingen tvekan om att det går att uppträda på ett ansvarsfullt sätt, men 
det ska inte förväxlas med ”socialt ansvarstagande” i en altruistisk mening. De 
inslag av välgörenhetskaraktär som kan förekomma bör snarare betraktas som 
ett utslag av egenintresset.  
 
Beaktas de krav som ställs upp för hur man ska agera i egenintresset, vad som 
ovan angavs som ”the rules of the games”, antyds åtminstone ytterligare ett krav 
som inte kan åsidosättas. Kravet på gott moraliskt uppträdande, som vid sidan 
om det grundläggande kravet på avkastning, antyder att det också finns en etisk 
dimension att ta hänsyn till. 

2.2  Religionshistorisk utveckling 
Kravet på avkastning är kontroversiellt långt före vår egen tid. Redan i Bibeln11 
återfinns föreskrifter som reglerar när det är tillåtet, respektive otillåtet att ta ut 
ränta vid olika lånetransaktioner. Vad som är tillåtet i ett sammanhang kan i ett 
annat betraktas som ocker. Likaså kan i senare tidsskeden, det som här betecknas 
som ”marknadsekonomins uppkomst”, pekas på att förhållandet etik och eko-
nomi ingalunda är oproblematiskt och fortfarande ger upphov till en rad frå-
geställningar.  
 

”In fact, public concern with the ethics of business is neither novel or un-
usual. On the contrary, the public has been preoccupied with the ethics of 
economic activity since the market economy began to emerge more than 
750 years ago.”12

 

                                                           
10 Levitt 1958:43. 
11 2 Mos. 22:25, 3 Mos. 25:37, 5 Mos. 23:19-20  
12 Vogel 1991:101. 
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I det religionshistoriska perspektivet brukar också de stora förändringar i synen 
på avkastning, som sker i och med den protestantiska lärans intåg, framhållas. 
Där sker en tydlig markering i uppfattning mellan olika religiösa läror, där Re-
formationen innebär att affärsverksamhet sanktioneras och betraktas, inte bara 
som något gudfruktigt, utan till och med eftersträvansvärt. Detta i skarp kontrast 
till katolicismen som i stort sett tar avstånd från allt vad affärsverksamhet heter 
och betraktar kravet på avkastning som högst tvivelaktigt, mest att likna vid 
ocker. En inställning som försvårade möjligheterna till utbyte av varor och tjäns-
ter och inte heller ansågs uppmuntra till någon större etiskhet i aktörernas rela-
tioner, eftersom de flesta transaktioner fick ske i skymundan. Erkännandet av 
affärsverksamheter öppnar samtidigt för möjligheten att föreskriva hur ekono-
miska verksamheter bör bedrivas.  
 

”… Reformation made it possible for the first time to be both a good person 
and a successful businessman.”13

 
De som bedrev handel kunde därmed tas upp i samhället och bli en del av detta. 
Upptagna i gemenskapen faller sig ett etiskt riktigt handlande både naturligt och 
eftersträvansvärt, åtminstone för dem som tillhörde den protestantiska trosupp-
fattningen och samtidigt önskade vara delaktig i den sociala gemenskapen. 

2.3  Industrihistorisk utveckling 
Skalas i stället perspektivet ner till århundraden14, främst kopplat till industri-
samhällets uppkomst, visar utvecklingen i det tidiga industrisamhället (1750-ta-
let) att skäl för en reglering av företagens verksamhet, egentligen saknades. De 
små företagen var för ägarna lätta att överblicka och kontrollera, samtidigt som 
de var helt beroende av sin omedelbara omgivning, då all produktion avsattes på 
den lokala marknaden. Redan i den rådande samhällsstrukturen fanns en social 
kontroll inbyggd - egenintresset var tillräckligt för att upprätthålla en god 
ordning - tillvaratagandes alla inblandades intressen. Närheten till marknaden 
förutsätts leda fram till en självreglering, varför företagsetiken egentligen inte 
hade någon avgörande roll att spela i detta skede av utvecklingen.  
 

”At this level of industrial organization, the need for a sophisticated social 
contract to govern corporate rights and behaviour was covered off by the 
interest of the owner.”15

 
Situationen förändras när utvecklingen i senare skeden går mot större och färre 
enheter, ägarna kan inte längre kontrollera sin verksamhet på samma sätt som 

                                                           
13 Vogel 1991:103. 
14 Brooks 1989. 
15 Brooks 1989:117. 
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tidigare. Hela den tidigare strukturen slås i spillror när ägarrollen går från att ha 
varit ett aktivt deltagande i företagets dagliga skötsel, till att i huvudsak bestå i 
ett ansvar för dess kapitalbehov. Det ökade avståndet mellan ägandet och drift 
gör att intresset förskjuts från produktion, till att i första hand bli en fråga om av-
kastning på satsat kapital. Förändringen i betraktelsesättet innebar också att de 
tidigare bedömningsgrunderna ändrades, ett snävare och tydligare inriktat eko-
nomiskt synsätt framträder. 
 

”Ownership was still arising from a homogenous class of society, but multi-
plant operations became more common; shareholders became more distant 
from the workers and the drive for profit became intense.”16

 
Den ökande fokuseringen på vinst medför reaktioner från omgivningen som inte 
är nöjd med den riktning som utvecklingen tar. Företagen utsätts för ett allt 
större tryck med krav på ett bredare synsätt, där man vid sidan om de ekono-
miska kriterierna, även ställer krav på att de moraliska aspekterna i verksamhe-
terna vägs in.  
 

”No longer can a corporation take refuge behind the argument that an action 
is within the law; it must also be seen to be morally acceptable.”17  
 

Det räcker inte med att enbart följa lag och vara en allmänt god medborgare, 
man måste också leva upp till det som kan karaktäriseras som krav i den all-
männa opinionen. 

2.4  Samtida utveckling 
Tar man sedan ett mindre kliv till början av 1900-talet, finns det tecken på att 
det problematiska inte enbart är kravet på vinst, utan därtill också avkastningens 
storlek. Samtidigt kan de första tecknen ses på ett synsätt som beaktar andra in-
tressenters krav och förväntningar, vid sidan om ägarnas. Det amerikanska de-
taljhandelsföretaget J C Penney’s, ”The Penney Idea”, som kommer 1913, är 
tecken på en insikt om de problem som kravet på avkastning kan medföra. När 
man i sin ”credo”, i stället för att tala om ”största möjliga vinst”, formulerat en 
förväntan om ”skälig ersättning” för de tjänster man erbjuder. 
 

”To expect for the service we render a fair remuneration, and not all the 
profit the traffic will bear.”18

 
Formuleringarna och ordvalet antyder att avkastningen på kapital fortfarande är 
något som angår och berör, samtidigt som frågan fortfarande är svårt att hantera 
                                                           
16 Brooks 1989:118. 
17 Brooks 1989:118. 
18 The Penney Idea, 1913, http://www.jcpenney.com/careers/woo/aboutjcp.htm. (961227). 
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- hitta den rätta balansen mellan en ”rättvis ersättning” och den möjliga ”maxi-
mala avkastningen”. Några årtionden senare går utvecklingen i riktning mot ett 
än vidare synsätt och det är inte längre lika självklart att ägarnas intressen och 
krav på avkastning ska stå i fokus. Snarare måste alla intressenters behov beak-
tas och tillgodoses, ”stakeholder theory” vinner insteg. 
  

”The corporation has come to be seen by many as a vehicle for achieving an 
effective use of resources in society, but shareholders’ rights are no longer 
looked upon as properly dominating the rights of all other stakeholders.”19

 
Företagen betraktas inte längre enbart som ett instrument för ägarnas intressen, 
utan i lika hög grad som ett instrument för samhällets strävanden och i den ka-
paciteten får man stora krav på sig. Så stora, att företagen helt enkelt upplever 
ett behov av en struktur i sitt sätt att hantera relationerna med omgivningen, vara 
tydlig i sitt förhållningssätt till dem som ställer krav på dem. 
 
I takt med utvecklingen ökar också omgivningens krav på företagens uppträ-
dande. Det följande uttalandet, som i princip är en senare upprepning av det in-
ledande citatet ovan, har en något annan karaktär i formuleringen av den senare 
delen. Där betonas nu, i stället för ”rules of the games”, samhällets inflytande 
och etisk sedvänja.  
 

”That responsibility is to conduct the business in accordance with their de-
sires, which generally will be to make as much money as possible while 
conforming to the basic rules of the society, both those embodied in law 
and those embodied in ethical custom.” 20

 
Strävan efter vinst tas fortfarande för given, liksom ägarnas intressen, men det 
betonas att så inte kan ske under vilka omständigheter som helst. Utan i ansvaret 
ligger också en skyldighet att hålla sig till ett antal grundläggande regler. 
 

2.5  Nutida utveckling 
De senaste årtiondenas intresse för etiska frågor har till stor del sitt ursprung i 
USA21, där det amerikanska samhället under 1960-talet började tvivla på före-
tagens vilja att ta ansvar för konsekvenserna av sitt eget handlande, särskilt på 
konsument- och miljöområdena. Samhället ställde sig frågande till företagens 
agerande och inom loppet av ett decennium hade de lagstiftande församlingarna 
reagerat genom att införa en rad nya lagar på dessa områden. I samtliga fall 
stärks skyddet för miljön och rätten för konsumenterna på företagens bekostnad, 
                                                           
19 Brooks 1989:118. 
20 Friedman 1970.  
21 International Encyclopedia of Ethics, 1995:112-5. 
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genom att de senare åläggs markant ökade skyldigheter. Under 1970-talet upp-
dagas också en rad oegentligheter i de amerikanska företagens internationella 
affärer samt deras sätt att lämna bidrag till finansieringen av politiska partiers 
verksamhet. Samhället reagerar återigen reagerar med nya regleringar för före-
tagens verksamheter.  
 
Europa brukar i allmänhet anses genomgå ungefär samma utveckling, men med 
någon fördröjning i tid22. 
 
Sverige23 beskriver också en likartad utveckling och det ökade intresset för före-
tagens sätt att bete sig kan kopplas till konsument- och miljöområdena. Även i 
det politiska livet inträffar det en rad händelser som starkt ifrågasätts utifrån 
moraliska utgångspunkter. Svenska företag står också för en rad av ifrågasatta 
beteenden på det internationella planet, även om det är händelser på det natio-
nella planet som kommer att få störst uppmärksamhet.  
 
I Sverige går utvecklingen också i riktning mot att företagen får ett allt större 
ansvar för sitt eget handlande, kraven på företagen ökar samtidigt som också 
intresset till stor del förskjuts mot hur företag bör uppträda och vilka skyldig-
heter de bör ha mot sin omgivning. Samhället visar även i det här fallet att ett 
ökat ansvarstagande förväntas från företagens sida. Lagstiftning24 på miljö- och 
konsumentområdena ålägger företagen långtgående skyldigheter. Samtidigt som 
Finansinspektionens föreskrifter om etiska koder i finansiella företag25 som kom-
mer några år senare, kan ses som en direkt reaktion på de händelser som normalt 
brukar betecknas som bank- och fastighetskrisen26. 
 
Givet att den utveckling och de antaganden som beskrivits ovan har en förank-
ring i en nutida praktisk verklighet, bör man i likhet med vad som konstaterades 
inledningsvis, kunna förvänta sig att i företagen åtminstone se tecken på etiska 
förhållningssätt. Förhållningssätt som återspeglar de förutsättningar och det an-
svar som följer av såväl ”rules of the games” som ”rules of the society”.  

                                                           
22 The Oxford Companion to Philosophy 1995:111, (signerad artikel av Richard T De  
   George). 
23 SvD nätupplagan 031229. 
24 Ett tidigt exempel på miljöområdet är SFS 1969:387, Miljöskyddslag och på konsument- 
   området, SFS 1971:112, Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
25 FFFS 1998:22 (1995:40). 
26 Här åsyftas de händelser som i Sverige hade sin upprinnelse i slutet på 1980-talet och som 
   ledde till att staten fick gå in och garantera, respektive ta ett aktivt ansvar, för några av  
   Sveriges då största banker. 
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3.  Syfte 
Avsikten är att i ett verklighetsnära perspektiv undersöka hur några större 
svenska publika företag går tillväga i skapande och organiserande av etiska för-
hållningssätt i sina verksamheter.  

3.1  Metod 
Undersökningen är både induktiv och explorativ till sin karaktär och förutsätter 
ett syfte, som åtminstone i de inledande skedena, är relativt vagt formulerat. 
Forskaren kommer som en följd härav relativt snart ha stora mängder informa-
tion som kräver en systematisk och noggrann bearbetning, om det ska skapas 
mening och struktur i det som mer eller mindre kommer att strömma in. För att 
hantera informationsflödet och samtidigt höja kvalitén i beredningsarbetet kom-
mer ett särskilt utvecklat datorprogram att användas, The Ethnograph. Vidare så 
bearbetas och analyseras allt material omedelbart för att det skall vara möjligt att 
tillgodogöra och använda sig av den kunskap som steg för steg, växer fram ur 
den fortlöpande analysen av materialet. 
 

”The emerging theory points to the next steps - the sociologist does not 
know them until he is guided by emerging gaps in his theory and by re-
search questions suggested by previous answers.”27  

 
Det inledande arbetet kommer således att till viss del också ange förutsättningar-
na för den fortsatta utvecklingen i undersökningen, vilka företag som är 
lämpliga att gå vidare med och med vem eller vilka de fortsatta intervjuerna bör 
ske. Då datainsamling och bearbetning sker fortlöpande kan också kunskaps-
utveckling och generering av begrepp löpa parallellt med fältarbetet. Urval och 
avgränsningar sker då naturligt och i takt med att arbetet fortskrider. Några i 
förväg uppställda, detaljerade eller riktningsangivande antaganden om företeel-
sen, är således inte direkt nödvändiga. 

 
”Theoretical sampling is the process of data collection for generating theory 
whereby the analyst jointly collects, codes and analyzes his data and de-
cides what to collect next and where to find them, in order to develop his 
theory as it emerges.28

 
Denna process29 kan också beskrivas som en spiral där man i en stigande sek-
vens, varv för varv tillför ny kunskap och skapar ett allt säkrare beslutsunderlag 
för den fortsatta undersökningen. Arbetet fortsätter sedan i alla sina delar och i 
den omfattning som behövs, för att nå den fas där kodning och analys inte längre 

                                                           
27 Glaser & Strauss 1967:47. 
28 a.a. s.45 
29 Gummesson 1991:61-2. 
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skapar nya eller tillför redan befintliga begrepp något nytt. När det sedan, utifrån 
rimliga grunder, kan antas att materialet inte längre kommer att tillföras något 
nytt har den teoretiska mättnaden uppnåtts 30. Processen avbryts och den em-
piriska delen avslutas, varefter det fortsatta arbetet inriktas på prövning och fort-
satt bearbetning av de resultat som vuxit fram ur den första bearbetningen av 
materialet.  

3.2  Urval/Avgränsning 
Företeelsen som studeras skall belysas allsidigt för att så många egenskaper som 
möjligt hos det skall framträda31. Utifrån detta antagande bör man i stort sett inte 
alls göra några urval eller begränsningar, annat än vad som naturligen upp-
kommer ur materialet.  
 

”There are no rules for sample size in qualitative inquiry. Sample size de-
pends on what you want to know, the purpose of the inquiry, what’s at 
stake, what will be useful, what will have credibility, and what can be done 
with available time and resources.”32

 
Urvalets storlek är i och för sig inte avgörande, men målet att nå mättnad, kan i 
sig ställa krav på ett relativt omfattande material. För att minimera de verkningar 
som de tillgängliga resurserna åstadkommer av sig självt, så styrs urvalet av ett 
antal kriterier som syftar till att förbättra och stärka undersökningens kvalitéer. 
Det första steget är att styra urvalet mot fall som man tror skall ge största möj-
liga antal aspekter på den företeelse man studerar.  
 

”Istället måste urvalet göras strategiskt, dvs ett antal fall ”handplockas” på 
ett sådant sätt att det maximerar chansen att man ska råka på så många olika 
(och gärna motstridiga) sidor av företeelsen ifråga.”33

 
Hjälp i denna strategi har man av att låta sig vägledas av vad som beskrivs som 
”intensity sampling”34 - informationsrika fall, där företeelsen ifråga förväntas 
visa sig på ett framträdande, men inte extremt sätt. Fall som kan förväntas vara 
rika på information utan att vara ovanliga eller avvikande i övrigt. I det sista 
steget i så ökas spännvidden ytterligare i materialet, genom att också införa en 
stratifiering i urvalet, där branschtillhörighet är avgörande. För att på så sätt 
säkra en representation av olika verksamhetsområden.  
 

                                                           
30 Glaser & Strauss 1967:61. 
31 Eneroth 1992:51. 
32 Patton 1990:184. 
33 Eneroth 1992:52. 
34 Patton 1990:171. 
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”The purpose of a stratified purposeful sample is to capture major varia-
tions rather than to identify a common core, although the latter may also 
emerge in the analysis.”35

 
Detta innebär att urvalet i första hand kommer att styras mot företag som har 
skriftliga etiska regler, men att företag som säger sig ha en stark etisk medveten-
het, liksom företag som följer gemensamma branschregler också kan komma i 
fråga. Företag utan några av dessa karakteristika sållas bort och är således ute-
slutna. Avgörande för hela urvalsprocessen är då att hitta företag med etiska för-
hållningssätt, samtidigt som urvalet skall vara så varierat att ett stort antal aspek-
ter framträder. Urvalsproblematiken återkommer också i arbetet med inter-
vjuerna, som i första hand sker med personer som är ansvariga för företagets 
etiska regler, men om så inte kan ske, kommer i stället chefspersoner, som kan 
klassas som så kallade ”key-informants”, att användas.  
 

”Key informants are people who are particularly knowledgeable and ar-
ticulate - people whose insights can prove particularly useful in helping an 
observer understand what is happening.”36

 
Nyckelpersoner antas besitta en större och djupare kunskap än andra och valet 
av dessa förväntas säkerställa ett brett och informativt intervjuunderlag. Chefs-
personer som ”key-informants” stöds också av en undersökning på ett näralig-
gande område, där chefspersoner i svenska företag, utpekas som typiska bärare 
av normer och värderingar. 
 

”Swedish multinational corporations resemble ‘Type Z’ organizations; and 
informal, and implicit cultural control is a cornerstone in Swedish manage-
rial philosophy. Swedish MNCs could be characterized by a strong corpo-
rate culture using managers as bearers of organizational norms and val-
ues.”37

 
I ett senare skede och om resurserna så tillåter kan en komplettering av inter-
vjuerna göras, där både antalet fallföretag och intervjupersoner kan utökas och 
då utifrån en mycket säkrare grund än vad som skulle ha varit fallet i det inle-
dande skedet 38. Det är därför inledningsvis möjligt att nöja sig med ett fåtal fall, 
för att senare låta den framväxande kunskapen bestämma vad som behöver göras 
ytterligare, för att få ett så aspektrikt material som möjligt.  

                                                           
35 Patton 1990:174. 
36 a.a. s. 263. 
37 Selmer & de Leon 1992:4. 
38 Eneroth 1984:67. 
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3.3  Validitet/Reliabilitet 
Kvalitativa metoder utgår från en företeelse som den vill skaffa sig kunskap om, 
medan den kvantitativa metoden snarare försöker hitta en verklighet att pröva ett 
begrepp på39, följaktligen så skiljer sig också bedömningskriterierna för de olika 
ansatserna. För de kvalitativa metoderna anges den viktigaste bedömnings-
grunden vara intersubjektivitet40, möjligheten för andra än forskaren själv, att ta 
del av studien och förstå hur den genomförts. Studiens trovärdighet beror då till 
stor del på hur väl läsaren kan analysera de procedurer, som ligger till grund för 
det slutliga resultatet.  
 

”The standard approach to this problem is to present data as evidence for 
conclusions, thus indicating how the analyst obtained the theory from 
data.”41

 
Genom att visa hur analysen har gått till och hur olika strukturer vuxit fram, 
samt hur de är förankrade i underliggande data, ges läsaren en möjlighet att själv 
ta ställning till och bedöma ”logiken och rimligheten”42 i de resultat som läggs 
fram. Samtidigt har man goda möjligheter att pröva ett annat i sammanhanget 
uppställt kriterium, nämligen hur väl det uppställda begreppet täcker in de data 
som det är skapat av43. Hur väl det slutliga resultatet förmår att skapa en bred 
och heltäckande återgivning av de aspekter som tydliggjorts i analysarbetet44. 
Bedömningen av resultatet vilar därmed på, huruvida man i det begrepp som 
vuxit fram har lyckats skapa det på ett sådant sätt att företeelsens alla aspekter, 
som de visat sig i insamlade data, täcks in, samtidigt som det klart och tydligt 
går att följa varje steg i utvecklingen mot det slutliga begreppet. Detta är 
grunden för en hög grad av intersubjektivitet och avser att ge användaren av 
produkten (undersökningen) goda möjligheter att göra en egen bedömning av 
dess trovärdighet45. 

 
”The ultimate test of the credibility of an evaluation report is the response 
of information user and readers to that report. This is a test of face validity. 
On the face of it, is the report believable? Are the data reasonable? Do the 
results connect to how people understand the world?”46

 

                                                           
39 Eneroth 1984:48-9. 
40 a.a. s. 68. 
41 Glaser & Strauss 1967:228. 
42 Arbnor & Bjerke 1994:253. 
43 Se även avsnittet om tolkning och kodning, nedan. 
44 Eneroth 1984:59. 
45 Glaser & Strauss 1967:224. 
46 Patton 1990:469 
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Den slutliga bedömningen av studiens relevans och tillförlitlighet ligger således 
hos den enskilde läsaren (användaren). På forskaren vilar ansvaret att presentera 
studien och dess resultat på ett sådant sätt att läsaren kan göra denna bedömning.  

3.4  Verklighetsförståelse 
Det sätt varpå vi kommer att förhålla oss till forskningsområdet präglas sanno-
likt alltid av en mer eller mindre medvetet uttalad verklighetsuppfattning47. 
Utifrån en uppfattning som man kanske inte alltid har nått full klarhet om, görs 
ett antal grundläggande och allmänna antaganden om verklighetens beskaffen-
het, vilka i sin tur påverkar hur man kommer att uppfatta och förstå sitt under-
sökningsområde. Här kommer det särskilt att pekas på två perspektiv som kan 
vara avgörande för studiens utkomst.  
 

‘En naiv tolkning av forskningens uppgift är att den skall avbilda eller 
reproducera verkligheten. Något sådant är naturligtvis inte möjligt: verklig-
hetens värld innehåller så många detaljer att den måste underkastas en 
grundlig gallring, innan några begripliga sammanhang framträder. I själva 
verket gör varje människa en sådan gallring varje gång hon observerar 
verkligheten. Med stöd av kriterier som hon är omedveten om koncentrerar 
hon sig på det för henne väsentliga, det som har betydelse för hennes behov 
att förstå och ”använda” verkligheten.’48  

 
Det torde inte vara rimligt att man som forskare skulle kunna uppfatta och förstå 
verkligheten i all dess komplexitet, än mindre att man skulle kunna återge den. 
Snarare handlar det om att innanför den avgränsning man gjort, återge det som 
man förmår att uppfatta och förstå. Det är således högst troligt att det sker en 
gallring, om inte annat för att man skall få en hanterlig verklighet, samtidigt som 
det bör observeras att denna gallring kommer att präglas av forskarens eget 
övergripande synsätt.  
 

‘Problemet är ... att företeelsens helhetssammanhang aldrig kan varseblis 
direkt. Det är så omfattande och komplicerat att där inte finns någon 
möjlighet att ”fixera” det med hjälp av observationer eller förståelsen. Vi 
kan endast närma oss helheten via de mer begränsade kvaliteter som 
företeelsen har.’49

 
Nästa antagande om verklighetens beskaffenhet som kan vara av betydelse i 
sammanhanget, är uppfattningen om verkligheten som något socialt konstruerat, 
något som vi kommer fram till i vårt samspel med omgivningen, i korthet en 
internaliserings- och externaliseringsprocess. 
                                                           
47 Arbnor & Bjerke 1994:25. 
48 Lindblad 1981:81. 
49 Eneroth 1984:137 
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”Det innebär att verkligheten inte är av oss oberoende. Den består av ett 
växelspel mellan våra egna upplevelser och den samlade upplevelsestruktur 
vi tillsammans med andra under lång tid har skapat.” 50

 
Verklighetsuppfattningen bygger således på vad individen själv, tillsammans 
med sin omgivning har upplevt och vad denne förmått att förstå och internalisera 
i denna process. Vilket leder fram till att en objektivt given verklighet inte anses 
existera, utan att verkligheten i stället och med utgångspunkt i individen, skall 
förstås som socialt konstruerad och således subjektivt given.  
 
Utifrån mer generella ståndpunkter i det kvalitativa perspektivet, så kan man 
peka på ytterligare tre olika perspektiv51, ett statiskt, ett dynamiskt och slutligen 
ett teleologiskt perspektiv som allestädes närvarande, oavsett andra synsätt på 
företeelsen. Där den statiska utgångspunkten försöker ta fasta på det som är 
relativt bestående hos en företeelse, det som den förknippas med i ett längre 
perspektiv och inte enbart i det ögonblick den inträffar, vilket är fallet i det dy-
namiska perspektivet, där förändringar är det man försöker tydliggöra och följ-
aktligen också fokuserar på. I det sista perspektivet, det teleologiska, är det 
företeelsens syfte, de mål den relaterar sig till som är avgörande för uppmärk-
samheten. I den föreliggande studien så är det rimligt att föreställa sig inslag av 
alla dessa tre perspektiv, då det inom undersökningsområdet förekommit en rela-
tivt omvälvande process, som delvis fortfarande pågår, om än i lugnare och mer 
strukturerade former där man fortfarande diskuterar utveckling och mål liksom 
det över tiden bestående. Beroende på hur långt man kommit i sin utveckling så 
betonar man olika sidor av företeelsen, där den som är i början av sin process 
oftast pekar på målen, medan den som kommit en bit på väg oftast väljer att visa 
på de funktioner som finns, vad som redan är institutionaliserat i organisationen, 
medan man i ett mer etablerat stadium kanske oftare väljer att fokusera på hur 
man håller processen vid liv för att nå de uppsatta målen. Normalt ligger det 
även i de intervjuades egenintresse att inte framställa sig själva i en negativ 
dager, utan troligen kommer man sträva efter att framstå utifrån en mer 
idealtypisk situation som försöker svara mot omgivningens förväntningar och 
krav. Således finns en rad faktorer som påverkar vår verklighetsuppfattning och 
det närmaste man kan hoppas på att komma, är en detaljerad och innehållsrik 
beskrivning, av en subjektivt given och uppfattad verklighet. 

3.5  Forskarroll 
Utifrån den ovan redovisade grundsynen är det således inte möjligt att objektivt 
undersöka och återge verkligheten. Förhållandet objekt-subjekt, där objektet är 
                                                           
50 Arbnor & Bjerke 1994:192 
51 Eneroth 1984:124. 
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skiljt från och opåverkat av subjektet, är inte möjligt. De verklighetsuppfatt-
ningar som kommer till uttryck i intervjuerna måste uppfattas som varandes sub-
jektiva. Där dessutom forskaren och objektet kan smälta samman i en subjekt-
subjekt52 relation och den för ögonblicket uppfattade verkligheten skapas 
dialektiskt i interaktionen mellan det undersökande och det undersökta. Forska-
ren kan inte uppfattas stå neutral och påverkansfri i förhållande till responden-
ten, utan forskaren kommer i varierande grad att samspela med intervjupersonen 
i de intervju- och samtalssituationer som förekommer. Forskarens eget synsätt 
blir till en del i verklighetsuppfattningen och är aktivt i dess skapande så fort frå-
gor börjar ställas, förtydliganden begäras och givna svar, i prövande syfte om-
formuleras under samtalets gång. 
 

”... människan externaliserar språkliga beskrivningar, som har en innebörd 
både för henne själv och andra aktörer”53

 
De innebörder som vi ger uttryck för innebär att en sorts gemenskap, om än 
tillfällig, kommer att bildas när tankar, åsikter och erfarenheter utbyts. Ingen 
kommer att vara opåverkad av den andre, utan ämnet kommer kontinuerligt att 
omtolkas och omformuleras i en dynamisk process som i princip är oändlig. 
Forskarens roll i denna process innebär ett aktivt deltagande i interaktionen med 
sitt intervjuobjekt och för att kunna delta krävs det kunskap inom det område 
man skärskådar. I detta avseende blir inte förförståelsen, vilket allmänt brukar 
framhållas, ett problem, utan snarare en förutsättning, för att kunna delta i pro-
cessen på ett någorlunda insiktsfullt sätt. Egenskaper som yrkeserfarenhet och en 
god uppfattning om den allmänna debatten, samt kunskap i befintlig teori kan då 
betraktas som något positivt, något som bidrar till att skapa den nödvändiga 
teoretiska känsligheten. 
 

”... att vara känslig inför händelser och att kunna observera dessa och 
nedteckna dem utan att de först filtreras genom i förväg uppställda 
antaganden.”54

 
Den negativa sidan av förkunskaper är annars att man med utgångspunkt i tidi-
gare erfarenheter, utan närmare reflektion, tar saker och ting för givet, samtidigt 
som man brukar framhålla att undersökningsområdet skall närmas på ett så för-
utsättningslöst sätt som möjligt. Det kan ifrågasättas om man verkligen kan upp-
nå ett totalt okunnigt och förutsättningslöst förhållningssätt. Även om man 
skulle betrakta det som något idealt och närmast ouppnåeligt, måste man ändå 
alltid ha en strävan att verkligen försöka förhålla såg på detta sätt. 

                                                           
52 Eneroth 1984:79.  
53 Arbnor & Bjerke 1994:205. 
54 Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn 1991:34-5. 
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 ”Of course, the researcher does not approach reality as a tabula rasa. He 
must have a perspective that will help him se relevant data and abstract sig-
nificant categories from his scrutiny of the data.”55

 
Vidare måste forskaren ha kunskap om sitt forskningsområde, en teoretisk käns-
lighet, för att kunna förstå vad där försiggår och urskilja de delar som är relevan-
ta. I rollen som forskare ingår då inte bara att förhålla sig neutral och 
påverkansfri, utan även att aktivt delta för att skaffa sig kunskap och sätta sig in 
i undersökningsområdet, försöka förstå objektet uti från sig självt, dess situation 
och omgivningsmiljö. Forskaren bör därför vara noga med att ge akt på vad som 
sägs eller uttrycks i olika sammanhang, så att inte egna tankar eller åsikter fram-
förs, annat än när så faller sig naturligt och utifrån sammanhanget självt. Fram-
för allt bör forskaren vara synnerligen noga, med att aldrig själv vara den som 
för in nya element i samtalen, utan nöja sig med att bekräfta eller tolka det som 
framförs. I de dialoger som senare kan uppstå med anledning av samtalen kan 
finnas anledning att föra in nya element, men då endast utifrån tidigare vunnen 
kunskap, för att berika och skapa ytterligare bredd i materialet. Huvudregeln är 
annars att teorin skall ha sitt ursprung i den verklighet som är under bearbetande 
och inte i allmänna, icke empiriskt grundade uppfattningar, om den specifika 
verklighet man arbetar med. 

3.6  Tolkning - kodning 
Tolkningsarbetet och forskarrollen är av naturliga skäl intimt förknippade med 
varandra och ställer följaktligen även likartade krav, varför det även i detta sam-
manhang bör framhållas att ett förutsättningslöst förhållningssätt, givetvis skall 
eftersträvas, men att vi gör klokt i att beakta, de begränsningar som kan före-
ligga.  
 

”Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av att vi är historiska varelser.”56

 
Denna betingning är att betrakta som ofrånkomlig både i själva tolkningen, såväl 
som i inhämtningen av empirin. Hur fria vi än må vara från uppsåt, bör vi 
uppmärksamma den påverkan som alltid kommer att finnas, såväl i det historiska 
perspektivet som i det mer omedelbara, i den utveckling som sker under 
forskningens bedrivande. 
 
I ett personligt perspektiv med utgångspunkt i forskaren och dennes kapacitet 
som ett instrument i undersökningen, ligger som en del i förförståelsen även 
egna och praktiska erfarenheter sedan tidigare. Där ett antal självupplevda situa-
                                                           
55 Glaser & Strauss 1967:3 (n3). 
56 Ödman 1991:10. 
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tioner i ett antal olika yrkesroller och företag kan ha inverkan på hur man reso-
nerar kring och uppfattar etiska frågeställningar i olika sammanhang. Fram-
förallt föreligger det en risk i situationer där man känner igen sig och att man då 
omedvetet tolkar in uppfattningar som man bär med sig sedan tidigare. Den bild 
som då framträder liknar i många och avgörande avseenden det hermeneutiska 
synsättet. Det förhållande som i så fall råder, är att allt vi ser eller uppfattar, all-
tid kommer att vara tolkat utifrån någon aspekt av den verklighetsuppfattning 
som alla människor har sig tillägnad. 

 
”Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan 
ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten.”57

 
I studiens empiriska del är det inte rimligt att förvänta sig att respondenterna 
skall inta något sorts vetenskapligt förhållningssätt, utan man blir tvungen att 
begränsa sig till den utsaga som ges med de fel och brister den kan ha. Men i det 
vetenskapliga arbetet ställs andra krav och följaktligen gäller också andra regler. 
Den återgivning av verkligheten som växer fram i analysen av materialet måste 
alltid grunda sig på respondenternas sätt att uppfatta verkligheten vid tillfället 
för samtalet. Något som också stämmer överens med det krav på att teorin skall 
”passa” (fit) den verklighet som den beskriver, vilket är ett av fyra kvalitetskrite-
rier som ställs upp i ”grounded theory”. 
 

”If a grounded theory is carefully induced from the substantive area its 
categories and their properties will fit the realities under study in the eyes of 
subjects, practitioners, and researchers in the area.”58

 
Beskrivningen som framträder är sålunda ett resultat av vad intervjupersoner, 
med ansvar för företagsetik, har uttryckt utifrån sina respektive utgångspunkter. 
Redan i insamlingen av det empiriska materialet så är det härav, av vikt att få 
klargjort och förtydligat vad som kan ligga dolt eller underförstått i samtalen. 
Den dialoga situation som då kan uppstå är inte helt ideal i och med att parternas 
uppfattningar, i en ömsesidig påverkan kan komma att närma sig varandra, för 
att till sist helt och hållet förenas i en sorts omedveten konsensus. Det är då av 
stor vikt att man klart skiljer på vad som uppkommer ur den ursprungliga upp-
fattningen och vad som tillförs i den externaliserande samtalsfasen, så att man 
inte utifrån dessa delar av samtalet eller andra utgångspunkter, formulerar något 
som inte stämmer med intervjupersonens egen uppfattning. Annars kommer inte 
teorin att möta det andra kravet som ställs upp. 
 

                                                           
57 Ödman 1991:10. 
58 Glaser 1992:15. 
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”If a grounded theory works it will explain the major variations in behavior 
in the area with respect to the processing of the main concerns of the sub-
jects.”59

 
Det tredje kravet som ställs upp, går ut på att det som återges också är det som 
till saken hör (relevance). Detta har man lyckats uppnå om de studerade före-
teelserna är beskrivna på ett sätt, som stämmer väl överens med vad de inblan-
dade personerna har gett uttryck för. 

 
”If it fits and works the grounded theory has achieved relevance.”60

 
I själva kodningsarbetet är det av vikt att uppmärksamma de åtgärder som kan 
vidtas för att få en så tillförlitlig kodning som möjligt och därmed minimera det 
inflytande som kodaren kommer att ha på sitt material i själva kodsättningen och 
där ett av de framträdande kraven är att man hela tiden jämför mot redan tidigare 
kodat material, så att kodningen förblir konsekvent i hela materialet och inte 
förändras under arbetets gång. 
 

”... while coding an incident for a category, compare it with the previous 
incidents in the same and different groups coded in the same way.”61

 
Likartade händelser skall således vara likartat kodade i hela materialet. På det 
mer övergripande planet, när koncept börjar framstå och även konstruerats, så är 
det även där av vikt att försöka komma förbi påverkan av den egna förförståel-
sen. Ett sätt är att testa konkurrerande alternativ. De ur empirin framväxande 
alternativen accepteras inte okritiskt, utan innan man stannar för en viss given 
konstruktion så försöker man medvetet hitta alternativa förslag till förklaringar, 
inte så mycket för att falsifiera det egna resultatet, utan mer för att stödja det och 
om möjligt integrera ytterligare aspekter på företeelsen i fråga. 

 
”When considering rival organizing schemes and competing explanations 
the mind-set is not one of attempting to disprove the alternatives; rather, the 
analyst looks for data that support alternative explanations.”62

 
Det sista av de fyra grundläggande kraven, överensstämmer väl med vad som 
sägs om konkurrerande alternativ, i det att man försöker tillvarata möjligheterna 
till ett öppet sinne och undvika att forskaren blir alltför institutionaliserad i sitt 
eget arbete. Tanken är att man ska kunna se flera möjliga förklaringar, förmås att 
vara föränderlig och flexibel hela tiden. Annars är det risk för att man medvetet 
                                                           
59 Glaser 1992:15. 
60 a.a. s. 15. 
61 Glaser & Strauss 1967:106. 
62 Patton 1990:462. 
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kan komma att förbise data, såväl som hela delar av ett begrepp, som inte 
stämmer in med den egna uppfattningen. Återgivningen av verkligheten är i sig 
inte något statiskt, utan skall snarare ses som ett dynamiskt skeende, något som 
hela tiden kan förändras när nya data framträder. Skapade begrepp är aldrig låsta 
utan hela tiden öppna för förändringar och kompletteringar, den återgivna 
verkligheten är helt enkelt förändringsbar (modifiable), så länge som analysen 
har något att tillföra.  

 
‘The theory itself should not be written in stone or as a ”pet”, it should be 
readily modifiable when new data present variations in emergent properties 
and categories. The theory is neither verified nor thrown out, it is modified 
to accommodate by integration the new concepts.’63

 
Forskaren äger inte teorin, utan teorin äger sig själv, lever sitt eget liv, förändras 
och antar den skepnad som den rådande situationen betingar och inte vad forska-
ren önskar att den skall vara. 

3.7  Utfall 
För att inte urvalet skall bli ohanterligt har det skett en medveten avgränsning 
mot företag av en viss storlek och ett urval i tre steg för att säkra bredd och djup. 
Det första steget omfattar de i Sverige värdemässigt största börsföretagen och de 
företag som då har kommit ifråga har undersökts utifrån kriteriet särskilt 
informationsrika fall (intensity sample), för att säkerställa att de har uttalade 
etiska strukturer i sina organisationer. I det andra steget har det gjorts ett försök 
till stratifiering (stratified purposeful sample), där urvalet delats in efter det slags 
verksamhet som man bedriver för att säkra representation från flera olika 
verksamhetsområden. Det tredje och sista steget siktar in sig på intervjuperso-
nerna i de utvalda fallföretagen och här har utgångspunkten varit en strategi som 
riktar in sig på personer med särskilt goda kunskaper på området i fråga (key 
informants). En grundförutsättning i övrigt har varit att alla deltagare garanterats 
full anonymitet. 

3.7.1 Analys av urvalet  
Intresset att delta i undersökningen har inte varit i nivå med vad som förväntades 
vara rimligt. Det syns heller inte ha varit helt självklart att man öppet skall tala 
om, som det uppfattas, känsliga förhållanden som organisationers etiska 
förhållningssätt. Det etiska förhållningssättet tycks i flera fall snarast vara att 
likna vid en väl förborgad affärshemlighet och inget som man bör kommunicera 
till sin omgivning. Inte heller det egna regelverket vill man utan vidare lämna ut 
till en utomstående. Ett annat skäl, om än enbart spekulativt, kan vara att man 
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helt enkelt inte behärskar de etiska frågeställningarna särskilt väl och 
följaktligen kan känna sig något osäker på området som sådant. 
 
Till följd av detta har särskilt stratifieringen varit svår att genomföra och förut-
om vad som angivits i det föregående så har det också anförts en rad allmänna 
och praktiska invändningar, där skäl såsom ointresse och tidsbrist varit framträ-
dande. Det slutliga resultatet innebär ett urval som består av nio olika företag, 
representerande tre från varandra skilda verksamhetsinriktningar, där de tre del-
områdena, utan att ställa krav på någon särskild indelningsgrund64, kan beskrivas 
som verkstads-, läkemedels- och finansiell industri med två, ett, respektive sex 
fallföretag inom varje delområde. Stratifieringen i sig är ett viktigt inslag efter-
som de inledande intervjuerna pekade i riktning mot att det finns skillnader före-
tagen emellan, skillnader som kan vara relativa företagets branschtillhörighet. 
  
Den stora representationen i finansbranschen förklaras av ett slumpmässigt 
sammanträffande, där det helt oväntat kom ett erbjudande, från ett av finans-
områdets egna branschorgan, att ställa ett antal intervjupersoner till förfogande. 
Urvalet hade kunnat begränsas i den här delen, men inledningsvis fanns inte 
någon rimlig grund för att utesluta någon enhet. Senare har det också visat sig 
att det ”tilldelade” urvalet, mycket konkret bidragit till att öka spännvidden i ma-
terialet och tillfört en rad aspekter som sannolikt inte skulle ha framträtt annars. 
 
Teoretiska urvalsprinciper har därmed inte kunnat följas fullt ut, utan blir i det 
här sammanhanget närmast att betrakta som en idealisk position, eftersom de 
förutsätter tillgång till de undersökningsobjekt som utvecklingen i den löpande 
processen pekar i riktning mot. Så har, av skäl som framgått ovan, inte varit 
fallet i denna undersökning. 

3.7.2  Analys av intervjuerna 
Det empiriska materialet består av intervjuer med 9 personer i lika många 
företag och i enlighet med vad som redovisats om urvalet ovan. Alla intervjuer 
har genomförts på plats hos respondenten och på ställe som denne själv valt. 
Några krav har inte ställts inte upp utan respondenten har själv ordnat alla 
praktisk detaljer, liksom även angivit lämplig tidpunkt för intervjun. Vidare så är 
gemensamt för samtliga intervjuer att den inledande informationen begränsas till 
ett minimum men av naturliga skäl är så omfattande, att åtminstone ett samtal 
kan komma igång. Därefter har respondenterna uppmanats att utveckla vad etik 
(business ethics) är för något och med utgångspunkt i den egna organisationen. 
Respondenten har sedan varit helt fri att utveckla sin egen uppfattning i ämnet, 
vilket normalt brukar innebära en till två timmars reflektion kring ämnet. 
                                                           
64 Indelningen följer i princip den uppdelning på bransch, som brukar användas vid 
   presentationen av olika börslistor, som i t ex tidningen Affärsvärlden (1999). 

 29



  

Samtalen har i princip fortgått tills dess att respondenterna själva anser sig ha 
uttömt ämnet.  
 
Under intervjuerna har inga nya begrepp eller uppfattningar förts in, utan när 
frågor har ställts, har de enbart tagit sin utgångspunkt i respondentens egen upp-
fattning som den framträder i intervjun. Det vanligaste skälet till frågor är att 
respondenten underförstår saker i sin framställning, saker som inte utan vidare 
kan tas för givna, utan måste bekräftas för att det säkert ska framgå vad som 
menas.  
 

”Vid det renodlade samtalet däremot är endast ett tema givet av mej, och 
inom dessa ramar kan den andre fritt välja vad ha vill ta upp. Undersökaren 
frågar visserligen ibland (som man gör i ett samtal) men dessa frågor är inte 
förberedda utan följer samtalets utveckling. Endast ibland har undersöka-
rens frågor karaktären av att föra tillbaka den andre till det givna ämnet.”65

 
Under intervjuns gång framträder det vanligtvis även strukturer av övergripande 
karaktär och här är det helt avgörande att få en bekräftelse på, om det som upp-
fattats, är riktigt eller ej. För att inte störa eller styra intervjun, görs inte uppfölj-
ningen av de uppfattade strukturerna förrän i slutet av intervjun, i princip när 
respondenten anser ämnet uttömt. I de senare delarna av samtalen har det därför 
skett en rekapitulering kring det som uppfattats som huvudsakliga och bärande 
teman i intervjun. Ytterligare och fördjupad information har då framkommit, 
samtidigt som förtydliganden kring vad som varit oklart varit möjliga. Ur denna 
avslutande dialog har även det uppenbara och underförstådda till stor del kunnat 
framträda. När de uppfattade oklarheterna har utretts och kan antas ha förståtts 
på ett rimligt sätt, har intervjuerna avslutats. 
 
Intervjuerna har genomförts i en positiv anda och vid flera tillfällen har det 
infunnit sig en känsla av både uppriktighet och förtrolighet som varit överras-
kande. Det kan emellertid inte förväntas att en total öppenhet rått och något 
annat vore naivt att tro, även om atmosfären varit sådan att det kunnat uppfattas 
en genuin strävan att vilja belysa den uppställda frågeställningen så utförligt 
som möjligt 

3.7.3 Den inledande bearbetning av materialet 
I korthet så skrivs alla de bandade intervjuerna in i ett datorprogram66 avsett för 
analys av textbaserade data. Programmet har inbyggda funktioner för kodning 
och minnesanteckningar, två viktiga funktioner i arbetet med det föreliggande 
materialet. Det är oundvikligen så att en och annan tanke eller idé dyker upp 

                                                           
65 Eneroth 1984:102. 
66 The Ethnograph v4.0. 
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under själva kodningsarbetet, inte alltid goda och användbara sådana, men för att 
säkra alla spontana och omedelbara intryck, så nedtecknas allt i den särskilda 
minnesfunktionen. Något som i ett senare skede, när materialet skall fogas sam-
man till en väl förankrad verklighetsbeskrivning, också visat sig vara till god 
nytta. För de goda tankar man haft under månader av kodningsarbete, finns inte 
självklart på plats, när de väl kan vara till nytta. 
 
I den fortlöpande kodningen förfar man i princip på samma sätt, de nya koder 
som skapas har kontinuerligt lagrats i en kodförteckning, där varje kod också 
beskrivs med avseende på sitt innehåll. Kodstrukturen är inte statisk utan kan 
förändras i en eller annan detalj under det att kodningsarbetet fortgår, men i 
stora drag har koderna behållit sin ursprungliga utformning. När nya företeelser 
uppträder och som inte kan passas in i den befintliga strukturen, har i stället nya 
koder skapats. Avsikten är att likartade företeelser skall ha likartade koder för att 
uppnå en gemensam struktur i hela materialet.  
 
Behandlingen av materialet i ett datorprogram har medfört ett antal fördelar, där 
främst två aspekter kan vara särskilt viktiga att peka på. Den ena är att det aldrig 
hade varit möjligt att återge materialet på ett så detaljrikt och samtidigt struktu-
rerat sätt, om inte datorstöd hade funnits med i bearbetningen. Det andra är att 
den fragmentering av materialet, som naturligen sker i tolkningsprocessen, till 
del kan motverka inflytandet från den förförståelse av undersökningsområdet 
som alltid måste anses vara närvarande. Redan omfattningen på intervjuerna i 
sig gör att det är omöjligt att överblicka materialet vid ett och samma tillfälle, 
mängden detaljer som kommer fram i tolkningen gör det i princip omöjligt. Vil-
ket rimligen bör kunna leda fram till ett antagande om att förförståelsen av un-
dersökningsområdet, i någon mån har kunnat motverkas. Den noggranna pröv-
ningen av kodernas inbördes förhållande och hur de kan relateras till varandra 
konceptuellt, bör även det innebära en reducering av den inverkan förförståelsen 
kan ha. 
 
När allt material är kodat och klart och man står inför en mängd aspekter på den 
undersökta företeelsen, är nästa steg i processen att sortera och sammanföra data 
under olika begrepp (konceptuella kategorier) för att nå fram till en övergri-
pande struktur. 

3.7.4 Den empiriska skildringens uppbyggnad 
Fältarbete och analys har bedrivits parallellt och varje intervju har kodats och 
analyserats i direkt anslutning till själva intervjutillfället, för att på ett tidigt sta-
dium kunna tillvarata och i det fortsatta arbetet integrera den kunskap och 
erfarenhet som görs i takt med att processen fortskridit. I princip börjar skild-
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ringen av verkligheten att byggas redan i tolkningen av den första intervjun, för 
att sedan successivt byggas ut under det fortsatta arbetets gång.  
 
Tolkning och analys har uteslutande det insamlade empiriska materialet som 
utgångspunkt, men i vissa delar har det granskats och jämförts mot det skriftliga 
material som erhållits i samband med intervjuerna, främst etiska regler och en 
del internt informationsmaterial. Materialet som sådant har varierat högst vä-
sentligt mellan fallföretagen, men det finns inget i den här delen av processen 
som antyder annat, än att det råder samstämmighet mellan de muntliga och 
skriftliga utsagorna. 
 
Kodningsarbetet har sedan, beroende av fas, bedrivits efter olika linjer. Efter att 
hela materialet kodats har det sammanställts i två olika delar, en där varje enskilt 
fall är tolkat utifrån sina särskilda förutsättningar och där resultatet är återgivet 
för sig. I nästa steg har materialet fogats samman till en helhet och den vidare 
analysen har skett med utgångspunkt i en likaledes sammanlagd kodstruktur. Det 
är ur den senare tolkningen av materialet som kärnkategori och konceptuella 
kategorier vuxit fram. 
 
I analysens sista steg, innan den slutliga skildringen formuleras, har materialet 
tolkats utifrån de antagna kategorierna, för att i perspektiv av var och en förfina 
analysen inom de olika delområdena.  

3.7.5 De konceptuella kategorierna 
Ur analysen har sedan vuxit fram ett antal antaganden om vilka beståndsdelar 
som begreppet företagsetik består av, givet den uppfattning som kommer till 
uttryck i det empiriska materialet. Processen som leder fram till de konceptuella 
kategorierna startar tidigt i kodningsarbetet och är en naturlig följd av att det 
uppstår tankar och idéer redan i det inledande skedena. Dessa tidiga betraktelser 
som växer fram och förändras undan för undan, är i praktiken de första utkasten 
till den slutliga produkten, men de utsätts hela tiden för en prövning mot existe-
rande såväl som tillkommande aspekter, i ett sorts växelspel där man hela tiden 
vandrar mellan de olika nivåerna. I denna process prövas också de olika begrep-
pens inbördes förhållande, dels för att se hur de förhåller sig till varandra, men 
också för att se om den för ögonblicket rådande sammansättningen kan förank-
ras i det underliggande materialet. Det för stunden rådande vägvalet är aldrig 
statiskt, utan prövas och omformuleras i takt med att analysen och kodnings-
arbetet fortskrider och pågår tills dess att man inte längre har något nytt att 
tillföra eller av andra skäl finner anledning att förändra de rådande begreppen. 
 
När den inledande kodningen avslutas finns således en relativt god uppfattning 
om hur det slutliga resultatet bör se ut. Innan resultatet läggs fast prövas det 
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ingående mot underlaget i sin helhet för att se hur väl det är förankrat i, respek-
tive förmår att förklara materialet. I denna process, efter att ha stött och blött ett 
antal uppfattningar, kommer man så småningom fram till en ur materialet natur-
ligt sprungen sammansättning av de konceptuella kategorierna. Den slutliga 
uppfattning, som skäligen kan antas ha meriter i sammanhanget och som kom-
mer att redovisas, har i allt väsentligt visat sig kunna innefatta flertalet aspekter. 
Samtidigt som den förmår att bära fram och förklara, vad som i övrigt framträder 
som de väsentliga och avgörande inslagen. Resultatet av processen leder också 
fram till ett antagande, att de fem kategorier som presenteras nedan, är en rimlig 
utgångspunkt för att beskriva och återge den verklighet som undersökts. 

3.7.6 Intersubjektivitet-validitet 
Om studiens trovärdighet till stor del är beroende av hur väl läsaren kan 
analysera och förstå de procedurer som utgör grunden för det slutliga resultatet, 
ställs det krav på att läsaren dels kan ta del av själva grundmaterialet (intervjuer-
na), dels kan se hur det slutliga resultatet har vuxit fram ur kodningsprocessen. 
Därför finns det empiriska materialet också återgivet i sin helhet i ett särskilt 
appendix. Avsikten är att man utifrån de olika fallen ska kunna göra en 
rimlighetsbedömning av materialet och i någon mån också förstå det utifrån de 
skilda förutsättningar som kan gälla i de olika branscher som finns represente-
rade.  
 
I princip representerar återgivningen av de enskilda intervjuerna också de 
inledande stadierna i tolkningsprocessen. Genom att varje enskilt fall och dess 
kodningsstruktur återges, är det meningen att man, dels ska kunna se hur de en-
skilda fallen vuxit fram, dels ges en möjlighet att skapa sig en förståelse av vad 
det är som ligger till grund för den process som leder fram till att de kon-
ceptuella kategorierna utkristalliseras. I korthet den process som föregår den 
selektiva tolkningen, som i sin tur sedan utgör stommen i den slutliga betraktelse 
som läggs fram nedan. 
 
Genom att kunna följa varje steg i utvecklingen mot den slutliga produkten, se 
hur kärnkategori och konceptuella kategorier vuxit fram, är det meningen att det 
skall föreligga möjligheter till en bedömning av det slutliga resultat som pre-
senteras. Läsaren ska ges en möjlighet att själv granska rimligheten i de resultat 
som läggs fram. 
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4.  Teoretisk utgångspunkt 
Det inledande och det första fördjupade studiet av företagsetik visade ganska 
snart att ämnet närmast är att betrakta som tvärvetenskapligt, samtidigt som det 
uppvisar stora likheter med det som på det filosofiska området, brukar betecknas 
som moralvetenskap67 och tillämpad etik68. Utgår man från dessa två in-
riktningar får man en relativt bred utgångspunkt som täcker såväl teoretiska som 
praktiska överväganden, liksom en rad olika forskningsområden. Där det, vid 
sidan om de filosofiska inslagen, kommer att finnas bidrag från olika områden 
som historia, religion, psykologi och sociologi. 
 
Den fortsatta framställningen gör i inget avseende anspråk på att vara hel-
täckande, utan kan snarast karaktäriseras som en upptäcktsfärd på det tvär-
vetenskapliga fältet, där det ena lett till det andra. Samtidigt har det dock funnits 
en ambition att ringa in ett antal områden och förutsättningar som kan vara av 
betydelse när man ger sig i kast med att skapa och operationalisera etiska för-
hållningssätt. Avsikten är inte att föreskriva utan snarare att låta ett antal kritiska 
inslag och faktorer komma till tals och på sätt som de kommit att framträda i 
utforskandet av företagsetikens grunder. 
 
Inledningsvis bör det också påpekas att här är begreppen etik och moral inte är 
direkt synonyma69. Utan med etik avses en reflektiv process där man noga över-
väger, väljer ut och fastställer, de grundläggande värden som man vill ska prägla 
tillvaron. Medan moral skall förstås som det löpande (etiska) samtalet, där man i 
dialogen lägger fram och internaliserar de förutsättningar som skall vara 
vägledande i sättet att handla, för att i förlängningen också bekräftas i det prak-
tiska handlandet70. 

4.1  Skapandet av värderingar – ett individ-  
  perspektiv 
För de flesta människor är skapandet av värderingar snarast en fråga om att 
tillägna sig, vad som av olika skäl kan befinnas vara rimligt, mer sällan en fråga 
om en mer utvecklad tankeprocess.  
 

”Det är sällan som människor själva kommer fram till sina värderingar efter 
egna överväganden och på grundval av mera självständiga bedömningar, 

                                                           
67 Filosofilexikonet 1991:143 
68 Nationalencyklopedin 1991:627. 
69 Oxford Reference Online. Oxford University Press.Stockholm University.17 April 2006. 
Signerad artikel av Prof. R. S. Downie"ethics and morality". 
70 a.a. s. 627. 
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barn gör det aldrig. Värderingar internaliseras i de miljöer eller sociala 
sammanhang där människor har sin hemvist och gärning.”71

 
I framförallt tidiga år, där dialog och kritisk reflektion kanske inte är något av de 
främsta kännetecknen, antas processen bestå i att vi anpassar oss till den 
närmaste omgivningen. De grundläggande normer och värderingar (koder) som 
vi då tillägnar oss, skapas i första hand genom att vi tar till oss det som finns i 
vår omedelbara omgivning. Här är familj, vänner och skola betydelsefulla in-
slag, för att senare i takt med att utvecklingen går framåt även omfatta samhället 
i övrigt. Den bredare sociala gemenskap som följer av att vi i ökad grad förmår 
integrera oss i den omgivande miljön. I senare skeden påverkas vi även av kultu-
rella, politiska och religiösa inslag. Enligt detta synsätt antas således den upp-
sättning normer och värderingar som vi internaliserar snarare ha sitt ursprung i 
den närmaste omgivningen, än i kritiska tankar kring ett eget förhållningssätt. 
Några tänkbara aktörer och områden som kan ha ett inflytande på våra uppfatt-
ningar och som sannolikt är gemensamma för de flesta, framgår av figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänner 

Familj 

Samhället 

Religion

Intresseorga-
nisationer

 
INDIVIDEN 

Ideologi

Skola Företag 

 
 

Figur 1. Några tänkbara källor för normer och värderingar 
 
I takt med att vi växer upp sker det en successiv utveckling och det är utifrån 
den här typen av processer som man försöker förklara individens moraliska ut-
veckling. Den fortsatta beskrivningen utgår i stora drag från en moralutveck-
lingsteori som lagts fram av forskaren och beteendevetaren Lawrence Kohlberg 
och som i senare skeden, tillsammans med en rad andra forskare, främst Anne 

                                                           
71 Daun 1994:28.  
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Colby72, utvecklats till ett väl beprövat instrument, som utifrån den enskilde in-
dividens förmåga att resonera kring olika etiska frågeställningar, försöker fast-
ställa den moraliska utvecklingsnivå som individen befinner sig på. I stora drag 
en process som kan beskrivas som en utveckling på tre olika nivåer och där varje 
nivå innehåller två steg. Där i princip utvecklingen från relativt tidig ungdom till 
vuxenlivet täcks in. 
 
På den första nivån (preconventional level) karaktäriseras vi av ett relativt naivt 
synsätt, som i hög grad centreras kring den egna personen och den egna nyttan. 
Ett isolerat synsätt som tar ringa eller ingen hänsyn till vare sig andra individer 
eller vad som finns i omgivningen. 
 

”Individuals at the preconventional level have not yet come to really under-
stand and uphold socially shared moral norms and expectations.”73

 
När man når den andra nivån (conventional level) har man som regel genomgått 
en process som gör att man kan se klara fördelar med en uppsättning regler som 
delas av flertalet och inte enbart av en själv, samtidigt som synsättet inte längre 
är lika präglat av ett snävt egenintresse. Nu är man snarare beredd att dela de 
gemensamma värderingar och normer som finns i samhället, samtidigt som man 
är villig att även se till andras nytta, man börjar se uppenbara fördelar med en 
gemensam uppsättning värderingar. 
 

”... morality consists of socially shared systems of moral rules, roles, and 
norms.”74

 
Den tredje nivån (postconventional level) innebär att man nått den högsta nivån i 
processen och medför att man är mer eller mindre autonom i sitt hållningssätt 
och inte längre tar till sig normer och värderingar helt okritiskt. På denna nivå 
accepterar man inte samhällets regler, utan att först ha prövat och värderat de 
principer som ligger till grund för reglerna. Först när de underliggande prin-
ciperna accepterats, är man i allmänhet beredd att låta sig vägledas av samhällets 
regelverk. 
 

”... understand and generally accept society’s rules, but acceptance of so-
ciety’s roles is based on formulating and accepting the general moral prin-
ciples that underlies these rules.”75

 

                                                           
72 Colby & Kohlberg 1987. 
73 Colby & Kohlberg 1987:16. 
74 a.a. s. 16. 
75 a.a. s.16.  
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Flertalet människor når som regel inte längre än till den andra nivån och det är i 
de allra flesta fall förenat med stora insatser för att komma vidare, framförallt att 
nå de sista stegen på den högsta nivån. Men redan en förflyttning inom en nivå 
kan innebära stora skillnader och det är inte helt oväsentligt om man befinner sig 
på det första eller andra steget inom en nivå. Särskilt inte, om det visar sig, att 
man i vuxenlivet som regel förblir på den nivå som man når strax efter tonåren 
och att det sedan inte sker någon utveckling av det moraliska förhållningssättet 
därefter. 

 
”Huvudtendensen hos de vuxna är stillastående, men med vissa 
förändringar såväl till högre stadier som tillbakagång till lägre.”76

 
Det finns emellertid tecken på att denna stagnation kan påverkas rent allmänt 
och att det finns goda möjligheter till en utveckling. Vilket kan ske genom konti-
nuerlig träning i lösandet av konstruerade, etiskt problematiska situationer. Där 
verkliga konflikter kan efterliknas i s k moraliska dilemman och där varje 
dilemma konstrueras utifrån flera etiskt problematiska dimensioner, som i varje 
del kräver ett aktivt ställningstagande för eller emot. Fallet Heinz är ett sådant 
dilemma, väl känt och flitigt använt i olika undersökningar. 
 

“In Europe, a woman was near death from a special kind of cancer. There 
was one drug that the doctors thought might save her. It was a form of ra-
dium that a druggist in the same town had recently discovered. The drug 
was expensive to make, but the druggist was charging ten times what the 
drug cost him to make. He paid $400 for the radium and charged $4000 for 
a small dose of the drug. The sick woman’s husband, Heinz, went to every-
one he knew to borrow the money and tried every legal means, but he could 
only get together about $2000, which is half of what it cost. He told the 
druggist that his wife was dying, and asked him to sell it cheaper or let him 
pay later. But the druggist said,”No, I discovered the drug and I’m going to 
make money from it.” So having tried every legal means, Heinz gets des-
perate and considers breaking into the man’s store to steal the drug for his 
wife.”77

 
Arbetet med att fastställa en individs moraliska mognadsnivå går till på så sätt 
att respondenten får ta ställning till huruvida Heinz skall stjäla medicinen eller ej 
och redogöra för hur den kommer fram till sitt ställningstagande samt grunderna 
för det. Ett liknande förfaringssätt kan även användas när man vill utveckla 
redan befintliga färdigheter på det etiska området. Kontinuerlig exponering mot 
etiska dilemman antas skapa en känslighet för den etiska dimensionen, samtidigt 

                                                           
76 Bergling 1982:46. 
77 Colby & Kohlberg 1987:229-30. 
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som träningen i att lösa de problem som ställs upp, antas medföra en utveckling 
mot högre etiska mognadsnivåer.  
 

”Det är också bearbetningen av denna typ av moraliska problem, som visat 
sig kunna stimulera till successivt högre former av moralisk mognad.”78

 
Utvecklingsprocessen kan också styras så att man anpassar den etiska proble-
matiken till att särskilt hantera dilemman på det ekonomiska området och även 
anpassa dem direkt till förhållandena i enskilda företag. 

4.2  Skapandet av värderingar – ett    
  företagsperspektiv 
För de företag som vill utvecklas mot eller upprätthålla en redan hög etisk 
kompetens, kan processer där medarbetare tränas i att bearbeta och hantera mo-
raliska dilemman utgöra ett viktigt inslag. Anpassas sedan träningen av indivi-
den till de specifika förhållanden som gäller i det företag den är knuten till, ska-
pas också en förtrogenhet med och färdighet i att hantera de förutsättningar som 
gäller för den organisation som man verkar i. Särskilt betydelsefullt om varje 
kod kan antas vara utformad och anpassad för de förhållanden som gäller i varje 
enskilt fall. En kod som inte är tydlig i individen och i förhållande till sitt 
tillämpningsområde, riskerar annars att i konkurrens med andra koder, helt en-
kelt att få ge vika och inte bli tillämpad. 
 

”... occasionally a person may be observed who subscribes to the publicly 
professed Christian codes and the patriotic codes, and whose conduct is un-
doubtedly modified by that fact, but who nevertheless is governed, under 
many circumstances, primarily by a code derived from the organization to 
which he is most attached. In case of conflict that code will be dominant.”79

 
I det här perspektivet framstår det som om företagen, förutom att arbeta med 
utveckling på det individuella planet också måste aktivt arbeta med att utveckla 
och lägga fast den kod som skall vara dominant, när man handlar i den kontex-
tuella verklighet, som ett företag utgör. Vidare krävs det att företagets förutsätt-
ningar förtydligas i förhållande till samhällets utgångspunkter och att man beto-
nar, hur man innanför samhällets regelverk, kan uppnå sina egna målsättningar 
utan att åsidosätta sina skyldigheter som god samhällsmedborgare. 

                                                           
78 Bergling 1982:9. 
79 Barnard 1938:265-6. 
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4.3  Handlande och tänkande – en moralfilosofisk 
  utgångspunkt 
Hittills har det till övervägande delen handlat om moral, de förutsättningar som 
vi internaliserar och sedan låter oss vägledas av i vårt handlande. I moralfiloso-
fisk mening handlar det i huvudsak om etik, den reflektiva process som noga 
skärskådar och försöker rättfärdiga de ställningstaganden som ska avgöra vad 
som kan betraktas som rätt eller orätt. Ty man kan inte enbart lita till det som 
varit eller det som råder, utan måste också förhålla sig kritiskt, annars skulle 
inga förändringar ske och sålunda skulle allt som är och framförallt det som tidi-
gare varit tillåtet (som t ex slaveri), även fortsatt vara tillåtet. Här är de annars 
rätt oeniga moralfilosoferna också eniga, rätt eller orätt kan inte enbart bedömas 
utifrån ett antal gängse moralregler80. Utan här krävs en väl genomarbetad teori, 
med en förutsättning att täcka in och hantera flertalet av de överväganden och 
beslut som vi ställs inför.  

4.3.1 Deontologiska och teleologiska teorier 
Teorier för detta har i huvudsak varit av två slag, deontologiska och teleolo-
giska81. Två synsätt som skiljer sig åt en hel del, framförallt med avseende på 
konsekvenserna av de handlingar som utförs. För teleologen gäller att den rätta 
handlingen villkoras av den nytta som en handling åstadkommer och att man 
måste välja den handling som åstadkommer störst nytta (eller minst skada) för t 
ex alla levande varelser eller vilken annan utgångspunkt man kan föredra. För 
deontologen är det emellertid inte konsekvensen av en handling som i första 
hand är avgörande, utan den rätta handlingen är beroende av de inneboende kva-
litéer som handlingen i sig själv har eller avser att åstadkomma. En deontolog 
kan inta ett förhållningssätt som innebär att man alltid skall tala sanning oavsett 
vilka konsekvenser detta kan leda till, eftersom att tala sanning, i sig självt är 
något gott. För teleologen kan det vara rimligt att tala sanning rent allmänt, men 
i de fall där det gör större skada än nytta, skulle teleologen förorda att man gör 
avsteg från principen att alltid tala sanning, eftersom konsekvensen av att inte 
tala sanning (ljuga) i det här fallet skapar större nytta än skada. 
 
Givet de antaganden som gjorts ovan om ett företags sätt att vara, är det i första 
hand ett teleologiskt synsätt som framträder. För om avkastningen på kapitalet är 
avgörande så är det i första hand konsekvenserna av handlandet som tillmäts 
betydelse och då faller det sig naturligt att inrikta sig på ett konsekvensetiskt 
synsätt. Här har då valet fallit på utilitarismen, som kan uppfattas vara en av de 
mest framträdande samtida etiska teorierna, men också av skäl som framgår 
nedan. 
                                                           
80 Frankena 1991:19-20. 
81 a.a. s. 20. 
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4.3.2 Utilitarism 
Utilitarismen är en klassisk filosofisk teori som försöker få oss att handla utifrån 
ett grundläggande kriterium, där vi, i allt vad vi företar oss, alltid bör sträva efter 
att åstadkomma största möjliga nytta (lycka). Vilket i valet mellan möjliga 
alternativ, förutsätter att vi alltid väljer den handling, som kan förväntas åstad-
komma det största goda värdet. 
 

”The creed which accepts as foundation of morals utility, or the greatest 
happiness principle, holds that actions are right in proportion as they tend 
to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happi-
ness. By ‘happiness’ is intended pleasure, and the absence of pain; by ‘un-
happiness’, pain and the privation of pleasure.”82

 
I sina ursprungliga former kan det utilitaristiska kriteriet betraktas som alltför 
förenklat att handla efter, i dagliga och rutinartade verksamheter. Framförallt, 
för att det i sig självt inte ger några precisa svar, utan snarast en riktningsangi-
velse. Därför behövs en precisering av vad det goda består, vad det är man skall 
sträva mot för att i konkreta situationer uppfylla den övergripande riktningsan-
givelsen. I det följande, klassiska uttalandet från en av utilitarismens förgrunds-
figurer, ges det en vägledning om vad som är att betrakta som det ”goda”, i en 
ekonomisk näring. 
 

”It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that 
we expect our dinner, but from their regard to their own interest.83

 
Det är inte välviljan, utan egenintresset som avgör om vi ska få något att sätta på 
bordet. Vilket i sin tur ger en antydan om hur man i allmänhet antas förhålla sig i 
ekonomiska sammanhang när man tillämpar ”the greatest happiness principle”. 
Den som satsar sin arbetskraft eller sitt kapital, kan antas förvänta sig ett 
vederlag härför och handlingar som strävar mot att uppfylla denna förväntan, är 
då också de som är att betrakta som de rätta. 
 
Vidare så påvisas det också i en genomgång84 av olika ekonomiska teorier från 
de senaste århundradena, att i grunden utgår all ekonomisk teoribildning från det 
utilitaristiska kriteriet. Följaktligen kan man, i så fall, tala om en etik för det 
ekonomiska området, en etik som rent allmänt inte skiljer sig från annan etik, 
annat än att reflektionen fokuserar på ekonomiska frågeställningar och med 
tillämpning på ekonomiska frågeställningar. Något som också tydligt framgår i 
följande definition av begreppet business ethics. 

                                                           
82 Mill J S 1987:16-17. 
83 Smith 1986:119. 
84 Guillet de Monthoux 1992 
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 ”As a practice, ethics can be described as the conscious appeal to norms 
and values to which, on reasonable grounds, we hold ourselves obliged, as, 
reciprocally, we hold others obliged to the same norms and values. As a re-
flection, ethics is the methodical and systematic elaboration of the norms 
and values we appeal to in our daily activities. Where these activities are 
organized around business issues, we face ethics in the practical and reflec-
tive variety of business ethics.”85

 
Går man vidare i betraktelsen av det utilitaristiska kriteriet, delar sig utilita-
rismen i två huvudlinjer, en där man utgår från i förväg fastlagda regler och en 
där man enbart tar hänsyn till förhållandena i den situation som är föremål för 
överväganden. En uppdelning som antyder hur man i ett praktiskt perspektiv kan 
gå tillväga för att fatta beslut och vilka krav som bör ställas på beslutsprocessen 
som sådan. I en verksamhet där man löpande har att göra en rad överväganden 
kan det vara svårt att utgå från annat än redan fastlagda regler. Framförallt ter 
det sig rimligt att använda regler, när mängden beslut är stora, av rutinmässig 
karaktär och överensstämmer väl med redan prövade situationer och som ligger i 
linje med den egna erfarenheten. 
 

”He acts in accordance with rules, in short, when there is no time to think, 
and since he does not think, the actions which he does habitually are not the 
outcome of moral thinking.”86

 
De regelinriktade tankegångarna stämmer också väl med andra uppfattningar, 
där det pekas på olika aspekter, som att varje socialt system vanligtvis innehåller 
ett stort antal regler som vi tar för givna och som vi använder på ett intuitivt sätt, 
utan att vi vidare reflekterar över detta.  
 

”Inom varje socialt system förekommer uppenbarligen en stor mängd enkla 
beteenderegler, vilka inte i sig har någon mera vidsträckt moralisk relevans, 
men vilka på ett standardiserat sätt underlättar och likriktar det sociala 
umgänget.”87

 
Allmänt erkända och vedertagna uppfattningar underlättar våra liv avsevärt och 
innebär i de allra flesta fall att vi inte alls behöver fundera över hur vi skall 
handla. Följaktligen har vi vanligtvis inte heller något behov av ett genomgri-
pande resonemang där olika alternativ ställs mot varandra. Därtill kan läggas 
tidsaspekten, vi kommer inte att få särskilt mycket uträttat om vi ska tillämpa ett 
utvecklat moraliskt tänkande i varje upptänklig situation. Vi kommer aldrig att 
                                                           
85 Van Luijk 1994:14  
86 Smart & Williams 1989:42-43.  
87 Gustafsson 1988:82. 
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ha tid att pröva varje enskilt beslut, stort som litet, utan vi är tvungna att lita till 
den inlärningsförmåga som finns hos varje individ, annars blir beslutsprocesser-
na, som redan konstaterats, mycket tidsödande.  
 

”Om det inte vore möjligt att finna sådana dispositioner, så skulle varje 
form av beteendeinlärning uteslutas och vi skulle vara tvungna att möta 
varje ny situation helt oförberedda och på stället utföra ett ‘existentiellt’ val, 
eller en kostnadskalkyl.”88

 
Samtidigt kommer regler inte att kunna tillämpas i de situationer som till sin 
karaktär är nya eller ovanliga. I dessa situationer måste beslutsfattandet i stället 
hanteras i en process som har det handlingsutilitaristiska kriteriet som utgångs-
punkt, där man i första hand utgår från den enskilda situationens specifika förut-
sättningar. Här har man ett uttalat behov av ett genomgripande resonemang och 
varje enskilt alternativ måste noga prövas innan beslut kan fattas. 
 

”When he has to think what to do, then there is a question of deliberation or 
choice, and it is precisely for such situations that the utilitarian criterion is 
intended.”89

 
Det mer genomgripande tänkandet reserveras därför för de oprövade eller 
ovanliga situationerna, där enkla och erfarenhetsgrundade regler inte ger 
tillräcklig vägledning i valet av handlingsalternativ. Behovet av en grundläggan-
de teori för situationer där man inte har några regler att falla tillbaka på, 
framskymtar därmed ganska klart. Tar man uppdelningen i två nivåer för given, 
kan man gå över till en teori som försöker utveckla de utilitaristiska tanke-
gångarna och helt enkelt förespråkar en lösning på två nivåer. Där en samtida 
filosof, R M Hare, för att kunna hantera moraliskt tänkande på ett praktiskt sätt, 
med utgångspunkt i utilitarismens två huvudlinjer, i stället talar om en intuitiv 
och en kritisk nivå.  
 
På den intuitiva nivån, låter man beslutsprocessen styras av relativt enkla och 
allmänna regler, så att flertalet av de situationer vi ställs inför kan ges en enkel 
och praktiskt hanterbar lösning. När all rutinmässig prövning mot regler är 
utesluten går man i stället över till ett övervägt, reflektivt tänkande, som här 
definieras som ett kritiskt tänkande. Det kritiska tänkandet har ett flertal funk-
tioner, men en särskilt framträdande uppgift är att formulera grundläggande om-
dömen, som inte bara har giltighet i en enda given situation, utan också kan fun-
gera som vägledning för alla därefter kommande och likartade situationer. I 
princip ett bindande uttalande som även gäller i framtiden.  

                                                           
88 Hare 1994:47. 
89 Smart & Williams, 1989:43.  
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”Vad kritiskt tänkande har att göra, är att finna ett moralomdöme som 
tänkaren är beredd att fälla om alla de andra likartade situationerna.”90

 
Det kritiska tänkandet är en relativt komplicerad process som ställer krav på hur 
man går tillväga, särskilt kravet att man i alla likartade situationer, alltid måste 
vara beredd att fälla ett likartat omdöme. Här uttryckt som preskriptivitet91, ett 
kriterium som i korthet innebär att vi uttalar inget som manar till efterföljd, om 
vi inte i ett senare skede också handlar efter vad vi tidigare uttalat. Hamnar vi i 
en situation, som i allt väsentligt överensstämmer med en situation som vi tidi-
gare uttalat oss om, så är vi förpliktade att agera i enlighet med vad vi uttalat 
tidigare. Handlar vi inte i enlighet med vad vi sagt tidigare, kan vi inte heller 
hävda, att vad vi tidigare uttalat, är preskriptivt. I detta ligger, enkelt uttryckt, att 
vi måste leva som vi lär. Bekräftar vi inte våra uppfattningar i framtida och 
likartade situationer, lever vi inte heller som vi lär och tidigare uttalanden kan i 
så fall inte tjäna som något rättesnöre för framtida handlingar. Hos J Rawls kan 
man se likartade tankegångar, där man utifrån en sorts ursprunglig situation skall 
försöka enas kring ett antal principer som man alltid är beredd att erkänna och 
som därefter skall ligga till grund för hur ens egen och andras framtid skall 
organiseras. En process som innebär att man i alla delar, noga måste tänka 
igenom utfallet, innan en princip antas. 
 

”The idea of the original position is to set up a fair procedure so that any 
principles agreed to will be just.”92

 
Tanken bakom denna procedur är att alla, i ett tillstånd där man är ovetande om 
sin framtid och utan kunskap om sin framtida position, skall komma fram till 
och fatta beslut om de principer som man tillsammans med andra, framledes 
skall låta sig styras av.  

 
”Now in order to do this I assume that the parties are situated behind a veil 
of ignorance. They do not know how the various alternatives will affect 
their own particular case and they are obliged to evaluate principles solely 
on the basis of general consideration.”93

 
Andra uppgifter som det kritiska tänkandet har att fullfölja, är att omforma det 
reflektiva tänkandet till enkla och praktiskt tillämpbara regler för användning på 
den intuitiva nivån94 och här är preskriptiviteten ett oundgängligt krav om man 
                                                           
90 Hare 1994:53. 
91 Hare 1994:32. 
92 Rawls 1992:136. 
93 a.a. s. 136-7. 
94 Hare 1994:61. 
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skall fästa något som helst avseende vid de regler som ställs upp. Ytterligare en 
uppgift för det kritiska tänkandet är att lösa konflikter95 regler emellan. I situa-
tioner där man inte självklart kan avgöra vilken regel som är tillämplig, måste 
förutsättningarna prövas i det kritiska tänkandet innan man avgör vilken regel 
som skall ges företräde.  
 
Kritiskt tänkande är en relativt omständlig procedur och det finns inget skäl att 
utföra denna procedur i situationer, där det är tillräckligt att beslutet föregås av 
en enkel kontroll mot ett redan existerande regelverk. Vilket i sin tur leder fram 
till ett antagande att man i sin tillämpning av ett etiskt tänkande, bör vandra 
mellan (utilitarismens) olika inriktningar och i praktiken tvingas ha en pluralis-
tisk inställning. Det pluralistiska förhållandet innebär i så fall, att man, i likhet 
med vad som redan anförts ovan, kan etablera flera nivåer (synsätt) för att han-
tera en beslutsprocess, en där regler kan användas och en där ett mer utvecklat 
etisk tänkande praktiseras. En uppdelning i nivåer som också kan visa sig nöd-
vändig av andra skäl, framförallt för att det är mycket svårt att utforma helt un-
dantagslösa regler. Särskilt som en regel96, av praktiska skäl inte kan vara alltför 
omfattande eller specifik, eftersom det kan uppstå problem i den praktiska han-
teringen, antingen för att den blir för krånglig eller täcker för få situationer. En 
sådan regel riskerar att sätta sig själv ur spel.  
 
Accepterar man indelningen i två nivåer, kommer vi i det vardagliga och icke 
kontroversiella kunna förlita oss till regler, medan i nya och tidigare oprövade 
situationer, liksom de ovanliga och komplicerade, måste förlita oss till ett mer 
avancerat tänkande. I ett mer uttalat företagsetiskt perspektiv beskrivs ett likartat 
förhållningssätt, i princip den intuitiva och kritiska nivån, samtidigt som det sker 
en tillämpning på motsvarande sätt. 
 

”No set of moral rules or norms can be exhaustive in their specificity, and 
no set of them can ever replace moral reasoning in given situations. Much 
of the time, individuals and firms can rely on their basic intuitions and on 
their sense of right and wrong. In difficult or unusual situations, however, 
ethical intuitions are not enough. We develop such intuitions to handle the 
ordinary, not the extraordinary. Thought and care are required to handle the 
new and different”.97  

 
Ingen teori är invändningsfri och det går som regel inte nå konsensus kring en 
enda uppfattning, utan snarare måste man utgå från att alla teorier kan vara 
möjliga och alternativa rättesnören i livet. Kritik förekommer mot alla teorier så 
också mot utilitarismen. I stort kan kritiken beskrivas utifrån två skilda linjer, en 
                                                           
95 a.a. s. 61. 
96 Hare 1994:46. 
97 De George 1993:22. 
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som riktar in som mot utfallet i tillämpningen av teorin. Där man menar, att åt-
minstone under vissa givna förutsättningar, kommer teorin i många fall leda till 
resultat som är helt oacceptabla för de flesta individer. Ofta beskrivet i termer av 
att vi vid ett strikt följande av den utilitaristiska principen kan hamna i situa-
tioner, där vi för att uppnå det ideala resultatet, kan tvingas att ta livet av en 
medmänniska. Den andra invändningen utgår från vissa svårigheter att tillämpa 
teorin rent praktiskt. Förutom att man kan ha olika uppfattningar om vad som 
skall betraktas som gott i sig, är det förenat med stora svårigheter att beräkna 
och kvantifiera olika alternativ i den kalkyl som förutsätts, för att komma fram 
till den mest eftersträvansvärda handlingen.  
 
Ett ofta återgivet dilemma är det som Jim, en botaniker på expedition i vild-
marken, ställs inför när han har att avgöra om han skall döda en människa i ut-
byte mot att nitton andra människors liv sparas. Dilemmat är en god illustration 
på hur man kan få helt olika resultat beroende på teori som tillämpas. 
 
Det går inte att finna ett entydigt svar på situationen och de enklaste invänd-
ningarna man kan göra berör egentligen formuleringen av problemet. Konstruk-
tionen är sådan, givet en strikt tillämpning av den utilitaristiska principen, att 
någon måste sätta livet till samtidigt som vi måste förklara hur offrandet av en 
annan människas liv kan rättfärdigas. Det finns inte heller några garantier för att 
alla inblandade uppfyller sina löften, vilket gör situationen än mer komplicerad. 
Kan man vara säker på att de löften kaptenen ställer ut också kommer att infrias, 
är det lönsamt för Jim, med beaktande av alla konsekvenser som ett givet hand-
lande kan medföra, att spela med i spelet. Det kan ju till slut visa sig att kapte-
nen inte har större respekt för ingångna avtal, än vad han kan antas ha för män-
niskoliv. 
 

”Jim finds himself in the central square of a small South American town. 
Tied up against the wall are a row of twenty Indians, most terrified, a few 
defiant, in front of them several armed men in uniform. A heavy man in a 
sweat-stained khaki shirt turns out to be the captain in charge and, after a 
good deal of questioning of Jim which establishes that he got there by acci-
dent while on a botanical expedition, explains that the Indians are a random 
group of the inhabitants who, after recent acts of protest against the gov-
ernment, are just about to be killed to remind other possible protestors of 
the advantages of not protesting. However, since Jim is an honoured visitor 
from another land, the captain is happy to offer him a guest’s privilege of 
killing one of the Indians himself. If Jim accepts, then as a special mark of 
the occasion, the other Indians will be let off. Of course, if Jim refuses, then 
there is no special occasion, and Pedro here will do what he was about to do 
when Jim arrived, and kill them all. Jim, with some desperate recollection 
of schoolboy fiction, wonders whether if he got hold of a gun, he could 
hold the captain, Pedro and the rest of the soldiers to threat, but it is quite 
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clear from the set-up that nothing of that kind is going to work: any attempt 
at that sort of thing will mean that all the Indians will be killed, and himself. 
The men against the wall, and other villagers, understand the situation, and 
are obviously begging him to accept. What should he do?”98

 
Dilemmat visar hur svårt det är att nå ett acceptabelt utfall för alla inblandade, 
inklusive Jim och det samvete han kan tänkas behöva leva med i sitt fortsatta liv. 

4.4  Reglers kapacitet 
Regler, hur bra och välgrundade de än är, ersätter inte den reflektion som 
understundom måste föregå ett beslutsfattande, de kan vara till stöd och ge väg-
ledning, men det är individen själv som måste fatta besluten efter att ha övervägt 
och prövat de alternativ som står till buds. I ett praktikfall rörande en kontrovers 
kring prissättningen av en cancermedicin, kan man se tecken på att regler och i 
vart fall inte ensamma, alltid leder fram till de resultat som man sannolikt hade 
tänkt sig från allra första början. 
 

”The controversy arose not so much from the absolute price of a lifesaving 
drug, but from its relative price to 30-year-old veterinary version of the 
drug, which farmers use to treat their sheep for parasites. This version cost 
only $14. The dispute first came to light when an Illinois farmwoman, be-
ing treated for cancer, noticed her pills contained the same active ingredi-
ents she used to deworm her sheep.”99

 
Företaget hävdade att tillämpningen var det avgörande, inte substansen i sig och 
att man tagit stora resurser i anspråk för att nå det resultat som ledde fram till 
upptäckten av det alternativa användningsområdet. Vilket redan det kan vara 
skäl för att respektera företagets ståndpunkt, man måste få igen sina utvecklings-
kostnader, för att kunna leva upp till de krav på avkastning som man har ställt 
upp i sin verksamhet. Rätten till en rimlig avkastning för de prestationer som 
man utfört. 
 

”Business must make a sound profit.”100

 
Få torde ifrågasätta rätten till en skälig avkastning, men när det sedan fram-
kommer att man inte haft så stora kostnader som man velat göra gällande, utan 
faktiskt haft en del av sina kostnader täckta från annat håll, så faller hela argu-
mentationen och med den all trovärdighet.  
 

                                                           
98 Smart & Williams 1989:98-99. 
99 Hartley, 1993:305. 
100 Tuleja, 1987:206-7. 
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”... the National Cancer Institute, funded by American taxpayers, sponsored 
the studies.”101

 
I skenet av en annan del av regelverket där man i princip säger sig vilja uppträda 
på ett ansvarsfullt sätt, kan man inte bara ifrågasätta företagets handlande, utan 
även kritisera det. Man hade möjligen kunnat argumentera på ett annat sätt än 
man gjorde, om man i stället valt att utgå från en annan del av regelverket, även 
om det naturligtvis inte behöver innebära att man skulle ha kommit till något 
annat resultat, enbart av det skälet. 
  

”We are responsible to the communities in which we live and work and to 
the world community as well.”102

 
Argumentationen hade säkerligen följt andra linjer om man valt att tillämpa 
andra delar av regelverket, men vad som uppenbarligen saknades i regelupp-
sättningen eller som man i vart fall inte tog hänsyn till, var att man alltid bör tala 
sanning. Att som i det här fallet, undanhålla eller dölja väsentliga fakta, ligger 
inte i linje med ett ansvarsfullt uppträdande. 
 

”We also have observed that the codes seem to reflect a naive belief that ex-
isting and largely unstated oversight and surveillance procedures, coupled 
with stern statements about the importance of ethical conduct, are sufficient 
to ensure that a firm’s ethical standards will be followed.”103

 
Uppenbarligen räcker det inte med enbart regler, utan man måste även ha en god 
förmåga att tolka och tillämpa dem. Även i mer komplexa situationer där regler 
kan komma i konflikt med varandra och där det inte är uppenbart vilken regel 
som skall vara tillämplig, har man behov av något mer än bara regelverket. Ett 
sådant inslag kan vara ett tillämpat kritiskt tänkande, ett kontinuerligt pågående 
samtal där man kan få råd och hjälp med att formulera lösningar på de 
situationer som uppkommer. 
 

”I alla organisationer, myndigheter, partier och företag ställs människor 
inför moraliska problem. För att inte navigera fel i gråzonen mellan ett allt-
igenom försvarbart agerande och de uppenbara brotten behöver människor 
därför stöd inte bara av tydliga regler utan också av ett fortlöpande samtal 
om etiska frågeställningar.”104

 

                                                           
101 Hartley, 1993:306. 
102 Tuleja, 1987:206. 
103 Cressey & Moore 1983:73.  
104 Dagens Nyheter 960828:A2. 
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Reglerna är viktiga, men har svårt att utföra sitt arbete utan stöd i andra struk-
turer. I individen bör därför inte bara regler förankras, utan även skapas en för-
ståelse för syftet med dem. För att klara tillämpningen i mer komplexa situa-
tioner krävs det även ett väl utvecklat och självständigt tänkande, en förmåga att 
reflektera kring de situationer där man tvingas till ett aktivt ställningstagande. 
Annars riskerar man att den etiska dimensionen reduceras till ett relativt enkelt 
och oreflekterat regelefterföljande med klara begränsningar i såväl tillämpning 
som räckvidd. 

4.5  Etikens organiserande i företagens    
  verksamheter 
Om företagsetiken skall ha något avgörande inflytande på en operativ verk-
samhet förutsätts det att man skapar en förankring i den verksamhet som be-
drivs. Förankringen kan ske på olika sätt och ambitionsnivån kan variera, men 
det är helt avgörande att den kommer till stånd.  
 

”Moralfilosofin uppstår, när vi, liksom Sokrates, har kommit förbi det 
stadium, där vi leds av traditionella regler, och till och med det stadium, där 
dessa regler är i så hög grad förlagda till vårt inre liv att vi kan sägas vara 
styrda inifrån och har nått det stadium, där vi tänker själva kritiskt i 
allmängiltiga termer”.105  

 
Det yttersta målet för både individer och företag kan då vara att nå en sådan 
nivå, att vi åtminstone kan klara ett självständigt kritiskt tänkande. Enär det an-
tas att det först är när den nått en sådan integrering att den inte ifrågasätts, som 
den kommer att ha någon påverkan att tala om. Härav skulle då följa att före-
tagens organisationer bör präglas av en hög grad av integritet. 
 

”Wherever a company seeks to act with integrity, it must possess a firm 
sense of its own values, moral imagination, and moral courage.”106

 
Ett lika grundläggande som avgörande inslag för att värderingar (regler) 
överhuvudtaget ska få någon tillämpning, antas vara att man verkligen får sina 
tankegångar förankrade hos dem som har att tillämpa dem i sitt arbete. Helt 
avgörande för detta arbete anses vara företagsledningens goda föredöme, fram-
förallt att man lever som man lär och alltid föregår med gott exempel. Vad som 
sägs i olika sammanhang måste klart och tydligt bekräftas av ledande befatt-
ningshavare i deras sätt att handla. Leva som man lär antas likaledes vara helt 
avgörande i den process, där enskilda medarbetare tillägnar sig ett synsätt ge-
nom att iaktta hur andra tillämpar regelverk i praktisk handling. För de regler 
                                                           
105 Frankena 1991:9. 
106 De George 1993:22. 
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som inte bekräftas i handling, kommer ingen att fästa något större avseende vid 
och någon förankring kommer inte till stånd. Vilket kan medföra att åtminstone 
delar av synsätten, inte kommer att fylla någon funktion i den dagliga, operativa 
verksamheten. 
 

”For better or for worse, the attitudes and actions of top executives - 
whether they be scrupulously honest and ethical or something far less - 
permeate an organization.”107

 
Leva som man lär är lika viktigt när det gäller att utforma och genomföra före-
tagets mål, det går inte att enbart betona de ekonomiska målen, utan det måste i 
lika hög grad framhållas hur man skall gå tillväga. Även om ledningen inte di-
rekt motsätter sig de moraliska målsättningarna, så innebär en alltför stark beto-
ning på de kortsiktiga målen, att man till stor del undandrar grunden för ett mo-
raliskt förhållningssätt. Då alltför ensidigt uttalade (ekonomiska) krav kan med-
föra att andra aspekter, som de företagsetiska, hamnar i bakgrunden och inte 
kommer att beaktas i någon som helst utsträckning. 
 

”Top management may not be directly involved in questionable dealing, but 
it promotes such behavior by strongly insisting on short-term profit maxi-
mization and performance goals.”108

 
Företagsetiken förutsätts inte spela någon avgörande roll enbart för att man 
försöker skapa och befrämja allmänt goda förutsättningar. Minst lika viktig är att 
identifiera och komma till rätta med sådana inslag i organisationen som i många 
fall kan verka direkt hindrande, både i förankringsprocess som praktisk 
tillämpning. Risken är stor att man annars försätter sig i en situation där man i 
princip kommunicerar dubbla budskap och i stället lägger grunden till en 
institutionaliserad dubbelmoral. 
  

”Corporation personnel have been told in sincere publications that they 
should be ethical, but these codes have done very little to relieve the organ-
izational pressures to be unethical.”109

 
Görs inget för att motverka det ”organisatoriska trycket”, riskerar man att leva i 
en ständig konfliktsituation och med ett konstant negativt utfall, där det etiska 
budskapet ignoreras för att man känner sig tvingad att prioritera andra mål, om 
inte annat, för att inte riskera sin anställning. Resultat från en empirisk under-
sökning110 där ett antal chefspersoner ställs inför tre olika moraliska dilemman 
                                                           
107 Hartley 1993:310. 
108 a.a. s. 311. 
109 Cressey & Moore 1983:74. 
110 Weber 1990:687-702. 
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visar tydliga tecken på att man anpassar sig efter omständigheterna och därige-
nom skulle kunna hantera konflikter mellan olika budskap. Det finns tecken på 
ett pluralistiskt förhållningssätt där man helt enkelt tillämpar olika standarder 
(nivåer), beroende i vilken miljö man vistas för tillfället. I ett av de fall som re-
dovisats ovan (Heinz), där man i hög grad berörs på ett personligt plan, visar det 
sig att man lägger sig på en högre nivå i jämförelse med två andra fall där man 
endast är berörd i direkt arbetslivsrelaterade situationer. I de senare fallen 
sjunker nivån på det etiska resonemanget och allra mest i det fall, där valet av 
handling inte medförde andra konsekvenser än ett köpslående med det egna 
samvetet. Vilket i praktiken innebär att när man tar ställning till handlingar som 
inte medför några konsekvenser på det personliga planet kan man tillåta sig att 
resonera på en lägre nivå, de etiska aspekterna väger inte lika tungt utan andra 
värden prioriteras i stället. När det däremot är fråga om den egna personen eller 
någon en själv närstående, då är man snar att höja nivån. Vikten av att iaktta de 
etiska aspekterna ökar markant, vilket gör att man kan spekulera i om det kan 
finnas något inbyggt i företagens organisationsstrukturer, som direkt befordrar 
ett mindre uttalat etiskt tänkande.  
 

”Perhaps there is a characteristic of business organizations that promotes a 
decrease in moral reasoning from the principled or higher stages of conven-
tional reasoning to lower stages of conventional reasoning.”111

 
I samma riktning går tankegångarna när en person, som haft ledande befatt-
ningar i amerikansk bilindustri, reflekterar kring sina personliga upplevelser från 
olika anställningar och samtidigt kritisk granskar de händelser han upplevt. Där 
framhålls det särskilt att personer som under normala förhållanden betraktas som 
helt oförvitliga, i vissa lägen, kan fatta beslut som får helt katastrofala följder. 
Beslut som inte alls ligger i linje med hur man uppfattar att de skulle ha handlat 
om motsvarande situationer inträffat i privatlivet. Förklaringen till det 
motsägelsefulla handlingssättet tros ligga i de förhållanden som grupptrycket 
kan skapa. I grupp, uppfattas det, som om normala och allmänt vedertagna prin-
ciper helt kan sättas ur spel och beslut fattas som annars skulle vara helt omöj-
liga.  
 

”The system has a different morality as a group than the people do as indi-
vidual, which permits it to willfully produce ineffective or dangerous prod-
ucts, deal dictatorially and often unfairly with suppliers, pay bribes for 
business, abrogate the rights of employees by demanding blind loyalty to 
management or tamper with the democratic process of government through 
illegal political contributions.”112

 
                                                           
111 Elm & Nichols 1993:828. 
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 50 



  

Finns det i affärslivet inslag som leder till en sänkning av de etiska nivåerna, så 
förmodas även liknande inslag finnas i de etiska regelverken. I en analys av 
olika företagsetiska koder drar man slutsatsen att det redan i kodernas utform-
ning kan finnas orsaker som bidrar till att skapa lägre etiska nivåer i företagen, 
jämfört med samhället i övrigt. Skälet härför anses vara den i många fall ensi-
diga betoningen på det som är förbjudet, där man i första hand lyfter fram och 
ger en framskjuten placering åt det otillåtna. En betoning på de negativa inslagen 
som i en del fall uppfattas röra sig om en medvetet uttalad strategi från före-
tagens sida. Där man försöker lägga över ansvaret på enskilda medarbetare, för 
att själv slippa stå till svars för konsekvenserna av de anställdas handlande.  
 

”They have, for example, given most attention to areas of illegal or un-
ethical conduct that are likely to decrease a firm’s profits - conflict of inter-
est, embezzlement - and least attention to illegal or unethical conduct that 
might increase profits - pollution, abandoning a locale and its worker for a 
potentially more profitable one, maintaining unsafe working conditions, 
and manufacturing and selling unsafe products.”113

 
I stället för ett synsätt där företagen försöker skydda sig mot allt och alla, bör 
man försöka skapa ett självständigt etiskt medvetande hos den enskilde 
medarbetaren. I stället för att tala om vad som är förbjudet i olika sammanhang, 
bör man betona vikten av att pröva sitt handlande mot de angivna förutsätt-
ningarna. Skapa en förmåga hos varje medarbetare, att när så krävs, själv kunna 
göra en bedömning och med utgångspunkt i sitt eget tänkande formulera ett mo-
raliskt riktigt handlingsalternativ. Annars är det lätt att hamna i en situation där 
allt som inte är direkt förbjudet i stället kommer att vara tillåtet. I ett perspektiv 
där man granskar förutsättningarna för ett moraliskt handlande utifrån en rela-
tivistisk och en idealistisk ståndpunkt, visar man att det finns avgörande och 
betydelsefulla skillnader beroende av vilket synsätt man väljer att tillämpa i sitt 
handlande. Den mindre idealistiskt lagde individen kan misstänkas vilja anlägga 
ett relativt praktiskt perspektiv och även acceptera delvis negativa utfall för att 
nå bästa möjliga resultat. Risken finns att den som inte är principiellt grundad 
alltid kommer att resonera utifrån utgångspunkten att man får ta det onda med 
det goda, något som också kan liknas vid att ändamålet alltid helgar medlen. 
 

 ”Highly idealistic individuals believe that moral actions should and do 
have positive consequences, and that it is always unnecessary or wrong to 
pursue a course of action that harms others. Less idealistic individuals are 
pragmatic in their orientation toward consequences and believe that harmful 
consequences may sometimes be necessary in pursuit of a greater good.”114

 
                                                           
113 Cressey & Moore 1983:71. 
114 Barnett, Bass & Brown 1994:469-70. 
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För de flesta företag torde det vara svårt att leva med ett förhållningssätt, som de 
facto innebär, att man kan tänkas sig tillfoga andra skada för att vinna egna 
fördelar och här menar man att skyddsaspekten är helt nödvändig. De antagna 
skillnaderna i utfallet är i sig också ett argument för en relativt omsorgsfull och 
genomgripande förankringsprocess, där det klart och tydligt anges vilka förut-
sättningar som skall gälla. Men framförallt att man är observant på individens 
grundläggande inställning, enär den relativistiskt lagde inte kommer att använda 
sig av de fastlagda förutsättningarna annat än när det är gynnsamt utifrån det 
egna, egoistiska perspektivet. Sannolikt måste man sträcka sig så långt, att de 
grundläggande skillnaderna beaktas redan i anställningsskedet och de som inte 
uppfyller etiskt grundläggande krav bör rimligen sorteras bort. Strävan bör gå i 
riktning mot att ha mer idealistiskt sinnade medarbetare, än relativistiskt inrik-
tade sådana. En annan sida av det relativistiska synsättet framträder i internatio-
nella sammanhang, där det lätt förbises att den egna nationella eller företags-
specifika kulturen inte alltid är universellt giltig, utan att varje kultur snarare har 
sina särdrag och fungerar utifrån sina speciella förutsättningar. Vilket medför att 
man i ett internationellt perspektiv faktiskt vara tvingad till ett relativistiskt 
förhållningssätt, för att överhuvudtaget ha rimliga chanser att verka i en annan 
kultur än den egna. Av respekt för olika länders nationella integritet krävs det att 
man anpassar sig och följaktligen kan man komma att handla på ett sätt som man 
inte skulle ha gjort i den egna nationella kontexten. Den internationella 
kontexten kan, enkelt uttryckt, ställa krav som innebär att man måste avvika från 
sitt eget synsätt. Något som antyder att regler, i vart fall inte ensamma, kan 
hantera de problem som uppstår, det krävs mer än enbart skriftliga regelverk och 
det verkar som om insatser till stöd för regelverken är nödvändiga. Koderna 
behöver ett omfattande stöd som ger klara och tydliga anvisningar om före-
tagsetikens betydelse, samtidigt som det skapas rutiner för att hantera det extra-
ordinära, det nya och ovanliga115. Det räcker inte med att enbart föra fram sitt 
budskap, utan man måste också vidta en rad stödjande åtgärder. 
 

”The codes we have examined thus reflect a misplaced confidence that be-
havioral change will follow from mere ethical preaching and ethical model-
ling. Operational steps to eliminate the organizational ‘‘place’’ that unethi-
cal behavior has had in corporations are all but ignored”116

 
Lika lite kan man utgå från att ett etiskt resonemang ska komma till stånd bara 
för att man har ett regelverk. För att ett reflektivt tänkande ska uppkomma krävs 
det att en faktisk etisk dimension kan uppfattas, att man medvetandegörs i sitt 
betraktelsesätt. Annars kommer man bara att fortsätta och handla i enlighet med 
hur man gjort tidigare, särskilt när det gäller det som är gammalt och vant.  

                                                           
115 De George, 1993:22.  
116 Cressey & Moore, 1983:74. 
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”... ethical ideology may have less relevance to those issues on which there 
is wide agreement that the action is ethical or moral. Ethical philosophies 
may have more relevance to unethical actions or behaviours.”117

 
Företagsetiken förutsätts således vara en naturlig del i företagets verksamhet 
samtidigt som tendenser till lägre etiska nivåer motverkas. Kraven på att prestera 
kan inte heller vara så starka och undantagslösa att man hamnar i en situation 
som kan liknas vid att ändamålet alltid helgar medlen. Det långsiktiga tänkandet 
får inte ge vika för kortsiktiga motiv. Lika lite kan organisatoriska strukturer 
tillåtas verka på ett sådant sätt att man åsidosätter vanligtvis normala hänsyn och 
lägger sig på lägre moraliska nivåer, bara för att man utövar en yrkesroll. Utbild-
ning och träning av de anställda är nödvändig för att skapa en god etisk 
kompetens, men det gäller i lika stor utsträckning att säkerställa en användning 
av den kompetens som finns, för att undvika relativistiska inslag. Något som 
medför att företagsetiken i alla avseenden måste ges en framskjuten position och 
kanske redan i de utbildningsinsatser som normalt föregår inträdet i yrkeslivet. 
Samtidigt som man också ger de anställda stöd och uppmuntran när de försöker 
resonera på högre, i stället för lägre nivåer.  

                                                           
117 Barnett et al, 1994:476. 
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5.  Företagsetik - en empirisk utgångspunkt 
Bearbetningen av det empiriska materialet har, som redan framgått, skett enligt 
två skilda linjer, en där utgångspunkten varit de kategorier (teman) som vuxit 
fram ur tolkningen av materialet och en där varje fall (intervju) återges med 
utgångspunkt i sin egen situation.  
 
Den skildring av materialet som ges i det här avsnittet tar sin utgångspunkt i den 
kärnkategori som materialet gett upphov till och baserar sig således på de 
kategorier (teman) som kommer ur intervjuerna sammanlagda som en helhet. 

5.1  Valet av skildringens bärande delar 
Analysen visar tydligt att företeelsen företagsetik, inte enbart kan betraktas som 
ett teoretiskt inslag utan sammantaget handlar företagsetik till minst lika stor del, 
om inte till en helt övervägande del, om ett praktiskt uttryck.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiskt  
organiserande

Etik

Regler 

Efterleva 

Institutionalisering

Levande 

Figur 2. Företagsetik utifrån kärnkategorin 
 
I den helhetssyn som framträder om företeelsen som sådan är alla delar nära 
förbundna i ett inbördes beroende av varandra, sammanlänkande i en sorts 
logiskt uppbyggd kedja. Ett verklighetsnära uttryck om företagsetik förutsätter 
då att det finns inslag av såväl etiska överväganden, som moraliskt handlande. 
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Givet en uppfattning om likväl teoretiska som praktiska inslag, så bör det i valet 
av konceptuella kategorier, förutom inslag av etiska överväganden, även speglas 
vad man gör för att införa och säkra ett etiskt tänkande i respektive organisation. 
Kort sagt, de åtgärder man vidtar för att ge medarbetarna en etisk kompetens 
som är praktiskt användbar och samtidigt skapar de förhållningssätt man 
eftersträvar att ha i de olika organisationerna.  
 
Valet av konceptuella kategorier har då och utifrån det empiriska materialet som 
helhet, resulterat i att etik, regler, institutionalisering, levande och efterleva är 
de kategorier som under alla förhållanden bör ingå i ett begrepp som återger 
företagsetik, med ursprung och förankring i det föreliggande empiriska materia-
let. Schematisk framgår sammansättningen också i figur 2. 
 
I den fortsatta bearbetningen av det empiriska materialet är utgångspunkten de 
enskilda konceptuella kategorierna och den återgivning av materialet som sker 
nedan, bygger således på att materialet tolkats i sin helhet och med utgångspunkt 
i det perspektiv som varje enskild konceptuell kategori har. I återgivningen av 
de tre sista kategorierna (institutionalisering, levande och efterleva) har de olika 
aspekterna återgetts i fetstil för att ge läsaren bättre möjlighet att följa hur 
återgivningen av det empiriska materialet skett. De två första kategorierna (etik 
och regler) följer i större utsträckning det framställningssätt som tillämpas i 
appendix. Avsikten är att i någon mån försöka experimentera med olika 
återgivningssätt av det empiriska materialet. 

5.2  Företagsetik - ett empiriskt uttryck 
Sammantagna utgör kategorierna det samlade empiriska begrepp som den här 
undersökningen kan påvisa om företeelsen företagsetik, de resultat som under-
sökningen leder fram till. 
 
Den vikt som respektive kategori ges i den fortsatta framställningen antyder inte 
att den ena eller den andra delen skulle vara viktigare, utan det är fortfarande en 
betoning på helheten, ett begrepp om företagsetik som är avgörande. Lika lite 
innebär det stora inslaget av enheter från det finansiella verksamhetsområdet att 
denna verksamhetsinriktning skulle dominera den skapade teorin, men verksam-
hetsområdet bidrar otvivelaktigt med en större detaljrikedom än vad de andra 
undersökta verksamhetsområdena gör eller förmår. 

5.2.1 Etik 
Inledningsvis bör klargöras att i det här sammanhanget är etik i första hand ett 
tolknings- och samlingsbegrepp. Det utesluter i sig inte traditionella och veder-
tagna betydelser, men här är begreppet relativt det empiriska materialet och 
nödvändigtvis inte helt överensstämmande med dem betydelse etik ges i andra 
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sammanhang. Begreppet är också relativt vidsträckt och gör ingen åtskillnad 
mellan teoretiska och praktiska uttryck, utan sorterar i princip in allt under ett 
och samma begrepp.  
 
Normalt presenteras materialet med utgångspunkt i kärnkategorin och dess bä-
rande delar, vilket också är avsikten här, men analysen av materialet pekar på att 
det bör övervägas om man inte ska tillvarata möjligheten att strukturera en del 
av kategorierna efter ett nivåkriterium. En indelning i nivåer gör framställningen 
klarare, samtidigt som skillnader som inte skulle ha framträtt annars, i vart fall 
inte lika tydligt, kan belysas. Tar man de ovan redovisade etiska mog-
nadsnivåerna som utgångspunkt118, kan en indelning göras i enlighet med vad 
som framgår av figur 3, där kategorin kan delas in i fyra olika positioner, som 
var och en för sig ger uttryck för olika sätt att förhålla sig till företagsetik.  
 
 
 
  
    IV 
 
 
 
    III 
 
 
 
    II 
     
 
    I 
 
 
 

M1 

F1

 

F3 

F4

F5 

F6

V1 V2

F2 

Figur 3. Schematisk beskrivning av etiska mognadsnivåer i fallföretagen. 
 
I det första steget, den position där det etiska inslaget har minst inflytande och 
således inte är särskilt påtagligt, grundar det sig i huvudsak på affärsmässiga 
överväganden. Utvecklingen är inte heller så långt driven att man kan tala om en 
egen, inre övertygelse. Utan i första hand reagerar och agerar man på omgiv-
ningens synsätt, som när det ställs krav på att man skall anta etiska regler för sin 

                                                           
118 Nivåmodeller är vanligt förekommande i företagsetiska sammanhang och återkommer 
    också i senare kapitel, varför indelningen fyller fler funktioner än bara ett tydliggörande.  
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verksamhet, så gör man det. Men i slutändan är ändå de ekonomiska kriterierna 
som egentligen är avgörande för beslutet om ett införande av regler. 
 

”Ett kommersiellt värde att framstå som (ett företag) där etik värderas 
väldigt högt ...” 

 
Etik är egentligen inte mer än ett dokument som man kan visas upp för omgiv-
ningen, för att bekräfta, att man är en i sammanhanget trovärdig och tillförlitlig 
aktör. Avgörande är inte vilken uppfattning man har själv, utan i första hand den 
bild som omgivningen har och hur det påverkar möjligheterna att bedriva den 
egna verksamheten framgångsrikt. Därvidlag uppfattas det som en klar fördel, 
om det åtminstone kan framstå som om man har ett utvecklat etiskt förhåll-
ningssätt. 
 
I den andra positionen har man som regel utvecklat ett etiskt medvetande, 
samtidigt som man också drivit integrationen längre. I detta perspektiv är etik 
tankar kring vilka värden man skall ha i den enskilda organisationen, men det 
finns ingen kritisk reflexion om och kring värdena och varför man bör ha dem, 
utan beprövad erfarenhet är snarare en vanligare utgångspunkt. Det finns även 
ett starkt hierarkiskt och normativt tänkande, där varje nivå i samhället har ett 
ansvar för att ange och utforma den etik som ska gälla. Till varje nivå knyter 
man också olika skyldigheter. I den omgivande miljön pekar man särskilt ut 
nationella stater och internationella organisationer som en nivå med speciellt 
uttalade skyldigheter. I praktiken gäller samhällets normer och värderingar, som 
de kommer till uttryck i lagstiftning eller annat, oinskränkt. Företagen är endast 
en del i en större helhet och som sådan underordnad och vare sig kan eller ska 
göra annat än vad den övergripande helheten föreskriver. 
 

”... tillbakavisar att vi skulle vara ålagda några andra moraliska regler än 
sådan som regeringar och världssamfundet anlägger ... vi följer i grunden ... 
lagar och förordningar, det är ju det enda vi har att hålla oss till.” 

 
Därmed är de egna regelverken egentligen aldrig annat än regler härledda ur 
lagstiftning eller normer av annat slag. Vilket, i så fall, kan innebära att man gi-
vit upp alla anspråk på att själv utforma grundläggande värden för sina verksam-
heter. I stället inordnar man sig och eftersträvar i allt väsentligt att efterleva vad 
som föreskrivs av andra. Någon egen auktoritet på det etiska området uppbådar 
man inte och i grund och botten vill man inte heller göra det, även om man 
händelsevis skulle mäkta med det. 
 

”... det (är) svårt att acceptera, att man lägger på (företagen) någon form av 
egen normbildande verksamhet, som egentligen lagstiftaren skulle ägna sig 
åt.” 
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Företagen är inordnade på en lägre nivå i den tänkta strukturen och i linje med 
detta skall man också åläggas skyldigheter av underordnad karaktär. I det exter-
na perspektivet ska man egentligen aldrig behöva ägna sig åt några etiska 
överväganden överhuvudtaget. 
 

”... etikprövningen överlåter vi åt FN och regeringar att göra ...” 
 
Avsikten är aldrig att avsäga sig eller smita från det ansvar som man har som 
företag, utan det som framträder är egentligen bara vad som är grundläggande 
för synsättet, att man erkänner och accepterar statens roll som den högste norm-
bildaren i de nationella samhällena. På den egna nivån är det aldrig tal om annat 
än att företagen ska ta ansvar för sin egen verksamhet, därom råder ingen tve-
kan, men det kan aldrig vara fråga om att ersätta statens uppenbara och själv-
klara roll i det större sammanhanget. 
 

”... inga etikregler i världen kan ersätta lagregler ...” 
 
I de egna organisationerna präglas man av ett likartat hierarkiskt tänkande, som 
även det leder till en tydlig uppdelning av var och ens ansvar. Det är således i 
första hand ett ansvar för den verkställande ledningen att svara för innehåll och 
utformning av regler, medan de underliggande chefsskikten i sin tur svarar för 
att reglerna förs in i organisationen och efterlevs i den praktiska verksamheten. 
Även om integrationen i detta perspektiv är förhållandevis långt driven, finns det 
fortfarande tydliga konturer av en regelstyrd organisation. Utrymmet för initiativ 
på den enskilda nivån är begränsat och inskränker sig till ett relativt strikt 
regelefterföljande. För den enskilde innebär det enkla och föreskrivande regler 
som tydligt anger hur man ska handla eller bete sig i olika situationer. 
 

”Ingen etik kan ju vara bättre än att man efterlever lagar och bestämmelser 
och för att kunna göra det ... (så är det bara) att instruera alla, att så här ser 
det ut, så här skall ni göra.” 

 
Även om ett efterlevande av lagar och regler antyder ett relativt okritiskt 
förhållningssätt så är det inte riktigt detta man eftersträvar. För även om det 
uttrycks ett relativt strikt regelefterföljande rent allmänt, så förutsätter man ett 
grundläggande etiskt medvetande hos samtliga anställda. Däremot vill man inte 
att den direkt operativa situationen ska belastas med alltför omfattande etiska 
överväganden. Utan hamnar man i en situation, där man är på väg att hamna vid 
sidan om de normala rutinerna, ska man i första hand hänföra situationen till en 
stödjande funktion för råd och hjälp. Tilltron till den egna förmågan är i sig inte 
avgörande, utan vad som styr är snarare tempot i arbetssituationen. Reflektion 
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och eftertanke förutsätts man helt enkelt inte ha tid till och följaktligen är det 
inget som kan ingå i de lägre nivåernas ansvarsområde.  
 

”Jag tror att, med all respekt, det är att lägga en för tung börda på den 
anställde ... du ska inte i ditt stressiga, dagliga arbete hela tiden behöva 
tänka etiskt, utan det ska vi … vi ska förutse situationerna som dyker upp 
och handleda dig i de här svåra situationerna. Du har tillräckligt mycket att 
göra ändå ...” 

 
I linje med detta ligger också att etik framstår som något som är förbehållet de 
styrande skikten i organisationerna, då något utrymme för alternativa hållnings-
sätt egentligen inte finns. 
  

”Finns det medarbetare som har andra etiska värderingar, så får de faktiskt 
lov att anpassa sig till det som gäller här.” 

 
Till sist ett delvis annorlunda perspektiv som kanske egentligen inte förväntas 
återfinnas på den nivå som här är ifråga. I princip ett krav på en uttalad empati 
hos alla medarbetare. 
 

”... varje medarbetare skall visa respekt och förståelse och engagemang i 
alla andra medarbetares situation och arbetsförhållanden.” 

 
I positionen förekommer således ett utvecklat och kritiskt reflekterande tän-
kande, men det ankommer inte på de lägre nivåerna i organisationerna att utföra 
detta, utan det är något som i första hand förbehålles företagens ledning. Före-
tagsetiken förutsätts ha ett inflytande och forma företaget så att det kommer att 
överensstämma med ledningens förväntningar, samtidigt som den ska spela en 
aktiv vägledande roll i det dagliga, praktiska arbetet.  
 
Den tredje positionen präglas av en relativt självständig hållning till lagar och 
regler, samtidigt som företagsetik är en uttalad angelägenhet för alla medarbe-
tare och nivåer i organisationen. I stället för ett relativt strikt regelefterföljande, 
betonar och uppmuntrar man ett självständigt och kritiskt förhållningssätt hos 
varje enskild medarbetare. Företagsetiken har ett betydande inflytande och är väl 
integrerad, samtidigt som den etiska medvetenheten är stor i organisationernas 
alla delar. 
 
Grundläggande för synsättet i den här positionen är att det inte är möjligt att 
enbart förlita sig till lagar och förordningar, det måste också finnas en förmåga 
till etisk reflektion. Avgörande för denna inställning är att man vare sig anser det 
möjligt eller ens önskvärt, att reglera alla de situationer som kan uppstå i den 
dagliga rutinen. Inget regelverk antas kunna vara heltäckande i sin utformning, 
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samtidigt som man anser att en alltför stor detaljeringsgrad har en tendens att 
ersätta det egna reflektiva tänkandet med ett enkelt och okritiskt regelefter-
följande. Utifrån dessa uppfattningar så eftersträvar man att inte vara alltför de-
taljerad i sitt förhållningssätt, utan riktar i stället in sig på att utveckla en för-
måga till ett gott självständigt tänkande i varje individ. I den dagliga rutinen är 
strävan att alla situationer skall bedömas utifrån sina egna förutsättningar och 
prövas i ett kritiskt reflektivt tänkande, i stället för att jämföras mot ett antal i 
förväg givna handlingsregler. Målsättningen är att varje enskild individ i orga-
nisationen skall ha en sådan förmåga att hantera sin dagliga situation, att de även 
löser sådant som de aldrig tidigare ställts inför. 
 

”... medan etiken alltid ligger framför och tar hand om de oförutsedda 
situationerna ...” 

 
I de fall man följer regler är regelverket relativt förenklat och i de allra flesta 
räcker det med någon eller några enstaka normer att tillämpa, men att man noga 
prövar varje enskild situation. Finns det redan goda och upparbetade rutiner att 
tillgå, är allt gott och väl och som regel kan man då handla i enlighet med den 
analys som genomförts tidigare. Oavsett hur situationen faller ut, måste det 
emellertid alltid ha skett en noggrann analys innan man kan ta ställning till hur 
man ska handla. Något som i sin enklaste och mest grundläggande form innebär 
att man alltid frågar sig, huruvida den handling man står i begrepp att utföra är 
försvarbar eller ej, utifrån de värderingar som man ställt upp i organisationen. 
En sorts etablerad måttstock och ett naturligt inslag i hela den operativa verk-
samheten, där den enskilde individen noga överväger alla de till buds stående 
handlingsalternativen.  
 

 ”... jag har funderat på om det här är förenligt, med ett handlande som vi 
kan försvara ...” 
 

Etiska överväganden är således ett inslag i all operativ verksamhet och en natur-
lig del i den dagliga rutinen. Men det räcker inte med att bara pröva hur saker 
och ting faller ut i förhållande till det egna synsättet, utan en prövning måste 
även ske i ett större perspektiv. I det vardagliga arbetet förutsätts det även vara 
lika naturligt och självklart, att likaledes fråga sig om man kan försvara sitt 
handlande i ett vidare och framför allt ett offentligt perspektiv. Vad som är före-
skrivet i den egna uppfattningen behöver inte alltid överensstämma med vad 
som uppfattas vara rätt och riktigt i den allmänna opinionen. Man fäster stor vikt 
vid att även kunna förankra sig i det uppfattade, allmänna medvetandet.  
 

”... kan du stå upp för din omvärld och försvara det du gjort, om det finns 
minsta tveksamhet i det här sammanhanget gör inte det du tänkt göra.” 
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Det är följaktligen inte bara tillåtet att avstå, utan även i många stycken att 
föredra, särskilt om alternativet är att handla utifrån tvivelaktiga grunder. Fram-
för allt ska man inte vara kortsiktig i sitt agerande och under inga förhållanden 
ska man försätta sig i en situation som kan leda till oönskade återverkningar i ett 
längre perspektiv. Rent allmänt ställer man högre krav på sin verksamhet, än vad 
som skulle vara fallet om man bara strikt tillämpade vad som följer av 
lagstiftning och anvisningar i övrigt. 
  

”... man måste vara bättre ... ställa krav ... som går längre än lagen gör.” 
 

Kravet man ställer på sitt eget sätt att handla innebär, i princip, att man ska hålla 
sig på ett behörigt avstånd från det som är otillåtet. Därför räcker det inte med 
att bara befinna sig på rätt sida om det förbjudna, utan man måste också upp-
rätthålla ett sorts säkerhetsavstånd, som innebär att man även befinner sig bor-
tom behörighetsavståndet. Hur detta avstånd anges är inte närmare preciserat, 
men klart är, att det aldrig får råda minsta tvivel om att avståndet existerar och 
att man alltid är beredd att upprätthålla det. Intentionen bakom synsättet kan ses 
relativt tydligt i sättet att betrakta s k insiders. Kraven i de egna regelverken är 
mer långtgående än vad som betingas enbart av ett legalt perspektiv, man vill 
försäkra sig om att det inte ska kunna uppstå några som helst tveksamheter. 
 

”... det finns de som av företagsledningen kallas för s k insiders, fast de inte 
är insider i lagstiftningens mening och de har väldiga restriktioner på hur de 
får placera och spekulera ...” 

 
Man är väl medveten om betydelsen av att upprätthålla ett gott anseende i det 
externa perspektivet. Förtroendet för den egna verksamheten får inte i något 
avseende rubbas. I ett bredare om än outtalat perspektiv, medför detta att man är 
mycket tveksam till att beträda vissa, som man uppfattar det, känsliga områden. 
Särskilt besvärande kan det vara att delta i projekt på områden som miljö- och 
jordbruksområdet, där nedsmutsande industri och genteknik inte tros falla sär-
skilt väl ut i det allmänna medvetandet. Förhållningssättet är vanligen relativt 
den egna situationen och de områden där man av verksamhetsskäl är tvungen att 
utveckla ett eget synsätt, men när det gäller vissa utpekade områden så kan man 
gå än längre. För att inte riskera att hamna i något som kan uppfattas vara kon-
troversiellt i den allmänna opinionen, avstår man helt enkelt från att göra affärer 
inom vissa områden. 
 

”... det vi har så klart för oss är att allmänhetens förtroende inte får rubbas 
...” 
 

I centrum står förhållandet till omgivningen, men alldeles särskilt förhållandet 
till kunden. Företagsetiken utgör ett avgörande inslag för att skapa de förut-
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sättningar som måste råda i alla relationer. Kärnan i budskapet är den mellan-
mänskliga relationen, där det betonas att man i den ömsesidiga relationen alltid 
måste kunna känna förtroende och tillit för varandra. 
 

”... jag tror att relationer bygger på att man känner viss … att man kan lita 
på något sätt, på den här personen eller företaget.” 

 
I det senare, kundorienterade perspektivet behöver man egentligen bara ställa 
upp en enda regel, en regel som sätter kunden främst och alltid tillvaratar dennes 
intressen. Något som också kan ses speglat i den förmåga till ett självständigt 
kritiskt tänkande som varje enskild anställd förutsätts besitta. Till den anställdes 
egen förmåga behövs det egentligen bara läggas någon enstaka norm, för att 
verksamheten skall bedrivas på ett förtroendefullt sätt. 
 

”... den enda regeln du kan sätta upp utav etisk innebörd är att handla med 
kundens bästa för ögonen.” 

 
Ett gott etiskt uppträdande i detta perspektiv leder så småningom fram till, att 
vad man än företar sig, så ska det på goda grunder alltid kunna försvaras inför 
den allmänna opinionen, samtidigt som man också ser till kundernas intressen 
och uppfyller de krav som omgivningen i övrigt ställer. 
 
I den fjärde och sista positionen har man till stora delar lämnat regelverken 
bakom sig. I stället är ett mindre antal övergripande värden avgörande för hur 
man ska handla i olika situationer. Företagsetiken är inte längre ett grundläg-
gande inslag, utan en grundläggande förutsättning för att bedriva verksamheten 
och styr i hög grad hur man ska gå till väga för att nå sina uppsatta mål. Visser-
ligen är de ekonomiska målen fortfarande överordnade etiken i det övergripande 
perspektivet, men vägen för att nå de ekonomiska målen innehåller betydande 
inslag av etiska överväganden. I praktisk verklighet ligger man därmed mycket 
nära ett förhållningssätt där etiken är helt och hållet integrerad i allt vad man 
företar sig. Klara tecken finns på att man är en allt igenom värdestyrd organisa-
tion, vilket antyds av att beroendet av skriftliga och detaljerade föreskrifter är 
förhållandevis litet. Till största delen litar man till att organisationen utifrån sin 
egen inneboende kraft, förmår att styra utvecklingen i rätt riktning. 
 

”... det är inte så mycket som är skrivet, det är väldigt mycket mer som 
lever och utvecklas i en muntlig tradition, under ständig dialog ... och det 
gör att det är en ständig prövning, en ständig diskussion, ständig sökning av 
vår kurs ...” 

 
Den kritiska reflexionen, liksom dialogen finns hela tiden som ett naturligt och 
levande inslag i organisationen, men det är inte i första hand denna process som 
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leder fram till det egna synsättet. Utan utgångspunkten är snarare den samlade 
erfarenheten och den påverkan som skett från omgivningen under årens lopp. I 
stället för en strikt kritisk reflektion kring de värden man kan och bör ha i sin 
organisation, använder man sunt förnuft och den egna samlade erfarenheten som 
primära källor för de egna värdena. 
 

”... fundamentet är de tidlösa sanningar som bärs upp både av sunt förnuft 
och väldigt stor och komplex erfarenhet ...” 

 
Utformningen av det egna förhållningssättet är eljest sådan, att man i den dag-
liga rutinen mer eller mindre tvingas till dialog och kritiskt reflektion. Det finns 
inget stöd eller utrymme för detaljerade handlingsregler, utan individen måste 
själv kunna ta ställning och komma fram till ett avgörande i varje enskild situa-
tion. Ingen situation är avgjord på förhand utan alla måste prövas individuellt 
före beslut och handling.  
 

”... för oss är då den här filosofiska skriften själva underlaget, intentionen 
utifrån vilken man tänker själv och agerar. För den är ju inte detaljstyrd, 
men den ger färdriktning, ger värderingarna och förutsätter att Du som är en 
självständig person, tänker själv och omvandlar det här till praktisk rö-
relseenergi.” 

 
Värderingarna måste därför vara kända av alla medarbetare, samtidigt som alla 
också förutsätts ha kapacitet att bidra till utvecklingen av sitt eget synsätt. För 
den enskilde innebär det att man har en verklig förmåga att tänka kritiskt och 
självständigt, annars kommer man vare sig kunna formulera eller fatta nödvän-
diga beslut med utgångspunkt enbart i de givna intentionerna. Någon vägledning 
i detaljerade regler finns inte, utan uppstår behov av vägledning är det likaledes 
den enskildes ansvar, att i sin närmaste omgivning och med stöd av den alltid 
pågående interna dialogen, pröva alla tveksamheter. 
  

”... hur man utformar sitt eget jobb och hur man går in som en länk i den 
stora kedjan och att man gör det med moral och etik, det måste vara varje 
enskild medarbetares ansvar.” 

 
Individens möjlighet till stöd i den närmaste omgivningen har en inbyggd 
ömsesidighet som innebär att omgivningen också kan gripa in i den enskildes 
handlande och om nödvändigt tillrättavisa eller korrigera ett felaktigt beteende. 
Avsikten är att man i positiv mening skall känna att det alltid finns ett skyddsnät 
och att ingen är utlämnad åt sig själv. I det här sammanhanget fäster man därför 
stor vikt vid att organisationen i sin helhet, liksom i alla sina delar, alltid ligger 
på rätt spår, strävar i den riktning som intentionerna anger. Av detta följer att 
man måste ta ansvar, både som kollektiv och individ, för organisationens etiska 
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betingelser. Tillse att de är sådana att man alltid befinner sig i harmoni med om-
givningens krav och förväntningar.  
 

”... etiken är, åtminstone som jag upplever det, normer som växer fram i ett 
gott sätt att umgås med medmänniskor och i samhället.” 

 
Till de förutsättningar som redan angivits så lägger man även ett fundamentalt 
och avgörande krav. Ett sorts socialt ansvarstagande som innebär att man har en 
skyldighet att alltid eftersträva ett gott utnyttjande av till buds stående resurser 
och att den egna verksamheten skall vara relevant i det samhälleliga perspekti-
vet. Tillföra samhället en nytta som det efterfrågar eller har behov av. 
 

”... som jag ser det, är det att vi arbetar och handlar på ett sådant sätt, att vi 
tillför samhället (och) våra kunder, en produkt eller en tjänst som det finns 
ett behov av och som är av hög kvalitet och som alltså erbjuder mer nytta 
än skada.” 

 
I ett sammantaget perspektiv leder synsätten fram till ett förhållande som gör att 
man börjar närma sig en position, där man i hög grad är etiskt självgående. En 
sorts process där etiken inte bara är ett redskap som bara prövar utan tillika kan 
förändra eller skapa nya normer, man kommer nära en tänkt ideal position. 

5.2.2 Regler 
I samtliga (9) fall finns det inslag av regler, även om det skiljer en hel del vad 
avser innehåll och ambitionsnivå. Ett viktigt och avgörande inslag är de olika 
strukturer man har, där det i en del av fallen inte existerar något samlat grepp, 
utan alla regler och oavsett vad de handlar om, sammanförs i föreskrifter för 
olika delområden. Medan man i andra fall inordnar sina regler under över-
gripande värden och skapar en sammanhållen struktur, där varje del sätts in i sitt 
sammanhang utifrån det övergripande synsättet. 
 
Gör man sedan en åtskillnad mellan regler och regelverk så finns en tydlig skill-
nad mellan de olika fallföretagen. I de fall där det finns sammanhållna regelverk, 
utgår dessa vanligtvis från de grundläggande förutsättningar som antagits för 
verksamheten. Saknas däremot ett sammanhållet regelverk, har man som regel 
inte heller något uttalat synsätt på det övergripande planet. Oftast har man i 
stället sina etiska regler insprängda i administrativa föreskrifter för olika del-
områden. Vidare så är man mer benägen att lita till individen när ett övergri-
pande synsätt finns, man har vanligtvis en stark tilltro till individens förmåga 
och utgår från att alla kan ta ställning själva och fatta beslut utifrån de förutsätt-
ningar som angivits. När det övergripande synsättet saknas litar man i högre 
grad till detaljerade regler som beskriver exakt hur man ska handla i varje en-
skild situation. 

 64 



  

 
Ett annat tydligt karakteristiska i sättet att se på regler, som förenar i stället för 
skiljer, är att man rangordnar olika typer av regelverk i ett allmänt och över-
gripande perspektiv. De egna regelverken inordnas i en sorts hierarkisk struktur 
(figur 4), som utgår från att man är en del i en större helhet, där man inordnar 
sig under de nationella, såväl som de internationella samhällena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationella 
organisationer 

Individ

 
FÖRETAG Individen genom 

yrkesetiska riktlinjer
 

Branschorgan 

 

Nationella stater

Figur 4. Extern påverkan på regelverk och reglers hierarkiska placering 
 
I perspektivet tar man även hänsyn till sådana institutioner som företagens egna 
branschorganisationer, då de kan ha möjlighet att utfärda bindande anvisningar 
för sina anslutna företag. På samma sätt beaktar man även olika yrkeskategoriers 
intresseorganisationer, då de på ett motsvarande sätt har möjlighet att utfärda, i 
vart fall moraliskt bindande, etiska koder för olika intressegrupper. Den enskilde 
anställde hamnar i en sorts mellanställning genom att denne har värderingar med 
sig utifrån men påverkar inifrån. 
 

”Vi har lagar och myndighetsföreskrifter, andra förordningar, regelverk vi 
skall leva efter, så skall vi samla ihop dem, applicera dem på vår 
verksamhet …” 

 
Inställningen till den externa kretsens krav och uppfattningar kan uppfattas som 
i det närmaste undergiven, men ytterst är det snarare en fråga om att man över-
lag förespråkar ett uttalat regelefterföljande. Vilket i sig inte bara omfattar natio-
nella staters lagstiftning utan även inbegriper regler och föreskrifter från andra 
organisationer.  
På det internationella planet förekommer flera regelverk med global räckvidd 
som OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Även Förenta Nationerna 
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(FN) har riktlinjer för transnationella företag, dock ännu ej antagna, som reglerar 
företagens verksamheter på den globala marknaden. På denna överstatliga nivå 
agerar även andra sammanslutningar, som den Europeiska Unionen (EU), 
International Labours Organization (ILO), World Trade Organization (WTO) för 
att nämna några. Det råder ingen tvekan om att man ställer upp på dessa institu-
tioners regelverk, samtidigt som man uttrycker stor beredvillighet att följa dem. 
 

”... men det är ju mycket... det är alldeles uppenbart, jag menar, har det 
fattats beslut om FN- sanktioner ... så rättar vi oss självklart efter det ...” 

 
För företag med mycket hög grad av internationalisering och ett globalt 
perspektiv på marknaden, kan det falla sig relativt naturligt att man fäster 
avseende vid och även stödjer de internationella organisationernas intentioner. I 
ett världshandelsperspektiv betonar man särskilt, i en del av fallen, att gräns-
överskridande regler och ett fritt tillträde till marknaden är helt avgörande 
faktorer, samtidigt som det naturligtvis underlättar på det praktiska planet, om 
reglerna är någorlunda lika på de marknader där man bedriver sina verksam-
heter. I regelverken kan man därför se avsnitt som berör handelspolitiska spel-
regler på ett internationellt plan, samtidigt som det också ger en antydan om den 
omfattning och komplexitet som ett regelverk kan ha.  
 

”... (de) är ju väldigt omfattande ... (de) innehåller handelspolitiska spelreg-
ler ...” 

 
Det internationella perspektivet rymmer även andra inslag som är väsentliga för 
företagen att beakta och där man kan tvingas till en anpassning för att över-
huvudtaget kunna existera på marknaden. Grundläggande kulturella skillnader 
gör att en del inslag inte kan tillämpas på en universell basis, utan reglerna måste 
anpassas till de förhållanden som råder lokalt. I detta sammanhang kan 
jämställdhet vara ett fenomen som inte alltid kan tillämpas full ut och där man 
kan tänka sig en lokal anpassning. 
 

Grundläggande tanken och värderingen förmedlar vi ... (som vi) låter 
respektive enhet omvandla till värderingar som går att tillämpa i det 
landet.” 

 
Respekten för lokala sedvänjor har dock gränser och det innebär inte att man är 
beredd till hur långtgående kompromisser som helst. Ytterst handlar det om att 
följa och upprätthålla sina värderingar och kan man inte nå en rimlig lösning, så 
är man av trovärdighetsskäl, snarare benägen att ge upp en tänkt etablering än att 
våldföra sig alltför kraftigt på regelverket. På andra områden kan annars 
anpassningen vara total. Värdepappershantering är ett sådant område, där man i 
ett svenskt perspektiv har en nära nog total anpassning till lagstiftningen, men då 
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anser man å andra sidan inte heller att det handlar om att kränka några av de 
egna värdena. 
 

”Det finns ju speciella etikregler för värdepappersmänniskorna ...” 
 
Reglerna är ingående och beskriver utförligt hur man skall gå till väga, särskilt 
vad som gäller för anställdas egna innehav av värdepapper. Skälen till anpass-
ning varierar och skälet här kan vara att man vill undvika en tvingande reglering 
för att så långt som möjligt bevara den egna friheten. Därför kan man i ett eller 
annat fall se åtgärder som verkar i riktning mot att begränsa den externa inbland-
ningen i de egna angelägenheterna, för att om möjligt, bevara handlings-
utrymmet på den egna nivån.  
 

”... försök att låta det stanna vid branschrekommendationer ...” 
 
Påverkan av de yttre skeendena kan även ses i de olika sätt som etiska regler 
skapas. I det fall, där anpassningen till externa krav framstår som allra tydligast, 
har man på det etiska området i stort bara antagit vad det egna branschorganet 
föreskriver. Enkelt uttryckt så gör man inte mer än vad man tvingas till utifrån 
den lagstiftning och de föreskrifter som finns på området. I sin prövning utifrån 
den egna situationen har man inte funnit något behov av att göra några föränd-
ringar eller någon anpassning till de egna förhållandena, trots att det finns ett 
relativt stor utrymme för just detta. Det huvudsakliga skälet till denna inställning 
är att man inte vill framstå som skiljaktig i förhållande till andra aktörer på det 
egna området. Därför har man inte heller något uttalat behov av att profilera sig 
på det etiska planet. 
 

”... vi drog det i ... styrelse(n), ... styrelse(n) beslöt att de här riktlinjerna 
skulle gälla ... man la inte till någonting, man drog inte ifrån någonting. ” 

 
Tvingande omständigheter som lagar och olika myndigheters föreskrifter ger 
inte företagen något annat val än att rätta sig efter och över tiden skapas det i de 
allra flesta fall en motsvarande uppsättning regler i företagens egna organisatio-
ner. Reglerna uppkommer som ett led i anpassningen, men det innebär inte att 
man också automatiskt skapar ett övergripande synsätt. I de fall det är fråga om 
här, är det snarare så att några övergripande dokument inte existerar, utan alla 
regler, oavsett om de är av etisk karaktär eller ej, ligger i de instruktioner man 
har för olika delområden i sina verksamheter. 
 

”... de finns där, det är bara ingen som plockat ihop dem från sina 
respektive ämnesområden och talat om att det här är etiska regler ... jag 
anser att etiska regler har vi redan idag, gott om ...” 
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Reglerna finns och givet att man inte har några strävanden i övrigt, så är det bara 
att ta fram vad som finns, föra samman det på ett lämpligt sätt, så har man i 
praktiken skapat ett övergripande dokument på det etiska området. Ett annat sätt 
att se på tillblivelsen av regler innebär att man ser regelverkens framväxt som 
något naturligt, en sammanställning och kodifiering av den erfarenhet man till-
ägnar sig över tiden. Reglerna antas då vara en skapelse som under lång tid vuxit 
fram ur den prägling, som anställda och den praktiska verkligheten utsatt orga-
nisationen för. Den samlade erfarenheten utgör grunden och utgångspunkten för 
ett övergripande synsätt. 
 

”... vi har nog genom åren, i ett gammalt företag lyckats utveckla en 
företagskultur där, som kan definieras på ett visst sätt och där så att säga 
etiken mer kanske implicit ändå har styrt det sätt på vilket vi har genom 
åren kommit att präglas. Men det finns, det är ju inte någonting man… det 
är någonting som man har med i bagaget också inbillar jag mig ...” 

 
Företags ekonomiska förutsättningar kan förändras på ett sådant sätt, att man vid 
en given tidpunkt, helt enkelt måste vidta åtgärder för att säkra sin existens, 
åtminstone sett i ett längre perspektiv. En genomgripande förändring kan då stå 
för dörren och i det här fallet leder det till en medvetet reflektiv process där man 
prövar sin rådande situation och noga överväger tillgängliga alternativ, för att 
säkerställa en god utveckling på sikt. Ur denna process har det då vuxit fram ett 
heltäckande etiskt synsätt som är förankrat i ett antal grundläggande värderingar, 
som all verksamhet skall ta sin utgångspunkt i och alltid präglas av. De 
grundläggande värderingarna anger på det övergripande planet, det synsätt som 
alltid är vägledande i de situationer där man har att göra överväganden av ett 
eller annat slag, reflektera kring olika handlingsalternativ. 
 

”... från den tidpunkten vill jag påstå, har vi haft ett annat sätt att leva. Man 
formulerade en filosofi som bygger på att vi är till för att göra saker kunden 
behöver få utfört. Vårt jobb är att hjälpa kunderna lösa de problem som de 
har och endast om vi lyckas i den uppgiften så kommer vi att bli 
efterfrågade i fortsättningen.” 

 
Byten på ledande befattningar är en annan händelse som kan innebära stora och 
genomgripande förändringar i en organisation. Skälet till att man går mot ett mer 
etiskt grundat förhållningssätt är även i detta fall grundat på ekonomiska 
förutsättningar, men framförallt finns en uttalad vilja att ändra de organisato-
riska förutsättningarna utifrån vilka man bedriver sin verksamhet. Koncern-
chefsbytet innebär i detta fall att man går mot ett mer uttalat etiskt synsätt som 
har sin grund i den vision som anger företagets långsiktiga mål och de värde-
ringar som skall prägla företaget i den vardagliga situationen, men samtidigt 
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också är ett betydande inslag i de förutsättningar som skall göra det möjligt att 
nå de i visionen uppsatta målen. 
 

”... (förberedde sig) noga före övertagandet av koncernen. Han har 
verkligen lagt ner tid och möda på att fundera igenom ... vad är vår vision 
och values.” 

 
En del av processen att skapa regelverk är även att underhålla och kontinuerlig 
pröva dem, vilket också skett i ett par av fallen. Granskningen är vanligen ett 
kollektivt ansvar som faller på koncernledningen och innefattar en process där 
man går igenom de grundläggande värderingarna och noga prövar dem utifrån 
de allmänna förutsättningar som gäller vid tidpunkten för prövningen. Omgiv-
ningens uppfattningar och förhållanden ses inte som statiska, men det innebär 
ändå inte att förändringar skulle vara särskilt vanligt förekommande, snarare står 
sig de egna uppfattningarna ganska väl över tiden. 
 

”Det är ju inte nytt, utan det har mera varit fråga om att uppdatera, revidera, 
vi har haft policies på alla de här områdena tidigare, som i substans inte 
radikalt eller ens märkbart skiljer sig från det vi skrivit under nu, det är 
frågan om ny redigering, det är fråga om att öka genomslagskraften genom 
att förbättra läsbarheten, tillgänglighet och göra det så strömlinjeformat som 
möjligt, så egentligen har det huvudsakligen varit redaktionellt arbete.” 

 
Det fortgår också en löpande process där man noga håller sig underrättad om 
vilka förändringar som sker i olika externa regelverk och vad det innebär för den 
egna verksamheten. Varje förändring prövas noga mot det egna förhållnings-
sättet för att se om det påverkas i något avseende. Innan man gör några för-
ändringar går man igenom situationen och i de fall där man har ett förhållan-
devis väl utvecklat etiskt synsätt, sker inga förändringar utan en ingående ana-
lys. När man väl är klar över hur man vill ha det så anpassar man omgivningens 
krav till de förutsättningar som råder i det egna perspektivet. 
 

”Å så funderar vi på hur vi vill ha det ... vill vi ha längre gående regler, 
vilket vi ofta velat ha, så lägger vi fast våra tillägg ...” 

 
Utforma regelverken, innebär i sin tur ett antal överväganden om reglernas funk-
tion och här har man då valt lite olika sätt att gå tillväga, men två klara 
huvudlinjer kan urskiljas. Där man i det ena fallet uttrycker en klar inriktning 
mot enkla och tydliga handlingsregler. I stora drag försöker man klara alla situa-
tioner som ryms i den dagliga rutinen, genom att på förhand föreskriva givna 
handlingssätt med hjälp av ett mycket detaljerat regelverk. 
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”... klara beslutsinstruktioner som säger att den enskilde ska göra si och så i 
olika situationer.” 

 
Kritiska röster höjs mot detta synsätt och i det andra fallet menar man att det 
aldrig kan vara möjligt att föreskriva alla enskilda situationer i förväg. Lika lite 
som man kan förutsäga vad som kommer att inträffa i framtiden. Med ett strikt 
regelefterföljande anser man vidare att de etiska reglerna övergår till att bli pre-
cisa handlingsregler, som mer eller mindre utesluter varje form av ett eget själv-
ständigt tänkande. 
  

”... regelverk som säger att ... du ska agera si och så. Det är inte etik längre, 
utan då är det precis hur det ska gå till ...” 

 
Argumentet för klara och entydiga handlingsregler är att dagens arbetsliv har en 
hög komplexitet, samtidigt som arbetstakten är högt uppdriven. Därför behövs 
det enkla och tydliga stödstrukturer, vilket i sig inte utesluter en kritisk refle-
xion, bara att den sker på ett annat plan. Här menar man då, att andra, än de som 
befinner sig direkt i den operativa verksamheten, skall stå för det kritiska tän-
kandet och utforma en sorts stödstruktur som gör, att ingen i den dagliga rutinen, 
skall behöva hamna i en situation där den inte längre kan eller förmår att 
kontrollera skeendet. Utan det skall på förhand finnas internaliserade regler som 
gör att man inte skall behöva känna tvekan eller hamna i situationer man inte 
behärskar. 
 

”Alltså skapar vi möjligheter för våra anställda att inte komma i en sådan 
situation ... ni ska inte tänka etiskt, etiken tänker vi ... vi ska ha klara och 
entydiga regelsystem tillgängliga för alla anställda ...”  

 
I argumentationen mot klara och entydiga handlingsregler, menar man att det i 
stället är förmågan till självständigt tänkande som avgör hur man klarar av att 
hantera olika situationer. I en ständigt föränderlig verklighet kan man helt enkelt 
inte förutsäga framtiden och finner det i stället mer meningsfullt att låta varje 
enskilt fall avgöras på sina egna meriter och med utgångspunkt i det 
övergripande synsättet. I stället för regler förespråkar man en väl utvecklad för-
måga till ett kritiskt tänkande som utvecklas i och har stöd av en muntlig 
tradition. Där dialogen är det instrument som utvecklar och anpassar synsättet 
allteftersom förändringar inträffar, men också ger stöd för att hantera vad som 
ligger utanför det normalt vedertagna. I det här synsättet är förmågan hos den 
enskilde individen avgörande och i överensstämmelse med det finns också 
svårigheten att föreskriva ett riktigt beteende.  
 

”... det går ju inte att med bokstavsbeskrivningar beskriva ett önskat 
beteende, man måste nog hellre ge ut intentioner så folk kan omvandla till 
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egen rörelseenergi på något sätt, klokt och förnuftigt och hellre då trycka på 
att man skall hålla sig långt från det som är omoraliskt eller felaktigt.” 

 
Nu innebär inte betoningen på dialog och muntlig tradition att man helt övergivit 
den skriftliga traditionen. Tvärtom så har man i samtliga fallföretag fortfarande 
en väl utvecklad och levande tradition att reglera olika delområden, även i de 
företag som i sig inte är några förespråkare för handlingsregler. 
 

”... vi förlitar oss inte enbart på dessa policies, utan det finns direktiv och 
instruktioner på många områden. Det är ett otroligt stort arbete som läggs 
ned på det, vi har hela avdelningar som håller på med instruktionerna, 
implementering av nya föreskrifter ...” 

 
Inom olika delområden finns en omfattande reglering av flera skäl. Främsta 
skälet är att man i vissa fall helt enkelt måste vara mycket tydlig i sina 
föreskrifter, att det enbart av det skälet är uteslutet med ett övergripande synsätt. 
Därför har man på speciellt utsatta områden, där det kan finnas stora frestelser 
och där varje missgrepp förorsakar företaget stor skada, direkt förbjudande 
regler. Värdepappershantering är ett sådant område där inte bara företagen, utan 
även lagstiftaren, ansett att det inte räcker med att endast ange vilka förhållanden 
som bör prägla verksamheten, utan också funnit behov av att föreskriva direkta 
handlingsregler, såväl som mycket noga ange vad som är direkt förbjudet.  
  

”Det är stora frestelser som finns, och det har också lett till att på sådana 
mycket speciellt utsatta områden där finns det också regelverk, som då 
beskriver den etik  som man vill ska finnas, och det kan man göra därför att 
ett  värdepappersagerande ... rymmer ju väldigt mycket av faktiska åtgärder 
och det kan man alltid beskriva ...” 

 
Andra skäl som anges för att man behöver reglera olika delområden är att ett 
företags verksamhet är så komplex och innehåller så många detaljer, att det är 
omöjligt för en enskild individ att ha grepp om allting vid ett och samma 
tillfälle. Då kan det underlätta för den som kommer ny och inte hunnit sätta sig 
in i allt, liksom för den som internt byter verksamhetsområde, om det finns 
regelverk som beskriver förutsättningarna på olika delområden, samtidigt som 
man i dessa också integrerar de särskilda etikregler som kan förekomma. 
 

”Det är för att alla individer skall veta att här finns det etikregler och de 
måste jag känna till om jag gör sådana affärer.” 

 
Oavsett vad man anser om regler eller vilket förhållningssätt man intar i sam-
manhanget, är det uppenbarligen förenat med svårigheter att frångå traditionen, 
att i skriftlig form reglera allt och alla. Ett lovvärt försök är annars när man 
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försöker ställa upp en enda regel som är enkel i sin utformning, samtidigt som 
den är enkel i sin tillämpning. Tanken är att man i alla situationer där man kan 
känna minsta tvekan, alltid skall ha en möjlighet att snabbt och enkelt göra en 
första prövning. Ställa sig själv en enkel fråga, som innebär att man ska kunna 
svara ett enkelt ja eller nej och utifrån detta, i ett inledande skede, få tillräcklig 
vägledning för sitt vidare handlande, en sorts övergripande grundregel. 
 

”... jag vet inte hur man skall definiera den grundregeln, men jag tror att det 
här synsättet att vi skall kunna försvara vårt handlande gentemot en 
utomstående, att det är någon form av grundregel.” 

 
Avslutningsvis så tycks för alla regelverk gälla en sorts absolut status, som 
innebär att man inte utan vidare kan ifrågasätta det regelverk som finns. Det 
finns inget utrymme för kompromisser utan man följer de regler som finns 
uppställda för verksamheten. 
 

”... att det skulle finnas några rättfärdiga grunder för att, eller några 
möjligheter att göra gällande på etiska grunder att man skall bete sig på 
något annat sätt än det jag menar naturligen följer av företagets värderingar, 
det har jag svårt att se. Det kan jag inte tänka mig.” 

 
Ett avvikande beteende i förhållande till de fastlagda reglerna, kan således 
medföra allvarliga konsekvenser för den enskilde individen. 

5.2.3 Institutionalisering 
I samtliga fallföretag kan man återfinna ett antal åtgärder som vidtas för att 
förmedla och införa företagens synsätt på olika områden. Etik och moral är ett 
av flera sådana områden, samtidigt som det också är ett område mot vilket man 
riktar särskilda åtgärder. 
 
Distinktionen mellan etik och moral som gjorts tidigare och där etik represen-
terar en teoretisk och moralen en praktisk nivå, återspeglas i de mål man har för 
införandet av de förhållningssätt man vill ska råda i de skilda organisationerna. I 
en del av fallen är man betydligt mer långtgående än i andra och det kan, i ter-
mer av etik och moral, innebära att man i en del av fallen lär ut ett önskvärt be-
teende, medan man i andra i stället betonar grunderna för det önskvärda 
beteendet. Detta kan illustreras i det följande där det avgörande inte är att preci-
sera hur man ska handla i varje enskild situation, utan snarare att man bör in-
gjuta förståelse för vad etik är. I första hand bör man ha ett övergripande synsätt 
som anger färdriktningen, innanför vilket den enskilde själv har att utveckla ett 
förhållningssätt, att tillämpas i den dagliga rutinen. 
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”... gör man det alltför detaljerat så väntar man sig att man finner svar på 
alla frågor i de här regelverken och saknas det en fråga eller ett svar ... får 
man ingen vägledning.” 

 
Skiljelinjen mellan de olika synsätten återkommer också i det sätt man har för att 
införa sina värderingar i företaget. I de internutbildningar som bedrivs, kan man 
se tydliga skillnader mellan de fall där etik är ett inslag i den allmänna ut-
bildningen och mestadels handlar om att föreskriva det rätta beteendet. Samt de 
fall där man mycket medvetet försöker skapa en förmåga hos varje enskild indi-
vid att själv kunna uppfatta och även lösa etiskt problematiska situationer, där 
praktisk träning i att hantera och lösa etiska dilemman är ett betydande inslag. 
 
Tillvägagångssättet för att införa värderingar i företagen är flera, men det 
vanligaste är utbildning som avpassas efter organisationernas olika skikt, men 
med en stark betoning på de olika chefsskikten. Skälen härför är flera, men sett 
ur ett institutionalistiskt perspektiv, har chefer en särställning i och med att de 
har ett särskilt ansvar för det synsätt som skall råda i organisationen. Det finns 
även i övrigt starka skäl för att satsa på chefsskikten, särskilt de lägre då 
internrekrytering är ett allmänt förekommande inslag. Övriga kategorier är i sig 
inte bortglömda, men satsningen som görs på de lägre nivåerna varierar en del 
och är inte lika uttalad som i chefsskikten.  
 
Etiken betraktas inte enbart som ett teoretiskt instrument, utan minst lika viktigt 
är dess praktiska uttryck, båda delarna är integrerade i varandra och hör intimt 
samman. Etiken måste ha ett praktiskt uttryck, annars finns det ingen moral. 
Därom råder ingen tvekan, men man är skiljaktig i det att man betonar olika sätt 
för att i princip nå samma mål. I det ena fallet sätter man den goda förebilden 
främst och betonar de ledande skiktens goda föredöme som det främsta sättet att 
nå en hög moral i företaget. Medan man i det andra fallet betonar den enskildes 
förmåga till ett eget gott etiskt tänkande som främsta källa för att nå en hög 
moral, men oftast i förening med ett allmänt gott föredöme hos alla medarbetare, 
liten som stor. Ett annat förekommande inslag, är periodiskt återkommande 
skrifter i olika former, där man tar upp och diskuterar aktuella problem, där även 
de anställda har möjlighet att delta och föra fram synpunkter. 
 
I den utbildning som bedrivs finns flera olika inslag och det varierar från mer 
traditionell undervisning, till interaktiva datorprogram och praktisk träning i att 
lösa etiska dilemman. Omfattningen på utbildningen varierar även den och utgör 
i sin enklaste form en allmän introduktionskurs vid själva anställningstillfället. I 
sina mer utvecklade former är utbildningsinsatserna rätt omfattande och 
inbegriper en tämligen strukturerad och genomgripande process, som kan pågå 
under flera år.  
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”Det tar ungefär två års tid, om jag jobbar ... läser parallellt ...genomgår 
olika ... träningsprogram under tiden, då förvärvar jag ... baskompetens ...” 
 

Den förhållandevis långa utbildningen är grunden för ett helt program, där man 
steg för steg bygger upp den kompetens som man vill se hos sina medarbetare. 
För att nå goda resultat i sina strävanden vill man börja så tidigt som möjligt i 
individens karriär och rekryterar därför gärna direkt från högskola eller uni-
versitet. På så sätt kan man hela tiden fylla på underifrån, vilket ligger i linje 
med en uttalad målsättning, att i möjligaste mån rekrytera internt till alla högre 
befattningar. 
 

”... vår metod är att anställa människorna unga, direkt efter högskolan.” 
 
Det läggs ned betydande resurser på utbildning och det faller sig naturligt att 
man också vill utvärdera de insatser som görs. Främst vill man säkra kvalitén i 
utbildningen, men man är dessutom angelägen att följa upp resultatet på det 
individuella planet för att kartlägga framtida ledarbegåvningar, hitta de individer 
som man vill satsa på i den interna ledarutvecklingen. 
 

”Eftersom vi examinerar alla ... har vi en hygglig uppfattning om de ... 
förvärvat (kompetens i) de här etiska frågorna.” 

 
De återkommande utbildningsinsatserna är inte enbart fortbildning, utan rymmer 
också en hel del faktiska åtgärder för att följa upp och fördjupa de insatser som 
gjorts tidigare. Samtidigt som det också ges goda möjligheter, att med jämna 
mellanrum känna av hur läget är i organisationen och skärskåda om det förvän-
tade synsättet finns där eller ej. 
 

”... med rätt stor tydlighet kan säga att vi har inte en gång bara kastat ut 
linan, vi halar då och då in den, kollar att betet sitter fast fortfarande.” 

 
Genom den regelbundna uppföljningen anser man sig ha en relativt god upp-
fattning om tillståndet i organisationen, samtidigt som man också är säker på att 
man når det förväntade resultatet. Men man är väl medveten om att man inte 
utan vidare kan slå sig till ro och tro att allt skall fungera utav sig självt, utan 
man måste hela tiden vara på språng för att se till att processen inte bara fortgår, 
utan också utvecklas i rätt riktning. 
 

”... jag skulle vilja påstå att utbildningen fungerar. Utbildningen är ju inget 
som är en engångsföreteelse, det kan vara punktinsatser, men det är 
någonting som hela tiden måste fortgå ... vi måste ju hela tiden 
medvetandegöra våra anställda ...” 
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I den chefsutbildning, som bedrivs i samtliga fall, är processen kanske som tyd-
ligast uttalad. Här framgår relativt klart att det är frågan om en medveten sats-
ning i avsikt att nå fram till ett antal uppsatta mål, företagens etiska och mora-
liska förhållningssätt är ett av flera prioriterade område. Utbildningen kan pri-
märt uppfattas som ett led i den interna chefsförsörjningen, men det ligger hela 
tiden inbyggt en uppföljning i vilket ett av syftena är att säkra ett resultat, som 
innebär att man har ett förhållningssätt i sin organisation som också ligger i linje 
med de värderingar och uppfattningar som man gett uttryck för. 
 

”Sen förekommer det givetvis inslag i vår interna managementutbildning, 
som är ganska omfattande ... olika nivåer i karriärtrappstegen ... avpassade 
program för kompetensutveckling … ingår att diskutera, utveckla och öka 
förståelsen för, hålla liv i koncernpolicyn ...” 

 
Ett likartat tema återkommer även i de utbildningar som ges en särskild inrikt-
ning, där man anpassar sig till ett särskilt verksamhetsområde i företaget. Alla 
skall besitta en grundläggande kompetens, men den kan sedan behöva komplet-
teras med särskilda inslag för det specifika område som man skall arbeta inom. 
Således kan den som byter arbetsuppgifter inom organisationen komma att få 
genomgå en specialanpassad kurs enbart med anledning av detta. 
 

”... folk kanske flyttar på sig ... då får man gå den här specialutbildningen, 
där etik är ett inslag, det återkommer hela tiden i en trimning av agerandet 
och kunskaperna hur det ska vara.” 

 
Utbildningen kan också ges en inriktning mot grundläggande inslag i ett före-
tags synsätt som annars kanske inte är så lätta att upptäcka och förstå. Det ligger 
en helt avgörande skillnad i om man bara skall förbättra vad som finns eller om 
man har som mål att beträda helt nya och tidigare outvecklade områden. Valet 
av förhållningssätt genomsyrar tydligt det sätt som man kommer att bedriva sin 
verksamhet på och det är därav, av särskild vikt att alla förstår innebörden i 
detta. 
 

”Vår målsättning är inte att bara ta fram läkemedel som sådant, för då 
kunde vi slänga ut det som är likadant, det som redan finns och genom att 
dumpa priser ... kunde vi sälja det ändå. Utan det skall finnas ett medicinskt 
behov och jag tror att det är otroligt viktigt att inpränta det, därför har vi 
kurser för alla nyanställda ...” 

Till sist så kan det konstateras att alla delar inte synen på ett strukturerat förhåll-
ningssätt i utbildningen och menar att det egentligen inte föreligger något behov 
av återkommande inslag, i vart fall inte några allmänna sådana. 
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”... påbyggnadskurser ... inte varit något högprioriterat ... om jag såg flag-
ranta ... tilltänkta brott mot de etiska värderingarna ... då skulle jag priori-
tera det mer.” 

 
Den utbildning som ges på den grundläggande nivån tycks vara tillfyllest för de 
som inte är omfattade av de särskilda insatser som görs i den särskilda ledar-
skapsutvecklingen. På det mer allmänna planet förekommer det emellertid andra 
insatser som kan sorteras in under utbildning, som de allmänt hållna dokument 
som riktar sig till alla anställda. I en del av företagen - särskilt de som är verk-
samma på det finansiella området - finns periodiskt återkommande interna skrif-
ter som tar upp och berör frågor av olika slag, även etiska sådana. Vidare så 
förekommer det både uppdateringar och årliga sammanställningar som behand-
lar det gällande regelverket och beskriver vad som tillkommit. Likaså kan man 
distribuera hela böcker i ämnet etik. Vilket i sig också är ett led i institutionalise-
ringen såväl som utbildning av mer traditionell karaktär. 
 

”... vi spred Torkel Sterns bok, Etik i Bank till alla anställda och det har vi 
faktiskt gjort sedan i flera omgångar.” 

 
I de mer konkreta former syftar utbildningen till att skapa en grundläggande 
förståelse för de regelsystem som finns i samhälle såväl som företag. Handel, att 
göra affärer, innebär som regel ett inslag av att berika sig, annars existerar egent-
ligen inget skäl för att göra affärer. Här kan det emellanåt vara svårt att skilja 
mellan ett otillåtet och ett tillåtet sätt att berika sig. Särskilt när det gäller 
personlig vinning, är det av vikt att det inte sker på ett sätt som innebär att man 
förlorar sitt förtroende som aktör på marknaden. 
 

”Vad det handlar om är att skapa en förståelse hos alla att man handlar 
utifrån ett annat intresse än det som man själv måhända står för och just i 
den här världen, den finansiella, så är ju ett intresse, tyvärr, att finansiellt 
berika sig.” 

 
Ligger det i sakens natur att all handel skall skapa ett överskott, så är det följakt-
ligen också naturligt att berika sig. I ett antal fall där frestelserna kan uppfattas 
vara stora, framförallt för att upptäcktsrisken är liten och förtjänsterna stora, är 
det inte alltid tillräckligt med ett övergripande synsätt, utan man måste vara 
mycket tydlig i sin framtoning och helt enkelt i detalj föreskriva hur det skall gå 
till och även direkt förbjuda ett antal handlingar. I handel med finansiella 
instrument visar det sig svårt att institutionalisera ett riktigt beteende, utan att 
samtidigt också beskriva mycket noga vad som är direkt otillåtet. 
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”... i specifika situationer, där det finns alldeles särskilda krav att ställa, där 
bör man tala om klart och tydligt vad som gäller. Det har man gjort på 
handel för egen räkning.” 

 
Rent praktiskt försöker man annars öka kompetensen och förståelsen hos de 
anställda genom att träna dem i att lösa etiskt problematiska situationer. Utifrån 
konkreta situationer ur den egna praktiska verkligheten konstrueras ett etiskt 
dilemma där man i grupp får arbeta fram förslag hur man på ett rimligt sätt kan 
lösa problemet, samtidigt som man också tillvaratar alla inblandades intressen på 
ett rimligt sätt. 
 

”... syftet med de är ju också att folk skall fundera, vad hade jag gjort i den 
sådan här situation ...” 

 
Utifrån den kunskap man har om det egna regelverket och de förutsättningar 
som gäller i den omgivning man verkar i, så går gruppen igenom och diskuterar 
hur ett förslag till lösning kan formuleras. Varje grupp redovisar sedan sina 
förslag för de övriga och får därvid ytterligare en prövning av situationen, samti-
digt som de även bibringas det officiella synsättet i form av företagets inställ-
ning i varje enskilt fall. 
 

”... ett antal etiksituationer där nyanställda fick ett antal sådana här 
etiksituationer där vi beskrev en situation som kunde inträffa ... gruppen 
diskutera sig fram till en uppfattning ... så hade vi en genomgång ... det var 
någonting som var mycket uppskattat ...” 

 
Det gives också tillfälle att sammanträffa med dem som rent praktiskt hanterar 
de frågeställningar som är föremål för prövning. För att man skall ha en 
möjlighet till ett erfarenhetsutbyte mellan dem som är nya i sin yrkesroll och de 
som varit med ett tag. 
 

”... ett erfarenhetsutbyte mellan de som dagligdags drabbas av den här 
typen av diskussioner med kunder och diskuterar hur vi hanterar den typen 
av frågor och ärenden.” 

 
Den allmänna erfarenheten av denna typ av träning är överlag positiv och ett 
inslag som alla deltagare uppskattade och satte stort värde på. Vid sidan om de 
aktiviteter som arrangeras centralt eller av specialister på olika områden så faller 
det som regel ett stort ansvar på samtliga chefspersoner i respektive 
organisation. Särskilt vanligt förekommande i de organisationer där ansvaret är 
starkt centraliserat. Här är det ledningens uppgift att ta ett tydligt ansvar för att 
de underställda lever efter de regler som finns. I kontrast till detta finns en mer 
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decentralistisk modell där det ytterst ankommer på var och en att ta sin del av 
det gemensamma ansvaret för organisationen. 
 

”... hur man utformar sitt eget jobb och hur man går in som en länk i den 
stora kedjan och att man gör det med moral och etik, det måste ju ändå vara 
varje enskild medarbetares ansvar ... det är väl ingenting man kan lägga 
över på någon annan.” 

 
En uppfattning som går tillbaka på att man inte kan lära individen att tänka rätt, 
utan bara ge den de erforderliga förutsättningarna härför. Det åligger alltid 
individen att försöka komma till insikt om tingens ordning, för att sedan göra 
något konstruktivt av den bibringade kunskapen. 
 

”... om en människa ljuger, så kan inte jag med bästa vilja i världen tala om 
- jag kan säga till den att du skall inte ljuga - men jag kan aldrig förbjuda 
honom att inte... det har ingen effekt, jag menar - det måste komma - det 
måste komma inifrån ...” 

 
För att leda organisationen i rätt riktning krävs det också att man i praktiskt 
handlande kan visa att man lever som man lär, att man alltid är en god förebild 
för övriga. Vilket är särskilt viktigt att iaktta för de som befinner sig i ledande 
positioner. Ett felaktigt beteende kan till stora delar förta effekten av det som 
man mödosamt försöker inpränta genom de olika utbildningsinsatserna.  
 

”... läser om ett företag där man pekar ut chefen som att, ja han har ägnat 
sig åt tvivelaktiga skatteaffärer, han har gjort det och sådant, så präglar ju 
det på ett negativt sätt. Jag tror i allra högsta grad att rakryggat och eget gott 
beteende är det bästa.” 

 
Den goda förebilden är jämte den traditionella utbildningen, den enskilt vikti-
gaste insatsen för att nå de resultat som man eftersträvar och bygger på uppfatt-
ningen att man aldrig kan få andra att handla på ett annat sätt, än det sätt som 
man själv handlar på. 
 

”... uppfattningen att det spelar egentligen inte så väldigt stor roll vad det är 
man säger egentligen, det viktigaste är vad man gör.” 

 
Ett annat inslag i strävandena att framhålla och tydliggöra vad som är ett gott 
beteende, är för ändamålet särskilt gjorda videoinspelningar. Där man visar upp 
en eller flera individer i olika situationer, där de agerat på ett föredömligt och 
efterföljansvärt sätt, där sättet att handla kan tjäna som en god förebild för andra 
i liknande situationer. Handla som jag gör, så handlar du rättrådigt. Tolkning är 
ett annat inslag som också förklarar och tydliggör hur man skall handla. Uppstår 
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problem med att tillämpa ett dokument eller en värdering, kan detta lösas genom 
att man gör förtydliganden genom att tillskapa särskilda tillämpningsanvis-
ningar.  
 

”... om de är så knapphändiga så att de behöver kompletteras ... då är det 
läge att komplettera dem med ett direktiv på området ... det är väl ett sätt att 
göra en policy känd och möjlig att förstå mer i detalj, vad som är avsikten 
med den ...” 

 
Andra sätt där tolkning kommer in som en aspekt på institutionalisering är i 
individualiserade former av rådgivning, där anställda på alla nivåer kan få hjälp 
med både allmän förståelse såväl som konkret problemlösning. I det sistnämnda 
fallet har alla ledningsnivåer i allmänhet en skyldighet att kunna agera bollplank 
för sina underställda och även delta i analysen av problematiska situationer där 
så är erforderligt. Det aktiva ansvarstagandet innebär i sin tur att man också kan 
kika in i organisationen på ett sätt som annars kanske inte skulle vara möjligt 
och utifrån detta konstaterar man, att i de fall där man har ett särskilt inriktat 
program mot etik, är etiken som regel också väl förankrad i organisationen. 
 

”... är ganska välförankrade i organisationen därför vi har ett helt 
utbildningspaket som speciellt fokuserar på det här.” 

 
Den höga graden av förankring anses också innebära att man kan tala om en 
giltighet, ett berättigande för de synsätt som man försöker anlägga, genom att de 
vinner acceptans i organisationen.  
 

”... ingenting som dagligen upptar ledningens kraft och energi och förklarar 
jag med att vi har ett värdesystem i organisationen som är tillräckligt starkt 
förankrat ...” 

 
Den omständigheten att inget dyker upp dagligen och att det i övrigt inte blåser 
upp till storm i organisationerna, skulle i sig förklara att man har ett system som 
fungerar, genom att det accepteras av de anställda. 

5.2.4 Levande 
Den föregående kategorin visar hur företagen för in synsätten i sina respektive 
organisationer, kategorin levande i sin tur visar vad som görs för att framförallt 
upprätthålla och utveckla synsätten. Levande följer som en logisk fortsättning på 
den grundläggande institutionaliseringsfasen och siktar in sig på att göra de 
olika synsätten till naturliga och verksamma inslag i vardera verksamheten. I 
huvudsak är det tre inslag som förekommer. Det första är att man i utbildningen 
inte bara försöker skapa ett förhållningssätt utan man återkommer hela tiden, 
påminner, för att utveckla och hålla den bibringade kunskapen levande. Utveck-
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ling är sedan det andra återkommande inslaget, där dialogen är instrumentet för 
att träna medarbetarna, men innebär också att man utvecklar såväl deras som 
företagets synsätt. I det tredje inslaget ryms olika insatser på det publicistiska 
planet där man har periodiskt återkommande skrifter som tidningar och tillägg 
samt sammanfattningar utav regelverken. 
 
I nära nog samtliga fall arbetar man aktivt med att hålla sitt synsätt och sina 
värderingar levande, vilket faller sig naturligt när man har ambitioner som 
sträcker sig längre än till att bara ha ett (etiskt) dokument, som är till intet 
förpliktande. På samma sätt som instruktioner på olika områden måste hållas 
levande för att respekteras och efterlevas, måste även de etiska delarna i regel-
verken vara föremål för en kontinuerlig uppmärksamhet. Det är ett flertal åtgär-
der som vidtas, men en ytterst grundläggande insats är att skapa allmänt goda 
förutsättningar för en dialog, en arena där alla frågeställningar kan tas upp och 
prövas förutsättningslöst.  
 

”... skapar förutsättningar inom organisationer att just diskutera, det tror jag 
är tusan så mycket viktigare än att du skriver ett långtgående dokument som 
sedan sätts in i en bokhylla.” 

 
Dialog är således ett viktigt inslag och är så i samtliga fall, men det skiljer en del 
i uppfattning vad avser när och hur dialogen ska föras. I stora drag kan man 
urskilja två strukturer, en som uppfattar det som nödvändigt att ha kontinuitet i 
samtalet och en som anser att det räcker med att ta upp tråden när behov uppstår. 
I det sistnämnda fallet finns inga regelbundet återkommande diskussioner kring 
de olika synsätten, utan man litar till att medarbetarna tar upp de frågor som det 
finns behov av att pröva och det är först om frågeställningen har ett allmän-
intresse, som den tillkännages i en vidare krets. Många frågor berörs därför 
aldrig i någon större krets och mycket av den information som finns i de interna 
kanalerna, förblir en angelägenhet för den eller de som frågat och den som 
svarar.  
 
I det förstnämnda fallet har man en helt annan inställning och här vill man 
framförallt att dialogen skall pågå oavbrutet över tiden, utgöra ett naturligt 
inslag i den dagliga rutinen, samtidigt som den ges ett flertal olika funktioner att 
fylla. Dialogen är grunden för den process som ständigt prövar och ifrågasätter 
företagens värderingar, samtidigt som den också bidrar till att göra dem kända 
och levande. En process som närmast har karaktären av ett samtal utan ände och 
betraktas som ett av de främsta verktygen företagen har, för att upprätthålla och 
utveckla sitt synsätt. I det alltid pågående samtalet, som ska omfatta allt och alla, 
finns även goda förutsättningar att tillvarata kunskap och erfarenheter i den 
information som kommer från den praktiska tillämpningen, i den dagliga verk-
samheten. Vidare så ses dialogen som ett utmärkt redskap för att snabbt och 
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enkelt kommunicera de erfarenheter som görs i de enskilda fallen, till en större 
och vidare krets. För den enskilde medarbetaren är dialogen till övervägande 
delen det samtal, där man i den närmaste kretsen, kan få hjälp i nya och ovanliga 
situationer eller om man bara känner sig osäker i största allmänhet. Där man i 
positiv anda strävar efter att ge råd och stöd i avsikt att komma fram till bra och 
kloka beslut. Samtalet är därvidlag även en god källa till kunskap om och 
förkovran i den praktiska hanteringen av regelverken. En livaktig dialog är en 
grundförutsättning för ett levande synsätt, men den måste vara förankrad i 
vardagens praktiska verklighet, annars är det lätt att de uppfattningar man har 
inte får någon förankring i det dagliga arbetet. En annan aspekt av levande är 
regelbundet återkommande möten, där man i mindre grupper tar sig tid till en 
fördjupad diskussion och under organiserade former, för ett resonemang kring 
saker och ting som inträffat. Där alla kan ges möjlighet att utifrån verkliga, 
konkreta händelser, pröva sina egna, såväl som andras åsikter i ett öppet och 
förutsättningslöst samtal. Avsikten är att individen, under goda betingelser och i 
en vidare krets än annars, ska ges möjlighet att stärka och utveckla sin egen för-
måga och ges prov på hur den praktiska tillämpningen av regelverket kan gå till, 
samtidigt som ledningen också bereds möjlighet att ge sin syn på olika situatio-
ner. 
 
Den utbildning som bedrivs är av varierande slag, samtidigt som det skiljer en 
hel del i nivå företagen emellan och i detta avseende uppvisar aspekterna dialog 
och utbildning stora likheter. I de fall där man i stort sett bara antagit en kod, 
utan åtgärder i övrigt, existerar det inte några uttalade utbildningsinsatser och 
man gör inte särskilt mycket, om ens något, för att hålla sitt synsätt levande. 
Medan man i andra fall går mycket metodiskt tillväga och har sammanhållna 
utbildningspaket i olika steg, med förutbestämda tidsintervall, där man riktar in 
sig på att lägga fast de grundläggande värdena och följa upp resultatet av de 
genomförda insatserna. Utbildningen har som regel en generell inriktning och 
man vänder sig till alla som är verksamma i organisationen, dels för att löpande 
informera om de förändringar som sker, men också för att utveckla och förstärka 
den befintliga kunskapen hos varje enskild individ. För de som antagits till en 
chefskarriär är det kontrollerande inslagen särskilt uttalade, man tillser noga att 
alla som ingår i ett sådant program har förstått innebörden i det förhållningssätt 
som skall råda och att man även förmår omsätta sina kunskaper i praktisk 
handling. I det övergripande perspektivet är utbildningsinsatserna också ett 
inslag i den ständiga process av kritisk granskning och reflektion, som har till 
uppgift att utveckla och anpassa de egna förhållningssätten över tiden. Kompe-
tens är en aspekt som visar på de insatser som görs jämsides med de åtgärder 
som vidtas generellt, selektiva och riktade åtgärder för att höja kompetensen hos 
enskilda individer, som uppfattas ha brist i sin kunskap om företagets synsätt. I 
allmänhet är det deltagare av alla de sorter och slag i utbildningen och man gör 
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ingen åtskillnad mellan olika grupper, men eftersom alla inte utvecklas lika, 
vidtar man särskilda åtgärder för de som inte utvecklats i enlighet med övriga. 
Oftast handlar det om ett litet fåtal som har uppenbara brister i sin kunskap om, 
eller förmåga att tillämpa, det rådande synsättet. För dessa försöker man, i posi-
tiv anda, vidta ett antal särskilt avpassade åtgärder för att ge dem nödvändig 
kompetens, helt enkelt vrida utvecklingen rätt, till fördel för alla och envar, vid 
äventyr att individen annars kan komma att få lämna skutan, om insatserna inte 
lyckas. 
 

”... det är svårt att hålla diskussionen levande om det inte är så att den hålls 
levande av konkreta exempel utifrån verksamheten.” 

 
I strävandena att nå en god kompetens, kan det i utbildningen finnas särskilda 
inslag där man medvetet tränar förmågan att lösa ett etiskt dilemma. Ställd inför 
olika problem som hämtas ur praktisk erfarenhet är tanken att man utifrån en 
kritisk reflektion kring problemet ska nå fram till ett etiskt rimligt ställnings-
tagande där allas intressen tillvaratas, utan att man gör avkall på grundläggande 
värden. Relativt enkla situationer, men med god förankring i vardagen, i vilka 
man kan öva sig och spela ett sorts rollspel, för att tillsammans med andra 
utveckla förmågan till ett kritiskt tänkande. Alla kan delta och meningen är man 
återkommande skall tränas i att lösa vanliga etiska situationer för att hålla för-
måga och medvetenheten kring dessa frågor uppe. Målsättningen är en allmänt 
höjd kompetens och i samråd med olika företagsledningar har facket varit en 
aktiv tillskyndare och även deltagit i att utveckla olika sorters dilemman. 
 
Nu är det inte enbart händelser i företagen som driver på utvecklingen eller 
ställer krav på förändringar, utan går man utanför den avgränsade värld som ett 
företag kan utgöra, så finner man i omvärlden inslag som kan påverka företagen 
och deras förhållningssätt. I omvärldens möjlighet att påverka, ligger flera och 
goda skäl varför man alltid bör sträva efter ett levande synsätt, framförallt 
kanske för att den omgivande världen har makt att påverka och ställa krav. Det 
sker förändringar i världen utanför företagen som tvingar fram förändringar i 
den rådande inställningen. För alla företag som verkar på den finansiella mark-
naden är det mycket påtagligt hur omgivningen påverkar och för en del också 
uppenbart varför man måste hålla sitt förhållningssätt levande. Nationella myn-
digheter med uppgift att övervaka och reglera de finansiella marknaderna ställer 
kontinuerligt krav på hur verksamheterna skall bedrivas. Företagen har som 
regel inget annat val än att rätta sig efter och i dialogen ser man goda möjlig-
heter att raskt förankra och få gehör för de förändringar som krävs, samtidigt 
som man kan föra ett samtal kring den inverkan förändringarna leder till i den 
dagliga rutinen. Vad som är än svårare att genomföra är mer allmänna krav, som 
i ett svenskt perspektiv, kravet på ett sunt finansiellt system. Vad sundhet är och 
hur det skall fås att ta ett praktiskt uttryck uppfattas vara näst intill omöjligt att 
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föreskriva i regler och något som inte går att uppnå på annat sätt än genom att 
föra ett ständigt samtal kring begreppets innebörd. I vart fall om man förväntar 
sig ett resultat av någon som helst betydelse. Då innebörden kan skifta något 
över tiden krävs det också en förmåga att hantera nödvändiga anpassningar. 
Liknande uppfattningar kommer igen i vad man betecknar som allmänna värde-
förändringar i samhället eller skiften i den allmänna opinionen, där man känner 
att man måste anpassa sitt synsätt. I sammanhanget brukar anföras den uppfatta-
de allmänna opinion, som vanligtvis fördömer alla finansiella transaktioner vars 
enda syfte anses vara ett undandragande av beskattning. Utan att handlandet i sig 
behöver bryta mot någon formell föreskrift, så uppfattar man likväl att det är 
nödvändigt att vara lyhörd och känslig även för de stämningar som råder rent 
allmänt i samhället. Andra företeelser som miljöförstöring, genmanipulation, 
djurförsök för att nämna några, är sådant som kräver ett varligt handlag, vilket 
återigen kan vara svårt att kommunicera i skriftliga regelverk och även här krävs 
det ett ständigt samtal för att förmedla innebörden, liksom detta också är en 
förutsättning för att raskt kunna föra in nya frågeställningar och förändringar i 
omvärlden syn. Det är sällan de grundläggande värderingarna ifrågasätts, men 
det kan behöva göras anpassningar i tillämpningen av dem eller ett förtydligande 
i det förhållningssätt man har, markera eller göra ett ställningstagande som 
klargör vad man faktiskt står för. Men man anser också att ett levande 
förhållningssätt kräver att man är anpassad till den rådande tidsandan om man 
skall nå god funktionalitet tillsammans med ett gott genomslag i den praktiska 
tillämpningen.  
 
Tillsammans skall de insatser som görs leda fram till att man hos alla 
medarbetare utvecklar ett kritiskt och självständigt tänkande samtidigt som man 
i det ändlösa samtalet håller förmågan på en hög nivå. Ingen önskar ett förfall 
eller ett rutinmässigt, för givet taget tänkande, utan inslag av kritisk reflektion. 
För att förhindra detta vidtar man en rad åtgärder för att upprepa och påminna 
om budskapet, hålla det vid liv. I den finansiella sektorn tror man sig vara väl 
medveten om sin historia, men känner ändå en viss oro för att man inte har lärt 
sig läxan från tidigare år och man syftar då på den kris som inträffade i fastig-
hetsbranschen i slutet av 1980-talet och som sedan fick återverkningar i det fi-
nansiella systemet. En och annan bedömare tycker sig se tecken på att utveck-
lingen kanske tar fart i samma riktning igen, särskilt när det gäller att bedöma 
hur långt man rimligen kan sträcka sig i de utlåningsverksamheter man bedriver. 
Vissa anar ett lättsinne och det minne som ska komma ihåg läxan, förhindra ett 
upprepande, ifrågasätts emellanåt. 
 

”Ett minne är inte så långt, ett mannaminne kan vara oerhört kort.” 
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I den utveckling som man tycker sig skönja emellanåt ligger goda argument för 
att hela tiden upprepa budskapet. Något som inte heller är ett kortsiktigt projekt 
utan kanske måste löpa över hela generationer för att inte hamna i glömska eller 
bli åsidosatt av andra skäl. Det mesta som sagts i detta avsnitt är också argument 
för att man behöver stöd i den dagliga gärningen, man behöver tillgång till ett 
bollplank som kan ställa upp förutsättningslöst och som är till för att hjälpa, 
oavsett typ av situation man har problem med. För detta finns det i samtliga fall 
en funktion för rådgivning, i en del fall utvecklad till att vara fullt institutiona-
liserad i verksamheten med tillgång till en ”etikjour” som försöker ge svar på 
alla frågor, till mer ad hoc-betonade funktioner som bara träder in när ett 
verkligt behov uppstår. Det råder i och för sig fritt tillträde till rådgivnings-
funktionerna men det kan förekomma att kostnaderna för rådgivningen fördelas 
ut till de frågandes avdelningar, vilket kan innebära att tillträdet kan begränsas 
eftersom man vet att det innebär en kostnad för avdelningen när man frågar. 
Men samtidigt är det en signal till den ansvarige för avdelningen, att allt kanske 
inte står rätt till och att åtgärder måste vidtas, som att den som har behov därav, 
skickas på en kompletterande utbildning. Nu är det emellertid inte så lätt att upp-
täcka detta eftersom alla har rätten att få vara anonym i sin kontakt med 
rådgivningsfunktionen. Ytterligare en aspekt på rådgivningsfunktionen är att 
rådgivaren kan ha en inbyggd konflikt, då den har lojalitet mot flera uppdrags-
givare samtidigt. En skyldighet mot den som frågar självklart, men lika själv-
klart är att man inte kan bortse från den skyldighet som alla anställda har mot sin 
arbetsgivare. Den som arbetar med rådgivning har ju även den ett anställnings-
förhållande. Rådgivningsfunktionens integritet anses dock vara hög och det ska i 
vart fall inte behöva förekomma några hinder utifrån anonymitet eller frågans 
innehåll. 
 
Andra inslag för att påminna, är interna tidningar och informationsblad som kan 
komma varje vecka, där man med mycket kort varsel kan nå ut med information 
om intressanta händelser, där man kortfattat redogör för sakförhållandet, sam-
tidigt som man kan ge uttryck för företagets synsätt i frågan. I samma anda 
ligger att man också ger ut årligen återkommande uppdateringar av de föränd-
ringar och tillägg som görs för att påminna, men också säkerställa att samtliga 
medarbetare har tillgång till en någorlunda aktuell regelsamling.  
 
Till sist betonar man i samtliga fall betydelsen av ”walk the talk”, leva som man 
lär. Visar man inte jämt och ständigt i allt man företar sig att man menar vad 
man säger, kommer man aldrig att få genomslag för sina tankar och idéer och de 
förhållningssätt som man vill ha. Kan inte teori och praktik förenas i ett 
föredömligt handlande hos ledande personer, kommer man inte att nå någon 
djupare förståelse eller kunna skapa legitimitet och acceptans för sitt synsätt. 
Detsamma gäller även för företaget i kontakten med omvärlden, det är av stor 
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vikt att man verkligen lever som man lär och konsekvent handlar utifrån sina 
egna värderingar, annars tappar man i trovärdighet och de egna värderingarna i 
betydelse. Alla ska kunna se och känna igen sig i det mönster som man handlar 
efter. 
 

”... en vitalitet som inte jag heller trodde var möjlig kunde finnas ...” 
 
Medvetna och tydliga satsningar ger resultat, man får ett genomslag i organi-
sationerna som leder till ett väl utvecklat och kritiskt förhållningssätt hos 
flertalet av medarbetarna. Skapar en arena där teori och praktik kan brytas i en 
fruktbar dialog, som skapar en djup och insiktsfull kunskap om synsätten. Sam-
tidigt som processen förmår en självständig granskning och analys av det prak-
tiska genomförandet som i hög grad även bidrar till att utveckla de förhållnings-
sätt man har. 

5.2.5 Efterleva 
Kategorin efterleva fokuserar på de åtgärder som vidtas för att säkra efterlevnad 
av företagens etiska synsätt, samtidigt som man också försöker tillgodogöra sig 
erfarenheterna från detta arbete i den fortsatta utvecklingen av sina synsätt. Ett 
arbete man fäster stor vikt vid, samtidigt som det i ett större sammanhang utgör 
ett avgörande inslag i strävandena att säkra företagets överlevnad på sikt. Till 
övervägande delen består arbetet av traditionellt kontrollerande åtgärder, men i 
grunden utgör de tillsammans med andra åtgärder ett betydande inslag, för att 
säkra en fortsatt god och långsiktigt utveckling. De åtgärder man fokuserar på, 
förutom kontroll, har stora inslag av analys för att lära, förbättra och utveckla för 
framtiden. Grundläggande är även att de sanktioner som finns, i sig inte avser att 
vara bestraffande, utan snarare en sista utväg när alla andra möjligheter är 
uttömda.  
 
I det övergripande perspektivet ligger ett annat framträdande inslag i efterleva, 
den olösliga konflikten mellan ekonomiska och etiska hänsyn. Grundläggande 
ekonomiska förutsättningar överordnas alltid de etiska aspekterna, då företagens 
överlevnad som regel har prioritet framför allt annat. Efterleva som kategori 
handlar därför också om de hinder som man stöter på i den dagliga tillämp-
ningen av sina värderingar. Går man över till att granska de enskilda aspekterna 
så visar aspekten konflikt, på de motsättningar som kan uppstå, när man för-
söker leva som man lär. Den i alla avseenden vanligaste konflikten är när etiska 
och ekonomiska värden drar åt olika håll och man måste göra ett val och i 
praktiken tvingas sätta det ena värdet framför det andra. Konflikter som i sig inte 
ger upphov till några större slitningar, men som antyder att det finns inbyggda 
motsättningar redan från grunden. Motsättningar som innebär att de etiska 
värdena, som regel får stå tillbaka på grund av en allmänt svagare ställning och 
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att det därför kan vara förenat med en eller annan svårighet att driva kravet på de 
etiska reglernas efterlevnad med kraft, fullt ut. I praktiken har man en situation, 
som till stor del karaktäriseras av att de etiska värdena får lägre prioritet, i takt 
med att de ekonomiska värdena ökar i betydelse. Det är sällan man från en strikt 
principiell (etisk) grund avstår från att göra affärer. 
 
En annan vanlig konflikt för de företag som verkar på den internationella arenan, 
uppstår när man verkar i ett samhälle med en kulturell bakgrund som leder till 
krav och uppfattningar som inte överensstämmer med de som man själv har. 
Gender, som här ska ses som strävandet efter jämställdhet mellan könen, är en 
företeelse med en uppenbart självklar ställning som man vare sig ifrågasätter 
eller gör avsteg ifrån, i vart fall inte med utgångspunkt i det egna ursprunget. I 
det internationella perspektivet råder emellertid andra förhållanden. När man 
stöter på samhällen som har seder och bruk som inte överensstämmer med de 
egna uppfattningarna, väljer man påfallande ofta att göra avsteg från sitt eget 
synsätt för att undvika en olöslig konflikt mellan oförenliga synsätt och i stället 
vända det hela till en möjlighet att få bedriva sin verksamhet. En eftergift för de 
ekonomiska värdena kan det tyckas, men situationen kompliceras av att man i 
sin grundläggande inställning klart säger att man har att rätta sig efter de regler 
som varje enskild nation ställer upp. Vilket i det här fallet anses inbegripa regler 
som ligger nedärvda i olika samhälleliga kulturer. Till konflikten med ekono-
miska värden kan även läggas konflikter avhängiga interna motsättningar i det 
egna regelverket.  
 
Ett sätt att klara sig ur situationen och som praktiseras är att anpassa sig, men 
betrakta det som en tillfällig eftergift. En anpassning till kulturell särart för att 
man respekterar andras grundläggande uppfattningar, men också för att man har 
ett behov av att tillvarata de möjligheter som ges, samtidigt som man konsekvent 
och med kraft, skall verka i en riktning som innebär att det egna synsättet ska få 
genomslag och tillämpas så snart tillfälle ges. Ytterligare en aspekt av denna 
konflikt är att kvinnor, utifrån ekonomiska ställningstaganden, framskymtar som 
en prioriterad grupp man gärna vill marknadsföra sig emot rent allmänt och att 
den ekonomiska aspekten i så fall drar åt två skilda håll. 
 
Revidering (uppdatering) av regelverk visar emellertid, åtminstone i några av 
fallen, att man inte skall överdriva betydelsen av kulturella eller andra skill-
nader. Utan de egna förhållningssätten fungerar i stort sett bra och att man i sin 
granskning av regelverken egentligen inte finner någon anledning till några 
större förändringar, vilket i sin tur kan uppfattas som att efterlevnaden i sig inte 
är ett stort problem och även om konflikter uppstår regelbundet, så tycks de vara 
av hanterlig art. Några krav på regionalisering eller krav på undantag har inte 
förekommit, lika lite som man haft tankar på att göra några sådana. En annan 
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aspekt på situationen är att det saknas riktlinjer för hur man skall agera i de fall 
där det uppstår konflikter i det egna regelsystemet. I det här fallet väljer man att 
inordna sig i en sorts hierarkisk struktur, där företagen hamnar på de nedersta 
pinnarna på stegen och utan att behöva göra några mer omfattande över-
väganden, underordnar sig och anpassar sig till omvärldens krav. Det finns 
ingen prövning av värden som är i konflikt med varandra och man tar inte aktivt 
ställning i valet mellan olika alternativ.  
 
I det interna perspektivet är de egna uppfattningarna prioriterade och har därav 
en stark ställning. Något utrymme för avvikelser existerar inte och man 
förväntas följa de regler som finns fastlagda. Kravet på efterlevnad är långtgå-
ende och man är i de flesta fall beredd att agera kraftfullt för att se till att så 
också blir fallet. Avvikelser från den utstakade vägen kan medföra allvarliga 
följder, som i förlängningen innebär att man helt enkelt tvingas lämna företaget. 
Fast i normalfallet är man kanske något mer välvillig i sin inställning och för-
söker, där så är möjligt, medverka till omplaceringar inom organisationen. Men 
det krävs att man inte begått alltför allvarliga misstag om man skall slippa lind-
rigare undan. Det enda fallet där man rent allmänt intar en välvillig inställning, 
är när det uppenbart är fråga om rent ungdomligt oförstånd, utan uppsåt i övrigt. 
Då kan man emellanåt se mellan fingrarna och låta mindre förseelser passera 
utifrån uppfattningen att alla har rätt att misslyckas någon gång, utan att det ska 
behöva drabba alltför hårt. Annars är det företagets synsätt som gäller och den 
som inte vill anpassa sig eller på annat sätt avviker från vad som gäller, bör se 
sig om efter annan sysselsättning och då utanför företaget. I den sistnämnda 
uppfattningen ligger inte sällan en konflikt med de anställdas intresseorganisa-
tioner, som av förklarliga skäl inte alltid intar en lika strikt attityd när det är till 
de egna medlemmarnas nackdel. I allmänhet är man annars väl överens om att 
klara och tydliga regler, som konsekvent upprätthålls, är till fördel för alla. 
 
Tillämpning av regelsystemen är en annan sida av aspekten konflikt som innebär 
att samhället och företagen i princip kan ha samma grundsyn, utan att för den 
skull vara lika strikta i sin tillämpning av regler. Samhället kan många gånger 
låta mindre förseelser passera mer eller mindre opåtalade, medan företagen inte 
är lika eftergivliga i sitt synsätt. Avvikelser tolereras egentligen inte och när man 
upptäcker dem leder det som regel till kraftfulla och omedelbara åtgärder. Inget 
företag ser någon fördel med att uppfattas som eftergivligt, särskilt inte när det 
gäller företeelser som stöld och förskingring, utan tvärtom uppfattar man det 
som direkt hindrande när det gäller att bedriva verksamheten framgångsrikt. Här 
kräver man i stället att staten skall ändra inställning och skärpa sitt handlande för 
att stödja företagen i deras sätt att arbeta. Ett litet belopp, vilket ibland uppfattas 
vara orsaken, är i sig inget skäl för att avstå från att hålla rent framför egen dörr, 
utan här är principen långt viktigare om man skall kunna hålla uppe det 
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allmänna förtroendet för företaget. Den uttalade konflikten i detta avseende 
upplevs mycket tydligt av de som arbetar under en statlig tillsynsmyndighet, 
som ställer stora krav på företagen och deras sätt att handla, men då uppfattas 
som att staten inte är konsekvent i sitt sätt att handla och inte alls är lika strikt i 
sitt eget synsätt när det gäller enskilda individers sätt att hantera sin vardag.  
 
Revision är ett komplext avsnitt med ett flertal olika inslag och vid sidan om det 
som man uppfattar som traditionell revision, den siffergranskning som bedrivs 
av både interna och externa revisorer, finns även en granskning av att 
regelverket är förankrat i organisationen samt att verksamheten bedrivs utifrån 
de förutsättningar som finns angivna. Det finns även inslag av granskning, en 
sorts kontinuerligt tillsynsansvar, som det tillkommer olika delar av organisatio-
nen att genomföra, samtidigt som man även tar in expertis utifrån för att säkra 
kvalitén i verksamheten.  
 
Inledningsvis så ska det framhållas att det råder delade meningar om det alls går 
att kontrollera att företagets synsätt finns i organisationen. Här finns de som 
menar att man kan inte tillse att en person är etisk, utan det är en process som 
varje individ måste skapa själv som en del i sin egen personliga utveckling. Vad 
man däremot kan göra, är att skapa förutsättningar för att processen ska komma 
till stånd och möjligen kan man kontrollera att förutsättningarna för detta råder. 
Annars menar man att det inte är mycket man kan göra, annat än att lita till att 
varje individ besitter ett gott omdöme, i vart fall tills annat visar sig. I de fall där 
individen inte skulle vara av den rätta sorten, litar man till att organisationens 
inbyggda kontrollsystem upptäcker detta på ett tidigt stadium. Man tvingas helt 
enkelt ta de negativa effekter som uppkommer och i första hand reagera på de 
misstag som sker. Mängden klagomål och en allmän känsla av att man ligger 
innanför de gällande ramarna, anses vara några av de indikatorer som man kan 
och har att gå på. Andra menar att så inte är fallet, utan man kan följa utveck-
lingen i organisationen och även vidta åtgärder för att leda saker och ting rätt i 
de fall det behövs. I första hand är det ett ansvar för alla i chefsställning, som 
innebär att alla medarbetare förväntas ha erforderliga kunskaper om och för-
ståelse av företagets synsätt. Det ligger också i den dagliga rutinen ett antal åt-
gärder för att säkra det egna synsättets förekomst och efterlevnad. Efterleva är i 
det här perspektivet ett inslag i en kollektiv process, där alla har ett ansvar för att 
allt går rätt till och även att vara vaksamma på tendenser till avvikelser från de 
givna förutsättningarna. Avsikten är inte att klandra eller peka ut någon, utan i 
en stressig situation och utan tid till eftertanke, kan det vara lätt hänt att man gör 
fel och för att undvika att så sker, har omgivningen en skyldighet att träda in och 
stötta. Ingen ska behöva känna sig utlämnad eller enbart behöva lita till sig själv. 
Utan det skall vara naturligt att känna tillit till alla i organisationen oavsett vem 
det än är, samtidigt som alla alltid ska vara tillgängliga för en dialog kring de 
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förhållningssätt man bör och kan ha, i olika slag av situationer. Även i det alltid 
pågående samtalet och olika utbildningsinsatser, ges det även goda möjligheter 
till uppföljning på den individuella nivån. Särskilt när man på nära hålla kan 
följa och ge akt på de resonemang som förs om och kring de uppgifter som man 
ges att lösa. I dessa situationer ges även goda möjligheter till att styra 
utvecklingen i en riktning som överensstämmer med de riktlinjer som man har. 
På samma sätt kan en marknadsansvarig som regelbundet besöker olika enheter, 
följa upp och granska utvecklingen, genom att i samtal med ledningen ge akt på 
hur de resonerar kring olika situationer. Detsamma gäller för hur man löser och 
hanterar frågor som rör upprätthållande och efterlevnad av det egna synsättet. 
 
I den interna revisionen finns olika stående inslag som innebär att man granskar 
någon eller några delar av regelverket, med särskilt avseende på de etiska av-
snitten. Tanken är att man i någon mening ska ha pejl på den kultur som råder i 
företaget, även om det till stor del handlar om att granska själva efterlevnaden av 
vad som är direkt föreskrivet inom olika områden. Ett annat inslag för att 
genomlysa organisationen är återkommande enkäter, där man hos samtliga an-
ställda avser att mäta tillfredsställen i anställningen och där det även finns ett 
och annat inslag på det etiska området, även om inslaget inte är särskilt uttalat. 
Avsikten är att skaffa sig kunskap om den egna organisationen, samtidigt som 
man undersöker om de ansvariga för existensen av företagets synsätt, har tagit 
sitt ansvar och fullgjort sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Vidare vill man 
veta om det egna arbetssättet ger de förväntade uppfattningarna hos anställda 
och andra som kommer i beröring med verksamheten. Konstatera om det egna 
regelverket har haft någon genomslagskraft och hur det uppfattas, om det går att 
tillämpa och är relevant för dem som i sin dagliga gärning har att leva efter det. 
Få kunskap om vart fel och brister kan finnas och vad som kan göras för att 
förbättra sig. I det externa perspektivet mäter man för att se hur man uppfattas av 
kunder och andra som har direkta kontakter med företaget. Meningen är att man 
ska få en uppfattning om vad som är bra och dåligt, vad som behöver förbättras 
och vad som faktiskt fungerar på ett tillfredsställande sätt. Varje enhet betygsätts 
och de som inte når upp till målen har att aktivt vidta åtgärder för att förbättra 
sin mindre goda sidor till nästkommande mättillfälle. I det interna perspektivet 
kan man också peka på kopplingar mellan olika enheter och internrevisionen. 
När man vill ha en företeelse granskad och utredd för att man fått indikationer 
om att allt kanske inte står rätt till, kan den interna revisionen ges direkta 
granskningsuppdrag av olika enheter i organisationen. 
 
Certifiering i sin tur, är ett fristående inslag där en oberoende organisation går 
igenom och granskar företaget utifrån en i något avseende, fastställd standard. 
En kvalitetssäkring av organisationen och även om det inte är en del i själva 
certifieringsprocessen, så förekommer även här ett uppdrag att titta på olika 
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inslag utifrån ett etiskt perspektiv. Man granskar ett antal inslag för att fastställa 
att de existerar och fyller sin funktion på avsett sätt. Certifieringen är ett led i 
den allmänna uppföljningen av verksamheten och betraktas i den här delen som 
ett komplement till den interna och externa revisionens insatser. 
 
Rekrytering och urval är aspekter som innebär att man har en styrning i sina 
rekryterings- och urvalsprocesser som gör att dessa är en del i att efterleva sitt 
synsätt. Klarar man inte att uppfylla de uppställda etiska kriterierna så är man 
bortsållad. Redan innan själva anställningen försöker man aktivt tillse att man 
endast får de i sin organisation som man med någon säkerhet tror kan leva upp 
till de krav som ställs. För även om man har ett omfattande utbildningsprogram, 
så är det inte möjligt att rätta till brister som finns, utan snarare handlar det om 
att utveckla utifrån vissa givna förutsättningar. Den eller de som inte bedöms ha 
de rätta grundläggande kvalitéerna redan från början, kan som regel inte komma 
ifråga. 
 
Avstånd är en aspekt som har en annan inriktning än de rent kontrollerande 
inslagen. Den innebär att man har en uppfattning som förutsätter att gällande 
lagar och bestämmelser alltid efterlevs, men det räcker inte enbart att beakta vad 
som sägs av stat eller motsvarande institution, utan man måste därtill iaktta 
sådant som inte nödvändigtvis har någon koppling till lagstiftning eller andra 
regler, men som ändå uppfattas som relevant i sammanhanget. Här syftar man då 
på olika normer eller allmänt vedertagna uppfattningar som förutsätts råda i 
samhället och som man inte kan bortse från ifall man vill bli betraktad som ett 
moraliskt högtstående företag. Resonemanget bygger på att finansiella institu-
tioner självklart inte deltar i sådant som är direkt förbjudet i lag, som penning-
tvätt, det är helt uppenbart. Vad som däremot inte alltid är lika uppenbart, är att 
man inte heller kan delta i sådant som i sig inte behöver vara förbjudet, men kan 
strida mot vedertagna uppfattningar i övrigt, som ett minimerande av skattebe-
lastningen antas vara. Här menar man då i sitt resonemang om avstånd, att man 
inte ens får misstänkas för att vara i närheten av, än mindre delta i eller ens röra 
sig emot mot vad som kan uppfattas vara moraliskt förkastligt. Åtgärder för att 
minimera skattebelastningen antas innebära att man medvetet undandrar sig 
skatt och att man i princip smiter från en uppfattad samhällelig plikt. De hand-
lingar som utförs behöver i sig inte vara olagliga, men det strider mot de normer 
som man uppfattar vara förankrade hos den allmänhet och andra som man erbju-
der sina tjänster och då måste man inta ett strikt hållningssätt, om man vill 
bevara sin trovärdighet i förhållande till sina uttalade etiska intentioner. Aspek-
ten avstånd innebär då att man även måste beakta handlingar som hamnar i vad 
som här betecknas som en sorts gråzon och även avstå från att delta i sådana 
handlingar. Man kan egentligen inte ens antyda att man skulle vara delaktig i 
något som försiggår i denna gråzon. Utan det skall vara ett rejält avstånd till det 
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otillåtna och det omfattar i det här fallet även sådant som kan hänföras till den 
något diffusa grå zonen. Efterleva ställer i det här sammanhanget stora krav på 
hur man handlar och ingen ska kunna argumentera, att det i de handlingar man 
begår, ens sker en lutning mot det felaktiga. Marginalen ska vara väl tilltagen, 
samtidigt som man ska vara observant på den ofrivilliga glidning som kan ske 
över tiden. De egna värdena får inte urholkas eller ges minskad betydelse i något 
avseende. 
 
I ett praktiskt perspektiv innebär det här avståndstänkandet att man ställer krav 
på den som man har eller är på väg att få som kund. Det är inte givet att alla kan 
komma ifråga för en kundrelation när man granskar en verksamhet i ett vidare 
perspektiv och finner att den i något avseende kan uppfattas som tvivelaktig till 
sin karaktär. Sålunda anser man sig i en del av fallen inte kunna medverka till att 
industrier med en negativ miljöpåverkan etableras, om det inte finns andra och i 
sammanhanget viktigare värden att prioritera, som antalet arbetstillfällen som 
tillskapas. Likaså kan man ha svårt för att medverka till att verksamheter med 
kontroversiella inslag, som genmanipulering, kan bedrivas. Sedan spelar det 
mindre roll om verksamheterna i sig är helt oklanderliga i övrigt. Uppfattas en 
verksamhet som omstridd och att kunderna kan komma att ogilla ett 
engagemang, avstår man hellre från att delta än att riskera kritik och hamna i en 
ofördelaktig dager. För att leva upp till egna såväl som andras krav tvingas man 
helt enkelt ha en inbyggd sållningsmekanism, man kan inte genomföra en affär 
till vilket pris som helst om man inte vill äventyra sina befintliga och kommande 
kundrelationer.  
 
I de fall någon inte kan leva upp till de krav som ställs, finns alltid en risk att 
man kan ådra sig någon form av sanktion, som ytterst kan innebära att man helt 
enkelt tvingas lämna företaget. Avsikten med de sanktioner som man har och 
emellanåt också begagnar sig av, är inte att straffa, utan det avgörande är att 
upprätthålla och markera respekten för det egna synsättet. En annan sida av 
sanktion är den bonus som utgår till olika anställda för sina insatser i verksam-
heten. Särskilt tydligt syns det i det fall där man har ett omfattande inslag av 
enkäter. Den som inte når upp till de uppsatta målen får också en reducering av 
sin bonus. Belöningssystemet är utformat så att även aspekter som uppfattas 
vara goda i ett längre perspektiv skall vägas in och ges en relativt stor tyngd i 
utfallet. Man försöker förhindra att det tas genvägar, som när man enbart 
försöker nå goda resultat i det korta perspektivet och helt åsidosätter det lång-
siktiga arbetet. Därför finns det alltid ett krav att man till nästa mättillfälle aktivt 
skall verka för en förbättring av de delar, som är mindre bra. 
 
Ett genomgående tema i all kontrollerande verksamhet är att man ska lära av de 
misstag som begås. För att komma vidare i sin utveckling räcker det inte med att 
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enbart tillgripa sanktioner och flytta på den eller de som begår misstagen. Utan 
lika viktigt är att titta på de bakomliggande orsakerna och utifrån detta rätta till 
de fel och brister som kan finnas i organisationen. Gör man inget åt de strukturer 
och beteenden som skapar missgreppen kommer man att dras med inbyggda fel 
och utsätta sig för samma risker igen. Därför är det särskilt viktigt att upp-
märksamma vad som sker och lära sig vad det är som sker, för att bearbeta sina 
svaga sidor och förbättra sin förmåga att handla på ett riktigt sätt. Rent allmänt 
gäller annars att man aldrig får slå sig till ro utan att man hela tiden måste 
granska sitt förhållningssätt och ta lärdom för att driva utvecklingen framåt. 
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6.   Teoretisk inpassning
I den här delen sätts resultaten in i, och prövas mot tillämpliga delar av den 
företagsetiska teoribildningen. Först behandlas emellertid de inledande fråge-
ställningarna kring själva syftet med företag, som prövas mot och besvaras med 
utgångspunkt i det föreliggande empiriska materialet.  

6.1  Företagets syfte 
Inledningsvis gjordes ett allmänt antagande om syftet med ett företags existens, 
varvid det konstateras att företag i första hand skall ägna sig åt att bedriva en 
verksamhet som skapar ett överskott åt sina ägare, samtidigt som man har att 
hålla sig till de regler som samhället och andra ställt upp, i det sammanhang som 
det gäller. Någon annan uppfattning finns inte heller redovisad i den empiriska 
delen, snarare är det så att man i flertalet fall understryker vikten av att följa de 
regler som ställs upp av omgivningen, såväl nationellt som internationellt. Men 
bilden är inte helt entydig, det finns de som menar att man bör utgå från andra 
kriterier när man talar om företagets syfte och att ägarnas intressen underordnas 
andra syften. 
 

 ”If there is one major purpose of the firm, it must be a purpose that could 
be consented to by all groups of the firm. … one must conclude that most 
general purpose of the firm is to provide for consumers' satisfaction by its 
products.”119

 
I enlighet med denna argumentering så är det snarare produktionen av varor som 
är att betrakta som huvudsyftet, eftersom det är det syftet som förenar ett 
företags alla intressenter. De finansiella inslagen kan ha mål i sig, men de är inte 
att betrakta som primärmål, utan det finansiella inslaget ska närmast ses som ett 
medel för strävanden att nå upp till huvudsyftet. Samtidigt som en del av de 
finansiella målen sammanfaller med det angivna syftet, då det åtminstone i det 
längre perspektivet, kan antas att det tjänar alla intressenters intressen om 
företaget därtill också producerar varor av god kvalitet. 

6.1.1 Avkastning 
Ägarnas avkastning är annars ingen stor fråga i det föreliggande empiriska 
materialet. Något annat syfte än att sträva efter ett överskott åt sina ägare, antas 
inte existera. Skälet är tämligen enkelt, utan ett överskott i verksamheten upphör 
företaget helt enkelt att finnas till. Inget av fallföretagen tar upp det utifrån ett 
etiskt perspektiv, utan antagandet som sådant betraktas närmast som något 
naturligt. I fall F2 framgår det klart och tydligt att man som företag är till för att 
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vara lönsamma, liksom att det är ett viktigt inslag i den egna affärsidén. I fallet 
V1 uttrycker man det på ett delvis annorlunda sätt, men innebörden är den-
samma när man betonar vikten av att få göra de affärer som man, utifrån 
affärsmässiga krav i sin verksamhet, har ett behov av att få göra.  
 

”However, it still continues to be true that suggestions for deliberately de-
creasing a firm’s profits, whatever the reasoning involved, are not likely to 
sit well with a majority of stockholders.”120

 
Aktieägarnas syn framkommer inte i den här undersökningen, men det finns 
inget i materialet som antyder att man inte kan vidta åtgärder, som faktiskt 
innebär att man avstår från att tjäna pengar. I F5 förs det fram en uppfattning, 
som i stora drag, kan spegla den inställning som finns i samtliga fallföretag, där 
man säger sig avstå från affärer som kan uppfattas som tveksamma. Strävan 
efter avkastning får inte drivas hur långt som helst och man ligger relativt nära 
den uppfattning om rimlig avkastning som framfördes inledningsvis, även om 
man här inte utgår från rimligheten i termer av storlek. Snarare vill man priori-
tera ett långsiktigt tänkande framför det kortsiktiga och ofta vinstmaximerande 
perspektivet. Grunden för det tänkandet och direkt kopplat till avkastning, är en 
god insikt om utvecklingen på det massmediala området, där man är klart med-
veten om att man i betydligt högre grad än tidigare kan utsättas för en offentlig 
granskning.  
 

”Varje utövare av offentlig och privat makt måste räkna med att när som 
helst få sina handlingar, små som stora, kritiskt granskade, offentligt 
redovisade och moraliskt värderade.”121

 
Utvecklingen har förändrat förutsättningarna radikalt och gjort det möjligt för 
allt fler att bli delaktiga i de processer som pågår i samhället och ytterst få saker 
undandrar sig numer offentlighetens ljus, samtidigt som allt fler har möjlighet att 
driva en opinion, på ett sätt, som tidigare, för de flesta, var helt omöjligt. Den 
allmänna opinionen har fått det lättare - inte bara att göra sig hörd - utan också 
att få gensvar för sina åsikter. Vilket medför att man även här upplever att man 
inte kan genomföra affärer till vilket pris som helst, utan måste avstå från sådant 
som inte passar in i det synsätt man antagit. I det här sammanhanget finns det 
företag, som menar, att det enda möjliga sättet att tillvarata sina ägares intressen, 
är att ha ett långsiktigt perspektiv i verksamheten. 

                                                           
120 Cressey & Moore 1983:71. 
121 Tuleja 1988:II. Förord av Bengt Rydén, Chef Stockholms Fondbörs.  
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6.1.2 Etiska regler 
Utifrån de inledande antagandena och med stöd i den utveckling som man menar 
skett från industrialismens begynnelse och fram till vår egen tid, skulle man 
kunna förvänta sig att etiska regler är ett relativt naturligt inslag hos alla företag. 
Bilden är något splittrad, men i huvudsak bekräftas de antaganden som görs. 
Företagsetiken är troligen vanligare i större företag av det enkla skälet att man 
har helt andra förutsättningar än de små företagen. Särskilt storlek och geo-
grafisk spridning upplevs av de större företagen som ett hinder för en enhetlig 
och sammanhållen företagskultur, behovet av struktur är mer uttalat. 
 

”The immense size of many corporations, coupled with a decentralized 
style and geographically dispersed, often worldwide, operations, caused 
concern among senior management.”122

 
I en undersökning123 bestående av Fortune 1000-listan där det kartläggs hur 
vanligt förekommande uppförandekoder är, granskas utfallet även i relation till 
företagsstorlek. Resultatet av undersökningen visar på skillnader mellan stora 
och små företag. De mindre företagen har i ungefär 40 % av fallen uppförande-
koder, medan de större företagen ligger på 90 % och däröver i innehav av koder. 
I samtliga fallföretag finns det etiska regler, i den meningen att alla har regel-
verk med någon form av etiska förtecken, men däremot inte i den meningen, att 
de uppställda reglerna också har ett reellt inflytande, i en praktiskt bedriven 
verksamhet. Behovet av utforma ett förhållningssätt finns dock alltid närvarande 
och för att styra sin verksamhet, kan man ha regler av annan karaktär, allmänna 
ordningsregler utan någon djupare innebörd i övrigt. 
 
Kraven på företagen antas ha ökat över tiden och den allmänna opinionen anses 
sedan lång tid tillbaka betrakta företagen och deras sätt att arbeta med stor 
misstänksamhet och har vid ett antal tillfällen reagerat mot vad som uppfattats 
som utpräglat oetiskt handlande, utan respekt för allmänt vedertagna och erkän-
da uppfattningar för hur man bör uppträda i samhället och mot sin omgivning.  
 

”While many of the underlying issues have not changed, the public’s ex-
pectations of the ethics of business have steadily increased: each generation 
expects more of the men and women who manage capitalist enterprises.”124

 
I detta perspektiv syns företagsetiken vara ett sätt för företagen att återställa sitt 
förtroende och ett sätt att komma tillrätta med de oegentligheter som upprört den 
allmänna opinionen. Särskilt tydligt syns det i alla uttalanden om att man skall 
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123 a.a. s. 82.  
124 Vogel 1991:116.  

 95



  

följa lagar och förordningar125, även om det i de flesta fallen syns vara mindre av 
omtanke om andra, än företaget självt. Omgivningens krav, tillsammans med 
inre krav på en moralisk standard, har medfört en ökad medvetenhet i företagen 
och gör att etiken är på stadig frammarsch, men det är inte företagen själva som 
leder utvecklingen, utan det är myndigheter och andra som går i täten. Men det 
innebär inte att man bara är lagefterföljande, utan det finns de som kodifierar 
och utvecklar egna, företagsanpassade system, som i många fall sträcker sig 
betydligt längre än de krav som ställs. Huvudintrycket är i alla fall att man i de 
flesta avseenden försöker skydda sig själv126. Frågan varför man gör det man gör, 
kan kanske också besvaras med att man känner av ett så stort tryck, att man helt 
enkelt måste agera för att inte riskera bli helt kringgärdad av lagar och regler. 
Den ökande mängden lagstiftning på olika områden, som den amerikanska 
Foreign Corrupt Practices Act som kom redan 1977, liksom lagstiftning på 
miljö- och konsumentområdena antyder att företagens uppträdande och förmåga 
till självsanering inte varit den bästa. I det perspektivet kan man då spekulera i 
om inte företagen, även om många goda försök görs, åtminstone måste visa upp 
en etisk fasad för att förhindra en extern reglering i sådan omfattning, att inte 
bara verksamheten, utan hela det ekonomiska systemet hotar att falla sönder. 
 

”Their goal, understandably enough, is to maximize profits, and to that end 
they - like the business leaders who called for ethical reforms in response to 
the payments scandals - ask all businesspersons to follow the rules of the 
game, least the moral reputation of capitalists fall so low that the market 
economy become more vulnerable to external intervention.”127

 
I vilken utsträckning detta leder till att man är villigare och i större omfattning 
än hittills är beredd att ta ett konkret socialt ansvar, inte enbart kopplat till den 
egna verksamheten, återstår att se. Det saknas i och för sig inte goda exempel 
och ett sådant kan hämtas från investmentbanken J P Morgans hemsida. 
 

”We approach community development with a philosophy that economic, 
social, and cultural challenges are best met with long-term commitments 
rather than temporary quick fixes. Toward that end, we work with individu-
als, businesses, nonprofit organizations, and government institutions, using 
our financial expertise and resources to enhance their ability to bring about 
lasting change.”128

 
Det ärliga uppsåtet och de goda avsikterna till trots så kan man fortfarande inte 
frigöra sig helt från vad som sades inledningsvis om socialt ansvarstagande. Här 
                                                           
125 Stevens 1994:67 
126 Cressey & Moore 1983:71. 
127 aa 1983:62.  
128 http://www.jpmorgan.com/CorpInfo/CRA/CommunityDevel.html, 00-01-20. 
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kan intet annat påstås än vad som sägs i själva uttalandet, men att J P Morgan 
kommer framstå i positiv dager torde inte vara ett alltför djärvt antagande, vad 
som sedan kommer ur varje enskilt engagemang framgår inte. Huruvida det i 
just det här fallet är ”hardheaded tactics of survival” och om det kommer att 
”build morale, improve efficiency, and yield return in hard cash.”, kommer 
säkerligen aldrig att gå och fastställa, lika lite som man utan vidare kan anta, att 
vad som görs, görs i en strikt ”altruistisk” mening. I nuläget och under rådande 
omständigheter kanske det räcker att man kan konstatera, att det finns tecken 
som pekar i riktning mot ett ökat socialt ansvarstagande i den meningen, att 
företagen aktivt bidrar till att förbättra och utveckla samhället genom att initiera 
och delta i olika ”community involvement” projekt. 

6.2  Etik 
Inget av de företag som ingår i den här undersökningen har några uttalade 
grundläggande värden, såtillvida att de också är pliktbestämda. Målet för allt 
vårt handlande kan beskrivas på många olika sätt, men i ett mer allmänt och 
övergripande perspektiv, kan det antas att vårt handlande alltid bör syfta till att 
producera mer av det goda, än av det onda. 

 
”... det pliktbestämda är utilitetsprincipen, vilken säger att det moraliska 
målet för allt vad vi gör är största möjliga överskott av det goda över det 
onda.”129

 
Det pliktbestämda kan tolkas som att i allt vad vi gör, bör vi handla på ett sådant 
sätt, att vi alltid försöker tillvarata allas intressen, för att så långt möjligt är 
undvika eller i vart fall minimera, de mindre goda eller rentav onda kon-
sekvenserna, av vårt handlande. I företagens fall uttrycker man samfällt att de 
ekonomiska förutsättningarna inte kan åsidosättas av de andra värden som kan 
förekomma i respektive organisation. De ekonomiska förutsättningarna är i 
princip och åtminstone i det långsiktiga perspektivet okränkbara, men det bör 
samtidigt observeras att flera av företagen strävar efter ett gott etiskt handlande i 
sina verksamheter, även om det inte är ett mål i sig, utan snarare ett medel för att 
nå det ekonomiska målet. Skall man tala om något pliktbestämt för företagens 
del, så är det kravet på avkastning som ligger närmast till hands, om än att det 
måste begränsas till att främst avse ett långsiktigt perspektiv. 

6.2.1 Skapandet av etik 
Om kravet på avkastning är det enda gemensamma värdet för samtliga företag, 
så finns följaktligen inte heller några allmängiltiga antaganden i övrigt. Vad som 
finns är en del antaganden i de enskilda perspektiven, där man främst försöker 
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skapa en gemensam värdegrund innanför de ramar som anges av den egna 
organisationen. 
 
I alla företag finns det värden som man säger sig vilja leva efter, men inget av 
företagen kan peka på en process där man utifrån ett reflektivt tänkande kommit 
fram till och antagit värden som kan betraktas som grundläggande förutsätt-
ningar i ett etiskt perspektiv. Däremot kommer två av företagen relativt nära, 
som när F2 stannar upp och konstaterar att det behövs en förändring, man inte 
längre kan leva som man gör. Varvid man gör halt och sätter ner foten, uttalar att 
hädanefter skall vi framleva vårt liv på ett annorlunda sätt. Främst kanske fram-
tvingat av ekonomiska omständigheter, snarare än en övertygelse om att man 
bör ha andra än strikt ekonomiska mål. Hur processen gick till och vilka 
förutsättningar (värden) man kom fram till framgår emellertid inte. L1 kommer 
närmare, i den personliga tolkning som respondenten gör, av målet med 
verksamheten. Vilket tolkas som att man alltid måste handla på ett sådant sätt, 
att man tillför samhället och kunderna något som är av hög kvalité och som det 
finns ett behov av, något som i ett brett perspektiv erbjuder mer nytta än skada. I 
båda fallen kan man se konturerna av en etisk grund, en etisk struktur, men det 
framgår ingenstans att man skulle ha genomgått en process i avsikt att låta alla 
berörda, samfällt reflektera och komma fram till en gemensam ståndpunkt. V1 
genomför en revidering av sitt regelverk, men det innebär i princip inget mer än 
att man fastställer den gällande ordningen och man menar, att i det gamla företag 
man är, så har det under åren naturligen vuxit fram normer och värderingar som 
fungerar bra i det praktiska arbetet. Visserligen prövar man sitt regelverk i en 
som det kan uppfattas relativt omfattande procedur, men det innebär inget avsteg 
från den tidigare principen om att vad som kommer ur tidigare erfarenhet, även 
är en god grund för framtiden. F5 i sin tur har svårt för att acceptera att en 
normbildande verksamhet skall läggas på de enskilda företagen, vilket i sig ute-
sluter all etisk reflektion, åtminstone i det övergripande perspektivet. Oavsett 
vad man än gör i det egna företaget, så är man hela tiden underkastad en rad 
omgivande faktorer, man tar inte ställning i frågor som ligger utanför det egna 
perspektivet, där har andra en skyldighet En uppfattning som i stort också delas 
av V1. I det följande avsnittet görs en betraktelse av olika etiska nivåer vilket 
visar att alla företag inte kommit så långt i sin utveckling och därav inte heller 
kan förväntas ha den moraliska nivå som krävs för att man ska klara av att 
genomföra de olika etiska processerna. 

6.2.2 Etiska nivåer 
Tolkningen av materialet pekar mot ett förståelseperspektiv som innebär en 
indelning av företagen i fyra olika och relativt distinkta grupper, där indel-
ningsgrunden är olika kriterier på etisk utveckling. I en studie som granskar hur 
företag agerat i olika, verkliga situationer, har man försökt konstruera en 
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modell130, som i fem olika steg försöker beskriva företags moraliska nivåer. Av-
sikten är att bidra till en bättre förståelse av den etik som ett företag säger sig ha, 
genom att fråga varför man har ett etiskt synsätt och inte enbart nöja sig med vad 
det är för synsätt man har. Genom att granska de skäl som anges kan man sedan, 
med hjälp av de resultat man erhåller, göra en indelning som ger en god 
beskrivning av den verkliga etiska nivån. Perspektivet som sådant är sannolikt 
fruktbart, dels för att det i tolkningsprocessen av det empiriska materialet natur-
ligt faller ut en uppdelning med snarlika nivåer och tankegångar. Dels för att 
nivåerna i sig leder till att man kan göra en rad antaganden om andra kritiska 
kriterier, i princip de tidigare redovisade empiriska kategorierna. Men kanske 
främst för att det ligger i linje med den ovan omnämnda metoden, The Measure-
ment of Moral Judgment131. Indelningen av företagen i fem olika steg bygger i 
stora drag på denna modell, samtidigt som det empiriska materialet, i sin upp-
delning efter nivåer, också uppvisar stora likheter med denna modell. De fem 
olika nivåerna beskrivs som amoral, legalistic, responsive, emerging ethical och 
ethical och med utgångspunkt i denna görs en jämförelse mot det empiriska 
materialets uttryck. En jämförelse som är behäftad med ett antal svårigheter, 
men det finns flera tillräckligt intressanta likheter för att motivera en jämförelse 
mellan de olika modellerna. 
 
Typiskt för det amoraliska företaget är att man tar inga som helst etiska hänsyn, 
utan försöker bara tjäna pengar så snabbt och länge som möjligt. Det finns inget 
långsiktigt tänkande överhuvudtaget utan man bedriver verksamheten så länge 
det går och när det inte längre går, så upphör man bara. Ingen av de fyra 
nivåerna passar egentligen in på den här beskrivningen, den strikt ensidiga be-
toningen på avkastning förekommer inte. I samtliga fallföretag tar man åtminsto-
ne i någon utsträckning etisk hänsyn, även om det ibland skulle kunna betraktas 
som ytterst obetydligt. 
 
Det legalistiska företaget anpassar sig till legala krav, men har inget etiskt 
tänkande därutöver. Man lägger stor vikt vid att följa lagens bokstav, mindre vid 
att följa den intention som finns. Så länge man följer vad som föreskrivs i lag så 
har man gjort vad man ska, något ansvar därutöver vill man inte kännas vid och 
alla värderingar man ger uttryck för härstammar i princip från utomstående 
källor. Några egna initiativ är man inte benägen att ta utan man litar i hög grad 
till det externa perspektivet. Här passar den första nivån in, då man i det enda 
fallet som ingår, inte säger mycket mer än att man skall följa gällande lag. 
Föreskrivs det att man skall ha ett etiskt regelverk, så antar man också ett sådant 
utan vidare argumentation. Man agerar inte självständigt i något avseende, utan 
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är hela tiden efterföljande, dels för att man därtill är tvungen, dels för att man 
betraktar det som taktiskt riktigt i ett ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. 
 
I det reagerande företaget förstår man och känner av det omgivande sociala 
trycket, samtidigt som man har ett större perspektiv på tillvaron än att vara till 
för ägarna och deras behov. Förstår även att man måste se till andra intressenters 
nytta för att framgångsrikt kunna bedriva sin verksamhet. För att överleva i det 
längre perspektivet inser man att man har ett ansvar som går bortom strikt 
ekonomiska kriteria och att det inte går att åsidosätta moralisk hänsyn. Fort-
farande är man emellertid i första hand reagerande i förhållande till omgiv-
ningens krav och i mindre utsträckning förekommande i sitt sätt att agera. I 
huvudsak finner man det ändamålsenligt att uppträda på ett sätt som tillfreds-
ställer omgivningens krav och förväntningar. Vilket kan vara särskilt naturligt 
för känsliga branscher som finans- och läkemedelsföretag, där det uppfattas som 
helt avgörande för verksamheten, att man kan framstå på ett förtroendeingivande 
sätt i sin omgivning. Den andra nivån i det empiriska materialet pekar i stora 
drag på nu nämnda karakteristika, men avviker i ett viktigt avseende, man är inte 
helt utan ett etiskt tänkande. Man kan ha en hierarkisk struktur där det etiska 
tänkandet begränsas till att vara en angelägenhet för de högsta nivåerna i 
organisationen. De lägre skikten skall i första hand följa de regler som finns 
antagna och i mån av att man hamnar i situationer som inte täcks av regelverket 
vända sig högre upp i hierarkin för hjälp. Likaså är man noga med att beakta de 
konsekvenser som olika handlingsalternativ kan få, framförallt på den långsik-
tiga lönsamheten. Annars är man inriktad mot att följa lagar och förordningar, 
såväl nationellt som internationellt och man kan till och med ställa krav på och 
uppfatta som positivt, att det finns klara och tydliga regler för hur man skall be-
driva sina verksamheter. Företagsetiken förutsätts emellertid spela en aktiv roll i 
det dagliga arbetet och är ett led i att forma organisationen i den riktning som 
ledningen förväntar sig att den skall vara utformad. 
 
Den begynnande etiska organisationen, kännetecknas av en alltigenom aktiv 
tanke på att uppträda etiskt och att handla rätt, men har fortfarande inte fått 
genomslag fullt ut på alla områden i organisationens kultur och tänkande. Man 
är dock mer förekommande, än reagerande på olika situationer och har ett syn-
sätt som är levande i organisationen. En klar medvetenhet finns om olika 
handlingsalternativs inverkan på den egna lönsamheten samtidigt som man ak-
tivt försöker upprätthålla en väl avvägd balans mellan etik och lönsamhet. Vill 
följa den ”rätta vägen” för att man kommit till insikt och inte enbart för att man 
tror att andra förväntar sig detta. Vilket skall jämföras med empirins tredje nivå 
som präglas av en relativt självständig hållning till lagar och regler, man ser till 
intentionen snarare än bokstaven och ett moraliskt riktigt handlande är en ange-
lägenhet för organisationens alla medarbetare, utan undantag. Företagsetiken har 
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ett betydande inflytande och är väl integrerad i alla delar av organisationen och 
man menar att det inte är tillräckligt att enbart förlita sig på att följa lagar och 
förordningar, utan en förmåga till etisk reflektion måste också finnas hos alla 
och envar. Man ska inte behöva vända sig uppåt i hierarkin och man skall utifrån 
sin egen analys alltid kunna försvara sitt handlande, och om så krävs, även 
offentligen. Likaså får man aldrig heller befinna sig i närheten av vad som kan 
betraktas med tveksamhet, än mindre sådant som är direkt förbjudet, ej heller 
göra något som i något avseende kan minska det allmänna förtroendet för det 
egna företaget. 
 
I det etiska företaget är den etiska tankestrukturen integrerad på alla områden 
och det förväntas råda balans mellan ekonomiska och etiska intressen, båda vägs 
in i planering och handling samtidigt som man arbetar aktivt för att förutse och 
föregripa, förväntade problem. Försöker hitta alternativa vägar redan innan 
problemen uppstår. De tankegångar som präglar den högsta nivån stämmer 
relativt väl överens med empirins fjärde och sista nivå, även om det kan finnas 
en risk att dra en sådan slutsats, eftersom konstruktörerna bakom femstegsmo-
dellen i sin framställning inte säger sig ha kunna identifiera något företag på 
denna nivå. De företag som är aktuella i den fjärde nivån uppger emellertid att 
de har ett fullt ut integrerat etiskt tänkande i sina organisationer, man genom-
syras i princip, i allt vad man gör, av sitt synsätt. Företagsetiken betraktas inte 
längre som ett inslag i verksamheten utan utgör en förutsättning precis på 
samma sätt som antagandet om avkastning, i ett långsiktigt perspektiv finner 
man inte någon annan framkomlig väg. Man låter sig inte heller primärt styras 
av regler utan utgår från sina grundläggande värden och har en stor tillit till att 
samtliga medarbetare förmår att hantera vilken situation de än kan komma att 
ställas inför. Alla förutsätts ha en väl utvecklad förmåga att kritisk resonera och 
reflektera kring hur man skall hantera sin vardag. Ledningen uppmanar aktivt 
alla att tillämpa sina färdigheter för att nå ett gott moraliskt handlande som 
grund för överlevnad på sikt och goda resultat för alla som i någon mening är 
berörda av verksamheten. 
 
Överensstämmelsen mellan de olika stegen haltar i icke obetydliga avseenden 
och det finns fler skillnader än de som redovisats här, men tillbaka i den 
inledande frågeställningen, om det kan vara fruktbart att förstå ett företags etiska 
synsätt utifrån ett perspektiv av etiska nivåer. Så kan det i vart framhållas att de 
olika modellerna uppvisar en rad talande likheter, men viktigast av allt kanske, 
man kan få en relativt god bild av vilka avsikter ett företag har med sitt synsätt. 
Avsikterna kan sedan bekräftas i en granskning av vad som finns infört på det 
praktiska planet och det ger därmed en möjlighet att klassificera ett företag 
utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Vilket kan vara av 
betydelse och till stor hjälp, om det förhåller sig så att samhället ställer krav på 
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att ett antal sociala mål skall uppfyllas i företagens verksamheter, givet att en 
högre etisk nivå för med sig bättre förutsättningar att uppfylla samhällets för-
väntningar.  
 

”One mission of profit-making organizations is economic. However, soci-
ety, with increasing concern and concomitant pressures, is also demanding 
that they achieve certain social goals. The moral development of a corpora-
tion can be classified according to the degree to which this required social 
mission is recognized and blended with the economic mission.”132

 
Indelningen i nivåer gör det i så fall möjligt för företagen att stämma av sin egen 
situation och utifrån de kriterier man klarar av att leva upp till, se vart man står i 
förhållande till samhällets krav. Samtidigt som samhället relativt enkelt kan se 
om företagen är vad de utger sig för att vara, eller åtminstone har förutsättningar 
att kunna vara, det man säger sig vara. Det ter sig naturligt att alla företag, med 
undantag för de som befinner sig på den allra lägsta nivån, faktiskt vill leva upp 
till samhällets förväntningar, att man har en strävan att leva i harmoni med sin 
omgivning för att kunna nå framgång, vilket förutsätts vara svårare om man i 
stället skulle befinna sig i konflikt med sin omgivning. Klassificeringen i sig ger 
möjligheter för utomstående att ta hänsyn till den etiska aspekten på ett enkelt 
och lättfattligt sätt och bör rimligen innebära en fördel för både företaget och 
dess intressenter. 
 

”The results of the content analysis presented ... suggest a low level of con-
sensus in the corporate community about the ideal content of a code of con-
duct.”133

 
Indelningen i nivåer behöver inte självklart innebära att man har olika uppfatt-
ningar om hur det ideala utformningen skall vara, nivåerna i sig kan lika gärna 
innebära att man är på väg mot det ideala tillståndet. Men de olika ambitions-
nivåerna uttrycker att man uppfattar företagsetiken på olika sätt, samtidigt som 
man ger den olika innehåll, i vart fall råder det inte konsensus mellan de olika 
fallen. 
 

”This pattern of referrals reveals an important assumption held by many top 
corporation officials, namely that decisions concerning a firm’s ethical 
standards are the preserve of those holding authoritative positions within 
that firm. In our judgment, in fact, 106 of the 119 codes are either pa-
ternalistic or authoritarian in tone, telling employees in effect that ethical 
expertise is correlated positively with salary and status”134

                                                           
132 Reidenbach & Robin 1991:273-4.  
133 White & Montgomery 1980:85-6.  
134 Cressey & Moore 1983:63. 
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Företagsetik kan däremot ses som något exklusivt för den eller de som har en 
ledande ställning i företaget. Med utgångspunkt i den andra nivån och F5 är det 
mycket tydligt att etik inte är något som den enskilde skall ägna sig åt i sin 
vardag, annat än genom att följa de regler som finns. Likartade uppfattningar 
kommer även fram i V1 där man i revideringen av sitt regelverk gör det i kretsen 
av de allra högsta befattningshavarna i företaget och utan inblandning av övriga 
anställda. Mönstret går delvis igen i V2 som utformar sitt koncept utan att ha 
något bredare samråd i företaget, men här kan då pekas på att samtliga anställda 
är involverade i genomförandet på ett sätt som gör att man ligger klart över en 
mekaniskt efterföljande nivå, samtidigt som man uppmuntras till en aktiv dialog. 

6.3  Regler 
Samtliga fallföretag har regler av ett eller annat slag, vilket i och för sig kan 
förväntas med tanke på urvalskriterierna. Precis som de moraliska nivåerna kan 
variera mellan företagen, så kan även reglerna variera och skillnader finns, 
särskilt vad gäller utformning och tillämpning. Skillnader som även de, i princip 
kan knytas till det enskilda företagets moraliska utvecklingsnivå. Samtidigt kan 
det ses en del gemensamma inslag som att de flesta regler är beskrivande till sin 
karaktär, talar om hur man bör handla i olika situationer. Men det finns också 
tydliga skillnader mellan de som enbart föreskriver ett beteende och de som i 
mer allmänna ordalag försöker beskriva det eftersträvansvärda. I sina enklaste 
former kan reglerna beskrivas som en uppförandekod, där det klart och tydligt 
talas om hur man skall handla i olika angivna situationer. I sina mer förfarna for-
mer, vill man i stället att den enskilde skall vägledas av värderingar och ett själv-
ständig tänkande. I allmänhet existerar inte heller någon genomarbetad 
uppfattning om man varför man skall ha regler, utan vanligast är att man ser 
reglerna som ett sätt att skapa det förhållningssätt man vill se i sina respektive 
organisationer. Förutom att leva upp till förväntningarna i omgivningen, 
försöker man i stor utsträckning skydda sig mot oegentligheter från de anställdas 
sida. När det gäller utvecklingen på det företagsetiska området, så är det 
allmänna intrycket att företagen som regel inte går i täten, driver inte på, utan i 
stor utsträckning anpassar sig till de krav som andra ställer på dem. I det sist-
nämnda avseendet tycks det svenska perspektivet, i allmänhet, inte skilja sig från 
vad som uppfattas vara rådande i ett amerikanskt perspektiv.  

 
”We are convinced ... that any improvements in business ethics taking place 
in the last decade are not a consequence of business leaders’ calls for ethics 
or of the codes themselves. We believe that, instead, any changes have 
stemmed from conditions imposed by outsiders.”135

 
                                                           
135 Cressey & Moore 1983:73-4. 
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Vidare så finns det anfört en rad skäl i den teoretiska genomgången som pekar 
mot att man bör fästa ett relativt stort avseende vid regler och den inverkan de 
kan ha på verksamheten. Särskilt hur vi tar till oss och utvecklar personliga upp-
sättningar av handlingsregler, men inget av detta framskymtar i den argumente-
ring som företagen lagt fram. I stora drag framstår argumentet om omgivningens 
påverkan, vid sidan om skyddsaspekten, som relativt starka mot bakgrund av 
vad som framkommer här. 

6.3.1 Varför har man regler 
Sett ur ett praktiskt perspektiv kan man dela in synen på regler i två skilda och 
tämligen motstående perspektiv, som i stora drag speglar den empiriskt givna 
uppfattningen. I det ena perspektivet, som kan betecknas som ett minimalistiskt 
synsätt, är man inte präglad av något uttalat etiskt tänkande, utan i huvudsak 
handlar det om att skydda företaget mot oegentligheter från de anställdas sida 
och reglerna är förbjudande till sin karaktär. I stället för att tala om varför det 
ligger ett värde i att följa de lagar som finns, så riktar man i först hand in sig på 
att tala om vad de förbjuder. Det finns flera skäl till varför man särskilt pekar ut 
vad som är förbjudet, dels för att man i det minimalistiska perspektivet därmed 
tycker att man gjort vad som kan förväntas, men framförallt för att man inte 
kommit särskilt långt i sin utveckling. I fallet (F3) framträder en delvis annor-
lunda sida av skyddsaspekten, när man främst betonar kommersiella grunder 
som avgörande och ser ett betydande värde i att kunna framstå som ett företag 
där etiken värderas högt. Som varande ett finansiellt företag prioriterar man sitt 
rykte som en pålitlig aktör på marknaden. Samtidigt som det kan ses tecken som 
innebär att man känner sig tvingad att leva upp till krav som reses från olika håll 
och även om definitionen inte är exakt densamma, så framträder tydliga drag av 
ett minimalistiskt perspektiv. Hade däremot förhållandena varit mer som de 
amerikanska, hade det sannolikt varit en betoning på skyddandet av den egna 
organisationen, utifrån en legalistiskt perspektiv. 
 

”Ethical codes exist, in part, because corporations are held legally account-
able for the actions of their employees.”136

Skillnaden är minimal, men för amerikanska företag finns det goda skäl att 
kunna påvisa att man faktiskt informerat de anställda om vad som inte är tillåtet, 
eftersom det kan medföra att företaget undgår straffansvar. Vilket ligger i linje 
med den minimalistiska nivåns tänkande att inte göra mer än vad som förväntas. 
 

”... the codes seem preoccupied with following laws. While ethical codes 
should promote law-abiding behavior, it appears that they are preoccupied 
with law enforcement and self-defense and often do not rise above this pla-

                                                           
136 Stevens 1994:64. 
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teau to successfully articulate the values, beliefs, and precepts of a desirable 
corporate culture.”137

 
I det andra fallet kan man skönja ett maximalistiskt perspektiv som tar sikte på 
att formulera och införa värderingar (snarare än regler) för att utveckla och höja 
den etiska medvetenheten. Skapa förutsättningar som leder till ett självständigt 
tänkande, i stället för ett strikt regelefterföljande. Den etiska medvetenheten 
förutsätts vara god och ingå som en naturlig del i verksamheten. Några tvivelak-
tiga situationer ska inte behöva inträffa då problem ska upptäckas och hanteras 
på ett mycket tidigt stadium. Hamnar man, mot förmodan, i en besvärlig situa-
tion så ska man vara så väl förberedd, att man utan minsta problem även kan 
hantera det helt oväntade. En god representant för detta perspektiv är F2, som, 
förutom sina ansträngningar att skapa ett gott etiskt förhållningssätt, klart uttalat 
att en hög moral är ett grundläggande inslag i företagets affärsidé. Vidare så 
prioriterar man ett förståelseinriktat perspektiv, som innebär att man bara uttalar 
ett antal allmänt hållna intentioner, till ledning för den enskildes eget tänkande. 
Varje medarbetare förutsätts ha så god kapacitet på det etiska området att den på 
egen hand klarar av att fastställa beslutsalternativen, utan att behöva vara om-
gärdad av ett detaljerat regelverk. 
 
Ser man till reglernas syfte och utformning, ligger en betraktelse utifrån den 
modell som The Measurement of Moral Judgment bygger på, närmare till hands. 
I stora drag räcker en indelning efter tre nivåer, där de maximala och minimala 
perspektiven, kompletteras med en mellangrupp. I ett andra steg kan följandet av 
lag fortfarande ses som centralt men av andra skäl, då man förstår innebörden av 
och fördelarna med att ha ett gemensamt regelverk för alla berörda. 
Egenintresset är inte längre lika snävt även om skyddsaspekten och omsorgen 
om den egna situationen är påtaglig. Ett annat karakteristikum för mellannivån 
är att man inte riktigt vet vilket ben man skall stå på, man befinner sig i ett sorts 
jämviktstillstånd, men kan hela tiden tippa över åt endera hållet. Det är svårt att 
släppa banden med den första nivån, som i många stycken är relativt bekväm 
och inte ställer några större krav, samtidigt är den trygg i sitt enkla 
regelefterföljande. Gör bara vad du blir tillsagd, så är allt som de ska vara. Lika 
svårt kan det vara att ta steget upp till den tredje nivån, våga släppa taget och 
göra något som åtminstone vid en hastig anblick kan uppfattas som helt annor-
lunda, med allt vad det innebär av krav och osäkerhet. Sett över hela materialet 
är skyddsaspekten framträdande i V1 och F5 där man tydligt betonar laglydnad, 
samt att regler är till för att följas. Samtidigt så skiljer sig de här fallen tydligt 
från ett minimalistiskt perspektiv i det att det finns betydande och tydliga inslag 
av förståelseinriktad karaktär, som inte är kännetecknande för de lägre nivåerna. 
Vad som ligger i linje med andra undersökningar och som även är tydligt i V1 
                                                           
137 Stevens 1994:67.  

 105



  

och F5 är att man visar stort intresse för att peka ut en rad olika inslag som kan 
leda till intressekonflikter, olika beteenden som under vissa omständigheter kan 
innebära skada för företaget och följaktligen ej är tillåtna, om inte direkt för-
bjudna. 
 

”... the policies regarding conflict of interest receive significantly more at-
tention than other policy areas: they are discussed in detail three times as 
often as any other area and are emphasized about twice as often.”138

 
I V1 är man därutöver noga med att betona vikten av att följa de regler som 
anges av organisationer på det internationella planet. Oavsett vilken utgångs-
punkt man än har, så finns det starka ekonomiska skäl som talar för att man 
måste vara uppmärksam på vad man gör eller inte gör. I det internationella 
perspektivet kan inget företag bortse från EU:s konkurrenslagstiftning, särskilt 
inte de påföljder som kan komma ifråga om man bryter mot bestämmelserna. 
Här har företagen mycket goda skäl när det gäller att vara uppmärksam på sitt 
eget beteende. 
 

”Av de konkurrensärenden som EU hittills avgjort har TetraPak fått den 
klart största boten bland svenska företag; ca 725 miljoner kr för missbruk 
av dominerade ställning.”139

 
Ett annat inslag som betonades i det teoretiska avsnittet och som även utgör ett 
starkt skäl till ha att ha regler, är att individen antas ta intryck av sin omgivning 
och utifrån de intrycken formulera sitt eget förhållningssätt. För företagen ter det 
sig då av stor vikt att klart och tydligt visa på vilka förutsättningar som gäller i 
den egna organisationen såväl som i de sammanhang som man verkar i. Givet att 
individen i allmänhet fungerar på detta sätt, så bör företagen överväga hur man 
ska hantera de här egenskaperna. Det gäller att upprätthålla rätt sorts tänkande i 
varje enskilt sammanhang, konkurrens finns och står inte det ”rätta” synsättet 
starkt finns en uppenbar risk att andra synsätt kan ta över. 
 

”Many forces are inculcated in the individual by education and training; 
and many of them accrue through absorption, as it were, from the environ-
ment - by limitation or emulation, and perhaps also in the negative form of 
absence from concrete experience.”140

 
De särskilda förhållanden som råder måste således kommuniceras tydligt till 
individen, så att ingen tvekan råder om vilken kod som gäller, när man handlar i 
företagets intresse.  
                                                           
138 Cressey & Moore 1983:58. 
139 Affärsvärlden 13/96:11. 
140 Barnard 1938:262. 
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6.3.2 Verksamhetsberoende påverkan  
De olika nivåer av mognadsgrad som har framträtt kan till någon del vara 
beroende av vilket område man är verksam inom. Olika verksamheter får olika 
sorters uppmärksamhet från sin omgivning och omgivningens uppmärksamhet 
kan vara helt avgörande, åtminstone i en del av fallen. Sålunda är det ingen 
tillfällighet att läkemedelsföretag och finansiella företag kan förväntas ha 
kommit långt i sin moraliska utveckling, även om de individuella skillnaderna 
mellan de finansiella företagen, som framkommer här, pekar mot en mer splitt-
rad uppfattning. 
 
Företag som verkar på det medicinska området har en rad faktorer att ta hänsyn 
till, dels för att man under lång tid haft lagstiftning och myndighetsövervakning 
på ett helt annat sätt än vad som är fallet för andra företag. Men också för att 
man har anställda med egna och tydligt uttalade yrkesetiska regler. Läkare är en 
av flera kategorier med en lång tradition av regler för sin yrkesverksamhet. Där-
till kommer också påverkan från olika branschorgan som arbetar aktivt med 
etiska frågor. Vidare så befinner sig läkemedelsföretag, om man utför försök på 
levande varelser, i en allmänt känslig situation. Vilket inte bara kräver att man 
iakttar olika regler och bestämmelser, utan i allmänhet även ställer krav på att 
man kan rättfärdiga sin verksamhet och särskilt det lidande, samt de risker, som 
den antas medföra. De krav som man av olika skäl utsätts för bör rimligen med-
föra en högre grad av moralisk mognad. För de finansiella företagen råder i 
många avseenden likartade förhållanden. Förvaltning av andras tillgångar ställer 
stora krav på ett ömsesidigt förtroende aktörerna emellan. För företag som lever 
och verkar i den sortens kontextuella förhållande bör man rimligen kunna för-
vänta sig en högre grad av moralisk mognad, om inte annat så av ren själv-
bevarelsedrift. I F1 menar man, att de speciella förhållanden som kan råda, i så 
fall kan kräva en högre moralisk mognad än vad som skulle varit fallet annars. 
 

”... myndigheter som också lägger vissa synpunkter på etik och att sådan 
befinna sig i företagen. Det där har då bedömts vara särskilt viktigt då med 
hänsyn till marknaden vi agerar på, finansiella marknaderna och där möj-
ligen skulle finnas behov av någon särskild företagskultur ...” 

 
Annars är även finansiella företag omgivna av ett helt ramverk av regler och 
övervakade av myndigheter, som på senare tid till och med ställer krav på etiska 
regelverk. Likaså har den finansiella branschen en rad organ där man bl a 
samverkar kring etiska frågor och även här gäller, att man bör vara medveten om 
det inflytande som det kan ha på ett enskilt företag, när en hel bransch går 
samman och utformar gemensamma förutsättningar på olika områden. Även om 
det empiriska materialet i den här studien inte ger något direkt stöd för att alla 
företag i branschen skulle ha ett väl utvecklat etiskt förhållningssätt. Förvisso 
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kan man påstå att det enda läkemedelsföretaget lever upp till förväntningarna, 
men den betydligt större gruppen av finansiella företag gör det inte. Det finns 
ingen grund i materialet för annat, än att den moraliska mognaden hos de 
finansiella företagen varierar högst avsevärt och med den även graden av själv-
bevarelsedrift. Alla klarar inte av att leva upp till de krav som ställs, trots att 
man på goda grunder kan anta, att det företag som inte skapar och upprätthåller 
ett ömsesidigt förtroende kan få svårt att överleva. Samtidigt så uttrycker F2, att 
ett väl utvecklat moraliskt förhållningssätt varit förutsättningen, för de ekono-
miskt goda och uthålliga resultat som man anser sig ha uppnått. Vid sidan av de 
etiska grunderna kan således också ses goda ekonomiska argument. Om än lite 
spekulativt, så är det svårt att inte också peka på, att av de sex ursprungliga före-
tagen finns numer bara fem kvar och att det som försvunnit tillhörde inte det 
mest framträdande, i vart fall inte vad avser moralisk mognad. 

6.3.4 Omgivningsberoende påverkan 
De senaste årtiondena har inneburit en rad förändringar för företagen, man har 
fått nya förutsättningar, som i många stycken innebär radikalt förändrade förut-
sättningar. Finns det en trend i den här processen, så kan man utifrån ett svenskt 
perspektiv se en utveckling som innebär, att på 1960-talet kom regleringar på 
miljöområdet141, under 1970-talet var det konsumentområdets142 tur, för att 
sedan under 1980-talet följas av en finansområdet143 och med ytterligare en rad 
skärpningar av förutsättningarna under 1990-talet144 i den finansiella sektorn. I 
USA kan man se en likartad utveckling även om man ligger 5-10 år före i 
cykeln, samtidigt som man i mitten av 1970-talet fick Foreign Corrupt Practices 
Act, som är en kraftfull markering vad gäller mutor och bestickning. Till den 
allmänna bilden hör också att nationella stater såväl som internationella orga-
nisationer i allmänhet har börjat ställa högre krav på företagen, för att skydda sig 
och sina medborgare mot en del beteenden, som man uppfattar som direkt skad-
liga. Detta kan illustreras av miljöområdet, där man kan se ett tydligt samband 
mellan Rachel Carsons145 bok Tyst vår, som beskriver den påverkan ett företags 
verksamhet kan ha på den omgivande miljön och den reglering av sakområdet 
som genomförts i olika länder. I ett amerikanskt perspektiv innebar det att 
företagens handlingsfrihet begränsades i och med att man blev skyldig att 
upprätta konsekvensbeskrivningar, Environmental Impact Report respektive 
Environmental Impact Statement, vilket innebär att företagen måste visa på kon-
sekvenserna av sitt eget handlande146, och i förväg få ett godkännande för nya 

                                                           
141 Miljöskyddslag 1969:387. 
142 Konsumentköpslagen 1973:877. 
143 Banklag 1987:1610. 
144 Insiderlag 1990:1342, Lag om kreditmarknadsbolag 1992:1610,. 
145 Carson 1962. 
146 Redden & Beyer 1993:298.  
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eller förändrade verksamheter. I ett svenskt perspektiv kan man peka på 
likartade krav och regleringar, när Finansinspektionen ställer krav på etiska 
regler för alla företag som står under deras tillsyn. 
 

”Varje företag under Finansinspektionens tillsyn bör anta riktlinjer i etiska 
frågor för verksamheten och de anställdas agerande i situationer, där etiska 
problem kan uppstå. Företaget kan anta egna riktlinjer eller riktlinjer som 
utarbetas inom den koncern eller av den branschorganisation som företaget 
tillhör.”147

 
Forskning148 visar att företag betecknade som ”Capital Managing”, vid en under-
sökning om förekomsten av moraliska stödstrukturer, hamnar i topp vad gäller i 
stor sett alla undersökta kategorier och typer av företag. Finansinspektionens 
krav om etiska regler och undersökningen ligger relativt nära varandra i tid och 
även om sambandet kan tolkas som svagt, ger resultatet i vart fall en 
fingervisning om påverkan från omgivningen. Samtidigt som det i vart fall inte 
kan uteslutas att företagens intresse för företagsetik faktiskt kan ha ökat, av det 
enkla skälet, att tillsynsmyndigheten ställer krav på ett etiskt riktig beteende. På 
det övernationella planet så utformar överstatliga organ och internationella orga-
nisationer ett antal regler och föreskrifter, Förenta Nationerna (FN) har utformat 
regler för företag med internationell verksamhet ”United Nations Code of 
Conduct on Transnational Corporations” men har inte fått den uppslutning som 
krävs för att konventionen ska skall bli bindande för alla medlemsländerna.149 
ILO (International Labour Organisation) har utfärdat en deklaration som 
omfattar principer för anställning, utbildning, arbetsförhållanden, förhållanden 
mellan intresseorganisationer och arbetsgivare. Deklarationen är inte bindande i 
något avseende men påverkar genom att de föreslagna principerna är förankrade 
och har ett stöd i den internationella arbetarrörelsen. OECD har gett ut ett antal 
föreskrifter på området för internationellt företagande. OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises (1976), avser att täcka alla huvudsakliga aspekter av 
ett företags verksamhet. Perspektivet riktar i huvudsak in sig på stora och inter-
nationella företag, men har betydelse även för andra. I stora drag kan man se en 
utveckling som innebär att företagen blir alltmer reglerade av sin omgivning och 
som följd av detta, rentav som en spegling av omgivningens beteende, själva 
också börjar reglera sin verksamhet i större utsträckning än tidigare, dels för att 
anpassa sig till de krav som ställs men möjligen också för att man ser ett be-
hov/fördel i det interna perspektivet.  
 

                                                           
147 FFFS 1995:40, sid 1. (Finansinspektionens Författningssamling). 
148 Brytting 1997:681. 
149 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 1994:1. 
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Inledningsvis pekades det också på att det skett en förändring i synen på före-
tagen, de är inte längre något exklusivt för sina ägare, utan snarare ett redskap i 
samhällets tjänst. OECD ger i sina riktlinjer för internationella företag uttryck 
för en likartad uppfattning. 
 

”Through international direct investment; MNEs were known to bring sub-
stantial benefits to home and host countries by contributing to an efficient 
use of capital, technology and human resources between countries. MNEs 
could thus fulfill an important role in promoting economic and social wel-
fare. 150

 
Budskapet innebär en stark påverkan då företagen ges en sorts officiell status, 
man har en viktig roll att spela i samhället och i det perspektivet kan det ganska 
raskt förstås att kraven på det enskilda företaget, kommer att vara stort. Det som 
utsägs i framförallt V1, om att få genomföra de affärer man har behov av, an-
tyder i sin tur att man bör anstränga sig, för att leva upp till förväntningarna, vid 
äventyr att man annars kanske inte får vara med och göra de affärer man säger 
sig ha behov av. Men samtidigt måste man också påpeka att V1 är mycket noga 
med att följa de begränsningar som följer av att organisationer som FN utfärdar 
sanktioner i olika sammanhang. Betonar man i stället den moraliska aspekten, så 
kan man inom vissa verksamhetsområden se att man inte uppfattar det som 
tillräckligt, att bara framstå som allmänt laglydig, utan man måste också göra 
troligt att man uppfyller de högt ställda krav och förväntningar som i allmänhet 
finns på verksamheten. Advokater, läkare, revisorer m fl, är sådana verksamhe-
ter eller yrken där det antas att man ställer högre krav än annars och som då 
måste framstå på detta sätt, för att kunna bedriva sina verksamheter. 
 

”Most groups that refer to themselves as professional have a code of ethics. 
Although the individual provisions may differ, all codes generally require 
that the members maintain a higher standard of conduct than called for by 
the law”151

 
För att skapa det nödvändiga förtroendet hos den allmänhet man betjänar 
framstår etiska regler som en naturlig del av dessa yrkesutövares verksamhet. 
Reglerna utformas av de egna intresseorganisationerna som också övervakar att 
de efterlevs, för att medlemmarna ska bedriva sin verksamheter på ett sätt som 
lever upp till och respekterar kraven från omgivningen. Företag inom den finan-
siella sektorn har kommit till samma slutsats och finner ett motsvarande behov 
av att reglera sin verksamhet för att skapa och upprätthålla, ett förtroende gent-
emot allmänheten. 
 
                                                           
150 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 1994:11-2. 
151 Backof & Martin 1991:99. 
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”Värdepappersrörelsen liksom valutahandeln i banker, värdepappersbolag 
och fondbolag har en central roll i en väl fungerande kapitalmarknad. 
Handeln med värdepapper, valutor och andra finansiella instrument vilar bl 
a på den grunden att inte bara de som deltar i handeln utan också all-
mänheten skall känna förtroende för marknadens sätt att fungera.”152

 
I allmänhet är inte företagens situation särskilt avvikande från vad som sägs om 
enskilda yrkesgrupper och enskilda branscher, den som inte framstår som en 
godkänd aktör kan nog känna igen sig och uppleva motsvarande svårigheter. 
Skälet till att företagen inte själva utformat regler för ett gemensamt uppträ-
dande, bottnar nog ytterst i att man helt enkelt saknar kompetens för den typen 
av insatser, samtidigt som det krävs rätt stora resurser för att bedriva projekt av 
detta slag. Intresse saknas inte för gemensamma spelregler, särskilt inte på den 
internationella arenan, eftersom det underlättar för företagen om man inte har 
alltför många olika kulturer att anpassa sig till. På andra områden framstår det 
emellertid som om stat och överstatliga organisationer i stället måste framtvinga 
olika lösningar, för att skydda sig mot företagen och deras beteenden. Euro-
peiska unionen (EU), har till skillnad från de internationella organisationerna, 
vittgående maktbefogenheter inom vissa områden och särskilt på det konkur-
rensbegränsande området. Romfördragets Artikel 3f stadgar entydigt vilka för-
hållanden man skall verka för.  
 

”... upprätthållandet av en ordning som säkerställer att konkurrensen inom 
den gemensamma marknaden inte snedvrids, ...”153

 
De ekonomiska maktbefogenheterna är betydande och man har omfattande befo-
genheter när man granskar misstänkta företag. Motsvarande situation finns för 
alla företag som är registrerade på en fondbörs. Där det ställs krav på hur man 
skall uppträda, samtidigt som de sanktioner som finns kan innebära stora bötes-
belopp eller i grava fall även en avregistrering av företaget. Det kan också före-
ligga situationer där företagen har ett direkt egenintresse av olika regleringar, 
som när man på det internationella planet betonar vikten av frihandel och väl-
komnar alla initiativ som underlättar för företagen och inte minst ökar deras 
möjligheter att verka på fler marknader än tidigare. 

6.3.5 Hur man skapar regler 
Givet att det finns en trend som går mot en ökad reglering av alla samhällen och 
att nationella staters och internationella organisationers överhöghet inte ifråga-
sätts, så kan man se en process, som i stora drag innebär att företagen över tiden 

                                                           
152 Regler om egna och närståendes värdepappersaffärer m m för anställda i Fondbolagens 
     Förenings medlemsföretag 1994. 
153 Seth 1993:12. 
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anpassar sig till sin omgivning och i allt väsentligt bara kommer spegla det om-
givande samhällets uppfattning och att man egentligen inte närmare reflekterar, 
vare sig över det förhållningssätt man faktiskt har eller händelsevis vill ha. Nå-
gon allmänt erkänd och systematiskt utvecklad process, som leder fram till ett 
etiskt förhållningssätt, framträder inte, men det utesluter i sig inte att det kan 
pågå reflektiva processer av olika slag i företagen. Beroende på omständighe-
terna så kan man se en rad olika angreppssätt med till och med helt olika slut-
resultat. 
 
I den enklaste formen så uppmärksammas man egentligen bara på en yttre 
omständighet, tillsynsmyndighetens krav på etiska regelverk och man finner 
därvid att ett väsentligt inslag i den egna verksamheten saknas, varvid man 
anpassar sig. F3 är en typisk representant för detta perspektiv. Innan bransch-
organisationen presenterar sitt förslag till etiska regler så har man inte gjort 
särskilt mycket i detta avseende, man saknar ett sammanhållet synsätt och har 
inga etiska förutsättningar angivna i sin verksamhet. När reglerna kommer, så tar 
man dem följaktligen också utan vidare åtgärder, i princip ett styrelsebeslut, att 
man liksom alla andra i branschen skall ha regler. Någon process av skapande 
existerar knappast i det här fallet. V1 har inte heller någon medveten ska-
pandeprocess, men beskriver en helt annan utveckling, där man i en sorts 
anpassning över tiden, kommer att ligga det omgivande samhället ganska nära, 
samtidigt som man tar tillvara de erfarenheter man under lång tid har gjort i sin 
verksamhet. Till detta har man sedan lagt ett antal uttalade värderingar som man 
vill skall vara rådande i organisationen, både i det interna såväl som det externa 
umgänget. I det sistnämnda inslaget är man emellertid tämligen systematisk i sitt 
tillvägagångssätt, samtidigt som man också genomför regelbundna revisioner 
och uppdateringar av sin kod. 
 
F5 beskriver en snarlik utveckling i förhållande till V1, när man menar att man 
redan har etiska regler och till och med gott om dem, det är bara det att ingen har 
sammanställt dem till i ett övergripande dokument. I de regelverk som man har 
rent allmänt och de som finns för olika delområden finns reglerna sedan länge 
insprängda, det är egentligen bara att plocka fram dem och sätta in dem i ett 
större sammanhang. Något som man ägnat sig åt i en av företagets stabsfunk-
tioner. 
 
I V2 och F2 beskriver processen en helt annan utveckling. I det förstnämnda 
fallet kan den enkelt beskrivas som att en tillträdande VD, innan sitt egentliga 
tillträde, ägnar sig åt att fundera över hur den framtida organisationen skall se ut 
och framförallt, i det här perspektivet, vilka värderingar den skall präglas av, den 
kultur som skall råda i företaget. Bytet på VD-stolen uppfattas i det här fallet 
som den utlösande faktorn, primärt är det bytet som leder till de förändringar 
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som görs i organisationen. Vad som ligger bakom bytet av VD framgår inte och 
det kan inte uteslutas att andra, som ägare eller styrelse, känt ett behov av 
förändring och det är detta som är det egentliga skälet till att man vidtar 
förändringar i ledningsskiktet. Oavsett vilket så innebär förändringen en radikal 
omsvängning på det kulturella planet, när man på världsomspännande basis 
genomför en rad olika processer i företaget. Företaget stöps om i en rad avseen-
den, samtidigt som man för in ett antal grundläggande värderingar som man vill 
att verksamheten skall präglas av. I F2:s fall sker det också en förändring i 
samband med byte i ledningsskiktet, samtidigt som man får en ny koncernchef 
kommer man till insikt om att verksamheten inte fungerar som den borde. Under 
de rådande förhållandena är inte heller prognosen för framtiden särskilt god, 
utvecklingen är inte långsiktigt hållbar och man ägnar sig åt en hel del reflektion 
kring den nuvarande situationen, samt hur man vill att det skall se ut i framtiden, 
vilket i slutändan också leder fram till ett helt nytt sätt att arbeta på. Till skillnad 
från V2, så är det i det här fallet känt, att man har starka skäl för att vidta en 
förändring. Vad som skiljer i övrigt är att förändringsprocessen har större drag 
av medvetenhet och i sina inledande skeden omfattar en större del av kollektivet 
än i V2, där VD ensam lägger fast de förutsättningar som skall gälla. Genom att 
F2 kommit en bra bit på väg i sin process och snarare ägnar sig åt att 
upprätthålla och vidareutveckla ett rådande synsätt, kan man konstatera att för-
ändringsarbetet också genomförts på ett mycket konsekvent sätt i hela 
organisationen. En utveckling som antyder en djupgående process, där avsikten i 
första hand inte är att skapa ett regelverk, utan mer av grundläggande förut-
sättningar, värden som ska prägla hela organisationen, samtidigt som de kan 
vara till vägledning för de anställda i deras hantering av sin dagliga verksamhet. 
I en undersökning kommer man fram till att skapandeprocesser till stor del är en 
angelägenhet för företagens ledningsskikt, vilket, med något undantag, även 
visar sig vara fallet här. Oavsett om man bara är efterföljande eller aktivt föränd-
rande i sin attityd, så är en näraliggande slutsats, att driva och utveckla de etiska 
processerna, främst är en uppgift för den verkställande ledningen  
 

”It also is clear that top executives tend to view themselves as vested with 
the power to make and enforce ethical rules for corporation personnel, thus 
supplementing the rules of the game that are set by their society’s legal-
political authority.”154

 
Till viss del ser nog processen ut på det här sättet i de flesta företag, dels för att 
det sker förändringar som man är tvingad att ta till sig, men också för att det sker 
en förändring i tidsandan rent allmänt, men det kan också vara att man förändras 
som företag i det att det sker ett successivt utbyte av de anställda över tiden. 

                                                           
154 Stevens 1994:62-3. 
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Vilket i sin tur medför impulser utifrån som i sig kan vara grunden för 
förändringar. 

6.3.6 Reglers utformning 
Det finns vanligtvis en medvetenhet hos fallföretagen om de svårigheter som 
utformningen av regler kan föra med sig. Men det är inte svårigheterna i själva 
utformningen som i första hand avgör, utan snarare styrs utformningen till över-
vägande del av den uppfattning man har om reglernas tilltänkta funktion och den 
förmåga den enskilde individen kan tilltros i tillämpningen av dem. Utifrån detta 
kan man göra en grov indelning av fallen i två skilda grupper, en där man menar 
att det skall finnas enkla och tydliga handlingsregler som den anställde kan 
förlita sig till i det dagliga arbetet. Medan man i den andra gruppen menar att det 
enbart är de övergripande förutsättningarna som skall läggas fast, samtidigt som 
man i stor utsträckning litar till den enskildes förmåga att tänka självständigt. 
 
Praktiska erfarenheter pekar i riktning mot att utformningen av reglerna inverkar 
på både tillämpning, efterlevnad och de krav som ställs på den enskilde 
individen. Utifrån ett verkligt fall, hämtat från den svenska regeringskretsen 
rörande hanteringen av betalkort för tjänstebruk, kan man särskilt se hur tillämp-
ning och efterlevnad påverkas av hur reglerna har utformats. Statsråden hade 
tilldelats betalkort att användas i tjänsten, men det regelverk som omgav 
hanteringen gav upphov till problem både för arbetstagare och arbetsgivare. I 
korthet så har arbetsgivaren hävdat att korten enbart var avsedda för tjänstebruk 
och att detta varit helt uppenbart, medan man från några av kortinnehavarnas 
sida har hävdat att det ingenstans fanns ett förbud mot att använda dem privat. 
Arbetsgivaren har ansett det uppenbart, att vad som är för tjänstebruk inte kan 
vara avsett för privat bruk, medan en del av användarna funnit att privat använd-
ning kan vara tillåten, då den inte varit uttryckligen förbjuden. Åsiktsskillna-
derna ledde fram till en rad juridiska förvecklingar, där det kom att inledas en 
förundersökning rörande två utpekade statsråds förmenta missbruk av dessa be-
talkort. I den undersökning som gjordes och den vändning som fallet sedan tog, 
kan man klart och tydligt se hur reglernas utformning, kom att ha ett avgörande 
inflytande på frågan om åtal skulle väckas eller ej. 
 

”Förundersökningen visar att medarbetare till såväl Mona Sahlin som 
Reidunn Laurén har uppmärksammat dem om det olämpliga i att använda 
kontokorten privat.”155

 
Muntliga uttolkningar av reglerna eller påpekanden om den allmänna uppfatt-
ning som anses råda, innebär inget för det beslut som kom i åtalsfrågan. Det 
framgår ingenstans i det skriftliga reglementet att korten inte får användas för 
                                                           
155 Svenska Dagbladet, 960112, sid 10. 
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privat bruk, även om det kan vara lika klart av muntliga uttalanden att de endast 
var avsedda för bruk i tjänsten. Förundersökningen ledde aldrig till åtal, då man 
menade att några klara regler för betalkortens användning inte fanns utgivna. 
 

”Om reglerna hade varit klara och tydliga och det framgått att det varit 
förbjudet att använda korten så hade det straffrättsliga läget varit 
annorlunda. Då hade det varit närmare ett åtal.”156

 
Den praktiska hanteringen i det här specifika fallet utesluter i princip den 
uppfattning som anges i det sistnämnda av de två ovan angivna förhållnings-
sätten, givet att det kommer till en konflikt mellan parterna om hur reglementet 
skall tolkas. Amerikansk forskning pekar i samma riktning och där kan man av 
likartade skäl ha anledning att vara mycket precis i sin regelutformning. 
 

”A code may be part of a personnel policies manual, which many courts in-
terpret as a legal contract between employee and employer ...”157

 
För amerikanska företag innebär det att man kan undgå att ställas till svar för 
sina anställdas handlingar, om man klart och tydligt kan visa att det finns regler 
som den anställde medvetet har brutit emot. Härigenom kan företaget undgå 
kännbara ekonomiska konsekvenser. 
 
Nu är inte amerikanska och svenska förhållanden helt jämförbara, men de 
uppfattningar som kommer till uttryck i det ovanstående leder till en rad över-
väganden och inte helt självklara ställningstaganden, om hur regler bör utformas 
och formuleras. F5 är det fall som ligger närmast, även om man inte främst anför 
den legala aspekten för sin uppfattning om reglers utformning och tillämpning. 
Enkelt uttryckt innebär uppfattningen att den situation man har att hantera, bara 
ska jämföras mot den eller de regler som är tillämpliga inom det verksamhetsfält 
som är i fråga. Utgångspunkten är att de anställda i sitt dagliga arbete vanligtvis 
inte har vare sig tid eller möjlighet att ägna sig åt något avancerat tänkande. 
Klara beslutsinstruktioner som talar om hur man skall göra i olika situationer är 
vad den enskilda antas klara av och innebär i praktiken att den anställde aldrig 
ska behöva göra annat än jämföra mot i förväg fastställda regler. Ger reglerna 
inte svar på de frågeställningar som uppkommer, skall man överlämna åt andra 
att gå igenom situationen och lämna förslag på lämpliga handlingsalternativ. 
Följer man den här modellen kan man kanske klara situationer som den ovan 
angivna, men det ställer krav på en hög detaljeringsgrad och en stark följsamhet 
mot regelverket.  
 

                                                           
156 a.a. s. 10. 
157 Stevens 1994:64.  
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I motsats till detta, står de som menar att det inte är möjligt att ställa upp ett 
heltäckande regelverk, utan att man i stället bör försöka få till stånd ett kritiskt 
tänkande. Skälet är tämligen enkelt, framtiden är inte förutsägbar, lika lite som 
det är realistiskt att vid ett och samma tillfälle kunna täcka in alla de situationer 
som kan uppstå. Försöker man ändock sig på att formulera en heltäckande regel, 
så får man i stället en rad praktiska problem i själva utformningen, som hur man 
skall formulera en regel, som samtidigt kan komma till praktisk användning. 
 

”Om principer uppnår mer än en viss grad av komplexitet, så kommer det 
att vara omöjligt att verbalt formulera dem i meningar av hanterbar 
längd.”158

 
I det här perspektivet uppfattar man det som mer rimligt att skapa en hög 
beredskap för nya och ovanliga situationer, samtidigt som man övar upp en hög 
kompetens i tillämpningen av det kritiska tänkandet. Men det bör betonas att det 
i första hand ligger på den enskilde individen att ägna sig åt ett kritiskt tänkande, 
för annars kommer man att ha en relativt omfattande frågeverksamhet i 
företagen, vilket delvis sätter reglerna ur spel, samtidigt som individen inte ges 
möjlighet till att upprätthålla sin förmåga till ett kritiskt tänkande.  
 
F1 är det fall som ligger närmast till vad gäller den andra gruppen och i 
förhållande till F5 har man en i många stycken rakt motsatt uppfattning. I stället 
för ett detaljerat regelverk vill man bara ha de övergripande förutsättningarna 
fastlagda och i stället lita till den enskildes förmåga att tänka självständigt. Där 
denne utifrån ett eget och självständigt tänkande, själv analyserar möjliga hand-
lingsalternativ och själv fattar beslut i linje med företagets uppfattning. Grund-
tanken är att man inte kan beskriva ett önskvärt beteende, utan bara intentioner, 
som den enskilde själv omformar till handlingsregler för den egna praktiska 
verkligheten. Det utesluter emellertid inte att man har ett relativt detaljerat 
regelverk, särskilt inte på områden där man uppfattar att det finns stora (ekono-
miska) risker. Ett sådant område är handel med värdepapper där flera synes vara 
överens med F1 om att man inte kan överlämna åt den enskilde att i alltför stor 
omfattning handla på eget bevåg, dels för förtroendet för företaget, dels för de 
stora ekonomiska riskerna som ligger i verksamheten som sådan. Här menar 
man att det är nödvändigt med ett strikt regelverk som beskriver hur verksam-
heten skall gå till och inom vilka gränser som den enskilde får röra sig. Den 
grundläggande inställningen hos F1 är annars att man inte kan ha ett alltför 
detaljerat regelverk, då det i praktiken utesluter möjligheten till självständig 
reflektion kring olika händelser. Kvar, menar man, kommer då bara vara ett 
enkelt regelefterföljande, där man till slut kommer att ha svårt att förstå vad etik 
överhuvudtaget är. Samtidigt pekar man på risken för att hamna i situationer, 
                                                           
158 Hare 1994:46. 
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som likt den ovan, skulle innebära att allt vad som inte är direkt förbjudet, kan 
betraktas som tillåtet. Ytterst skulle det egentligen räcka med en enda regel, en 
regel som redan vid minsta tvivel säger, att om du inte med gott samvete kan 
försvara inför din omvärld det du tänker göra, avstå från handlingen i fråga. I det 
här perspektivet är förutom själva utformningen av regler, även frågan om 
institutionalisering och tillämpning av stor betydelse.  
 

”En princip som skall vara användbar som praktisk vägledning måste vara 
tillräckligt ospecifik för att kunna täcka en mångfald av situationer som har 
ett visst framträdande drag gemensamt.”159

 
F1:s uppfattning vinner således stöd även utanför den egna kretsen och i stället 
för att styras av regler, bör man lita till individens egen moraliska kompetens 
och förmåga att ta ansvar för sitt handlande. En tillräckligt ospecifik princip är 
inte bara praktisk, utan en förutsättning för ett eget och självständigt tänkande.  

6.4  Institutionalisering 
Alla företag präglas av sina egna förutsättningar i den verksamhet man bedriver 
och för att organisationen skall fungera på ett tillfredsställande sätt, förutsätts en 
god kunskap om organisationens gemensamma regler och värderingar. Före-
tagen kan i allmänhet sägas vara väl medvetna om detta, i det att man vidtar en 
rad åtgärder för att föra in och förankra sina synsätt i organisationen. 
 

”Organizational socialization is the process of conveying the organization’s 
goals, norms, and preferred ways of doing things to the new employee. So-
cialization molds the new employee to fit the organization and serves as a 
key step in the institutionalization of ethics.”160

 
Samtliga företag vidtar åtgärder i den här riktningen när någon kommer ny till 
organisationen och delar följaktligen uppfattningen, att de som kommer utifrån 
behöver någon form av inskolning för att kunna fungera på ett godtagbart sätt. 
Därefter går emellertid meningarna isär i så måtto, att en del av företagen be-
gränsar sina insatser till att enbart avse en kortare introduktion i direkt anslut-
ning till själva anställningstillfället. Utbildningen kan vara relativt omfattande, 
men det finns ingen uppföljande verksamhet, samtidigt som man är uttalat före-
skrivande i sitt förhållningssätt. Andra menar att insatserna inte kan begränsas i 
tiden och att institutionalisering är en process som aldrig tar slut, utan i princip 
måste fortgå så länge som företaget existerar, följas upp och förstärkas över 
tiden. Vidare så är man utpräglat förståelseinriktad i sitt förhållningssätt, där 
man riktar in sig på att skapa självständiga och kritiskt tänkande individer som 
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förmår fatta kloka beslut på egen hand. Annars verkar man ha det gemensamt att 
man fäster stor vikt vid att processen inleds så tidigt som möjligt.  
 

”Individuals who are ethically committed to an organization’s ethical poli-
cies at entry are likely to remain committed throughout their tenure with the 
organization.”161

 
Processen måste även upprätthållas över tiden och då räcker det inte med 
insatser av engångskaraktär, även om de sätts in i ett förhållandevis tidigt 
stadium. Har man för avsikt att upprätthålla sitt synsätt i ett längre tidsperspektiv 
är det inte heller tillräckligt med återkommande utbildningsinslag för att stödja, 
utan man måste också vara beredd att börja om från början.  
 

”For the long term, organizations should develop their organizations culture 
so that it supports the learning - and, if necessary, relearning - of personal 
values that promote ethical behavior.”162

 
På en mer allmän nivå finns det de som menar att företagen har en skyldighet att 
ge sina anställda en god kunskap om de förutsättningar som gäller, just för att 
förutsättningarna antas vara olika från kontext till kontext. 
 

”Både företags- och yrkeskoder uttrycker helt andra regler än dem som 
gäller för oss som individer och enskilda medborgare. Föreskrifterna är ofta 
till för att ange principer för sådant som är specifikt för respektive företag 
eller yrke.”163

 
Företagen delar som regel denna uppfattning och vidtar en rad åtgärder för att 
göra sitt synsätt känt. Däremot skiljer det i angreppssättet och i de fall där man 
stannar vid en kortare introduktionsutbildning om en eller två veckor, är det inte 
rimligt att tala om något vidare aktivt ansvarstagande, eftersom få torde ha en 
god och väl fungerande kunskap efter bara några veckor. I de fall där man inte 
enbart föreskriver det rätta beteendet, utan sträcker sig längre och tillämpar ett 
förståelseinriktat perspektiv, kan man tala om att företagen tar ett aktivt ansvar 
och ger sina medarbetare de förutsättningar som kan anses krävas i det här 
sammanhanget.  
 

”Regardless of whether it pays, each and every individual should be entitled 
to be given a chance to develop the moral competence that working life re-
quires, and it is there that the company has a responsibility.”164

                                                           
161 Sims 1991:501. 
162 a.a. s. 494. 
163 Brytting, De Geer & Silfverberg 1993:81. 
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Alla fallföretagen delar uppenbart inte denna uppfattning, i vart fall inte att man 
har några särskilt långtgående skyldigheter, annars är resultatet av de 
ansträngningar som vidtas, det som efterfrågas, en ökad moralisk kompetens. I 
flera av fallföretagen (V1, L1, F2, F6) finns annars tydliga inslag som visar att 
man går i riktning mot en organisation som tar sikte på att skapa en etiskt 
lärande kultur. Tydliga tecken är de återkommande utbildningsinsatserna som 
dels syftar till att följa upp hur tillståndet är i organisationen, dels att förstärka 
och utveckla den moraliska kapaciteten hos varje enskild individ. Andra inslag 
är utbildning, speciellt anpassad för olika delområden, som ges den som byter 
verksamhetsområde, liksom man vidtar särskilda åtgärder för den eller de som 
inte riktigt lever upp till förväntningarna. Åtgärder som samtliga är ett inslag i 
ett ständigt medvetandegörande av de förutsättningar som gäller. I institutiona-
liseringsprocessen brukar forskningen också peka på vad man betecknar som 
stödjande strukturer i förhållande till det övergripande perspektivet. Några av de 
åtgärder som brukar anges mera allmänt och som antas skapa goda förutsätt-
ningar för att nå ett gott resultat, är träning i att hantera konkreta etiska fråge-
ställningar, etiska kommittéer eller avdelningar vars uppgift är att ta ställning i 
etiska frågeställningar, upprepade (offentliga) uttalanden om etikens roll och 
betydelse, en daglig etisk dialog och ett etiskt regelverk, samt aktivt uppmuntra 
till ”whistleblowing”. Leva som man lär (den goda förebilden) och mentorskap 
är ytterligare inslag, liksom ett aktivt urval i rekryteringsprocesserna165. Av de 
här nämnda inslagen så finns inte alla i kategorin institutionalisering, utan en del 
hänför sig till kategorierna levande och efterleva.  
 
I de utbildande insatserna är träning i att hantera etiska dilemman ett ofta före-
kommande inslag och vanligast förekommande är att man arbetar i grupp och 
med situationer som har direkt anknytning till den egna verksamheten. F4 
arbetar med disparata grupper där man har deltagare från olika områden och 
nivåer i organisationen för att skapa ett bredare erfarenhetsutbyte än vad som 
annars skulle ha varit fallet. F6 har tydlig inriktning mot att låta de med lång 
erfarenhet och god kunskap om vad som händer i det dagliga livet vara med i 
grupperna. Vilket kan tolkas som ett steg i riktning mot ett mentorskapsprogram, 
där nytillkomna i organisationen ges möjlighet att knyta kontakter på olika 
nivåer, såväl som inom olika områden. I en del av chefsutbildningarna finns ett 
uttalat syfte att skapa goda förebilder, föredömen som alla kan se upp till och 
vars sätt att handla man kan ta efter. En medveten satsning mot att utveckla och 
höja den moraliska mognaden hos dem som verkar i ledande befattningar. Vi-
dare så har samtliga undersökta företag ett skriftligt regelverk, även om om-
fattning och inriktning varierar. Periodiskt återkommande skrifter finns hos en 
del, medan man hos vissa har köpt in och försett alla anställda med externt 
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material för att ytterligare belysa de etiska aspekterna. De periodiskt återkom-
mande skrifterna används som regel för att låta ett större kollektiv få ta del av de 
erfarenheter som görs i den dagliga rutinen i olika sammanhang, samtidigt som 
man försöker belysa olika etiska frågeställningar mer allmänt, som ett led i att 
betona och visa på vikten av att etiken alltid är närvarande. I samtliga företag 
finns annars speciellt utsedda personer eller avdelningar som är ansvariga för 
företagets moraliska förhållningssätt. Slutligen en företeelse, ”whistleblowing”, 
som kan låta något främmande, men i stora drag kan jämföras med vad som i ett 
svenskt sammanhang kan kallas för meddelarfrihet. Det finns inget företag som 
direkt uttalar att de ger den anställde rätt att göra olika förhållanden i företaget 
kända, när som helst och för vem som helst. Den tolkning av förhållandena i 
företagen som kan göras rent allmänt, är att det skall råda ett förtroendefullt för-
hållande, som innebär att var och en är fri att ta upp och ifrågasätta vad helst 
man har behov av att ta upp eller ifrågasätta och utan risk för återverkningar i ett 
senare skede. En öppen och ansvarskännande dialog till ömsesidig nytta, men 
med den begränsningen att rätten att meddela sig, i första hand gäller i det 
interna perspektivet. Flera av företagen har en uttalad strävan att ha en öppen 
dialog som ett naturligt inslag i den vardagliga rutinen, men då för att på ett 
tidigt stadium upptäcka och hantera avvikelser som av olika skäl kan förekom-
ma. Vilket överensstämmer med forskning som visar att man kan nå goda resul-
tat genom att uppmana till ”internal whistleblowing”166. 
 
Avsikten med de praktiska inslagen är som regel att skapa en väl fungerande 
organisation, samtidigt som man utifrån de åtgärder som vidtas, kan se uppen-
bara skillnader i målsättningarna mellan de olika fallen. Det empiriska materialet 
skapar emellertid ingen självklar struktur att utgå från, om man vill se hur de 
enskilda företagens målsättningar förhåller sig till varandra. The Measurement 
of Moral Judgment167, som beskrivits ovan, är ett instrument som avser att mäta 
och fastställa den moraliska mognadsnivå som en individ befinner sig på. Uti-
från de resultat som erhålls kan man sedan göra en förutsägelse om hur 
individen rimligen kan förväntas bete sig i praktisk handling. Skalan som 
används är uppbyggd kring tre nivåer med två steg i varje, följaktligen sex olika 
stadier av moralisk mognad. I relation till de åtgärder som företagen vidtar och 
de resultat som de kan antas leda till, kan man relativt enkelt härleda varje 
enskilt företags målsättning till något av de sex stegen i modellen. De insatser 
som företagen gör varierar en hel del, men med utgångspunkt i omfattning och 
den sammansättning som åtgärderna har, kan man utläsa att en del av företagen 
(F2) har relativt långtgående avsikter, medan andra (F3) är klart begränsade i 
sina avsikter.  
 
                                                           
166 Benson & Ross 1998. 
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”Based on prior research, it is expected that managers’ reasoning about 
work-related ethical dilemmas is primarily at the conventional level (stages 
3 and 4). Therefore most managers will look outside themselves for cues 
about what is right (appropriate) behavior and what is wrong (inap-
propriate) behavior.” 168. 

 
Kan man som forskningen visar, förvänta sig att det stora flertalet i allmänhet 
håller sig på en nivå som motsvaras av det tredje och fjärde steget på skalan och 
att det därav också följer att man i första hand ser till sin omgivning för att få 
vägledning i sitt handlande, så har man uppenbarligen inte medarbetare som för-
mår ett självständigt tänkande, utan snarast är beroende av sin omgivning för de 
beslut man fattar. Tankegångar som också ligger i linje med vad som uttryckts i 
det socialkonstruktivistiska perspektivet ovan, där vi antas internalisera våra 
värderingar från omgivningen och endast i undantagsfall kommer fram till våra 
värderingar, utifrån egna överväganden.  
 

”Only at the higher, principled stages, are individuals expected to behave 
consistently with their internally held determinations of right and wrong.”169  
 

En tidigare anställd i det amerikanska företaget General Motors drar utifrån sina 
erfarenheter, efter en längre tids anställning i olika chefspositioner, slutsatsen att 
det finns brister i hela det amerikanska systemet. Då vanligtvis oförvitliga 
människor, i sin yrkesposition och i grupp, kan fatta beslut som ligger långt i 
från de uppfattningar, som de under liknande omständigheter skulle ha företrätt i 
sitt privatliv.  
 

”It seemed to me, and still does, that the system of American business often 
produces wrong, immoral and irresponsible decisions, even though the per-
sonal morality of the people running the business is often above re-
proach.”170

 
I det här fallet åsyftas en rad händelser kring en bilmodell vars konstruktion 
starkt ifrågasatts och som sedermera även ansetts vara orsaken till ett stort antal 
olyckor, varav flera med dödlig utgång171. Trots kunskap om detta och att 
åtminstone en av beslutsfattarna haft en närstående som förolyckats så vidtar 
man inga förändringar, utan fortsätter att sälja den som om intet inträffat. En 
händelse som tydligt åskådliggör den praktiska innebörden av att befinna sig på 
olika mognadsnivåer, såväl som betydelsen av det kontextuella förhållandet. 
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Oavsett hur det förhöll sig i det enskilda fallet, så belyser det inträffade vikten 
av att en hög moralisk mognad följs av ett likaledes högt moraliskt handlande.  
 

”... principled individuals (stage 5 and 6) are expected to be ethical despite 
situational pressures toward ethical behavior.”172. 

 
Vilket i praktiken innebär att de företag som menar det man säger, måste ha en 
målsättning som avser att nå upp till minst det femte steget på den moraliska 
mognadsskalan, annars kan man rimligen inte mena vad man säger, eftersom 
man i stegen därunder, inte kan vara säker på att individen handlar i enlighet 
med sin egen inre övertygelse. F2 är det fall som främst skiljer ut sig i det här 
avseendet och det finns en hel del tecken som pekar i riktning mot att man har 
för avsikt att nå de översta stegen, åtminstone för utvalda grupper. F2 rekryterar 
gärna direkt från högskola eller universitet för att sätta sin prägel på de anställda 
i ett tidigt skede. Man rekryterar uteslutande internt för alla högre befattningar 
och låter alla i chefskarriären genomgå ett omfattande utbildningsprogram, som i 
de inledande skedena kan sträcka sig över flera år, för att sedan följas av vidare-
utbildning och uppföljning under hela den fortsatta karriären. I den starkt 
decentraliserade organisationen ålägger man alla i ledande befattning ett tydligt 
ansvar för att upprätthålla, såväl som att utveckla företagets synsätt. Ett av de 
inslag man betonar är den goda förebilden och i enlighet med vad som sagts 
ovan, torde det vara svårt att vara en god förebild med mindre än att man be-
finner sig på en hög moralisk mognadsnivå (steg 5-6). De ovanligt långa och 
omfattande utbildningsinslagen, samt det uttalade ansvaret för företagets synsätt, 
kan tolkas som att man i vart fall för de i ledande ställning har för avsikt att nå 
en kompetens, som motsvaras av de sista stegen på skalan.  
 
Den förda argumenteringen kan även sättas i perspektiv av ”kritiskt tänkande” så 
som det redogjorts för ovan. Ett kritiskt tänkande, i motsats till ett förhållandevis 
enkelt och okomplicerat regelefterföljande, torde kräva en förmåga (mognad) 
som motsvaras av de två sista stegen i skalan, eftersom man rimligen bör har 
tillägnat sig ett självständigt förhållningssätt om man skall kunna föra ett 
någorlunda förutsättningslöst och prövande resonemang, som förutsätts i ett 
kritiskt reflekterande. Innanför det här perspektivet, är de, på en del håll frekvent 
förekommande inslagen av träning i att hantera etiska dilemman, en god 
indikator på att man har avsikter som går längre än att bara följa nedtecknade 
regler, i sitt handlande. 

6.5  Levande 
Grundläggande för denna kategori är långsiktighet, de åtgärder man vidtar är 
avsedda att pågå oavbrutet över tiden. Vilket innebär, att en del av de undersökta 
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företagen inte har de inslag som hänförs till denna kategori, särskilt om man är 
uttalat kortsiktig i sitt synsätt, eftersom de åtgärder man då vidtar, som regel 
också är avgränsade i tid. Kategorin levande präglas i övrigt av åtgärder som 
vidtas för att upprätthålla och utveckla vad som redan är skapat i tidigare 
skeden.  
 

”God etik fordrar ständigt underhåll”173

 
Kan sägas vara en grundläggande inställning hos flertalet fallföretag, liksom att 
det främsta instrumentet för att genomföra detta, är en alltid närvarande dialog. 
Vars uppgift, förutom att underhålla vad som är institutionaliserat i tidigare led, 
är att vara ett direkt stöd i den operativa verksamheten, men också att utveckla 
det rådande synsättet. I princip ett oavbrutet samtal, där var och en är oför-
hindrad att ta upp de frågor man har behov av att föra ett resonemang kring. En 
process där alla deltar på lika villkor och kan få stöd från hela eller delar av 
organisationen, i princip ett lika naturligt som självklart inslag, i varje medarbe-
tares vardag och beslutsprocess.  
 
Företag på det finansiella området upplever att begrepp som ”sundhet i 
verksamheten” kan vara svåra att lära ut och menar att dialogen är ett nödvän-
digt inslag, för att på ett meningsfullt sätt förmedla begreppets innebörd, sam-
tidigt som det finns behov att kontinuerligt tolka begreppet i förhållande till en 
föränderlig omvärld. Liknande tankegångar finns i den struktur som brukar 
betecknas som moralsamtalet174, där demokratisk dialog och vägledningsmo-
dellen är några inslag som ligger nära vad som anförts här. Moralsamtalet inne-
bär att man kan betrakta sin omgivning som en resurs och i dialog med den, få 
hjälp när man behöver stöd i sin beslutsprocess. Dialogen kan vidare fungera 
som en källa till information om de förhållanden som råder i organisationen175, 
då företagets ledning, genom att själva vara en del av dialogen, löpande kan läsa 
av tillståndet och på ett tidigt stadium få indikationer om vilka åtgärder som kan 
behöva vidtas. Samtidigt kan dialogen fungera som en kanal där man relativt 
enkelt och omedelbart kan föra ut de erfarenheter som görs i den dagliga verk-
samheten, men också kan hantera större och mer komplexa frågeställningar som 
hur man bör förhålla sig till nya företeelser såväl som förändringar i omvärlden. 
Vidare finns det forskning såväl som praktisk erfarenhet, som relativt tydligt 
pekar i samma riktning som det empiriska materialet.  
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”An organization should create and continue to nurture an organizational 
culture that supports and values ethical behavior.”176

 
Resultaten från olika forskningsinsatser, varav några redovisas nedan, visar hur 
olika inslag kan ha en avgörande inverkan på den stödjande processen och i en 
del fall också motverka den. Något som i sin tur understryker vikten av de 
återkommande inslag som kan iakttas i nästan samtliga fallföretag. I en under-
sökning där man prövar sambandet mellan diskursiv konfliktlösning och indivi-
duell moralisk mognad finner man inte de förväntade resultaten177. Deltagare 
med en förhållandevis hög moralisk nivå förutsätts kunna strukturera sin dialog i 
större utsträckning än övriga, vilket i så fall innebär att förmågan att strukturera 
dialogen sammanfaller med graden av moralisk mognad. Utfallet i under-
sökningen visar att det finns ett samband, men också markanta undantag. I situa-
tioner som man stött på och hanterat tidigare och om man då befunnit sig på en 
lägre moralisk nivå, kan det finnas en risk att man faller tillbaka och resonerar 
på den tidigare lägre nivån. Man utnyttjar inte sin verkliga kapacitet, vilket kan 
tolkas som att den etiska känsligheten, under vissa förhållanden, kan vara 
selektiv och att det krävs en aktiv stödstruktur för att undvika detta. Fram-
trädande inslag i de åtgärder som fallföretagen vidtar, är träning i att hantera 
etiska dilemman, oftast med utgångspunkt i händelser som inträffat i den egna 
organisationen. Där man går igenom hur olika situationer kan och bör relateras i 
förhållande till det egna synsättet. I ett mer specifikt perspektiv, riktar man ock-
så särskilda insatser mot dem som inte har den moraliska kapacitet, som förvän-
tas finnas hos varje medarbetare. Företagens åtgärder kan primärt uppfattas som 
inriktade mot att hantera etiska dilemman, men avsikten är i lika hög grad att 
uppnå en känslighet inför moraliska aspekter i beslut och handling, för att hålla 
den moraliska nivån uppe. 
 
En annan undersökning178 som genomförts i Hong Kong på ett antal deltids-
studerande chefer på MBA-nivå, visar även den att den moraliska nivån kan 
variera avsevärt. I undersökningen ingick fem fall med anknytning till situatio-
ner som kan förväntas uppstå i det dagliga förvärvslivet och fallet Heinz (som 
redogjorts för ovan). Resultatet visar att ingen av respondenterna höll sig till sin 
högsta moraliska nivå i samtliga fall, samt att nivån närmast var beroende av vad 
man hade att ta ställning till. I allmänna frågor rörande miljö- och produkt-
säkerhet var man som regel beredd att föra sitt resonemang på relativt höga 
moraliska nivåer. Medan man i frågor med klara återverkningar på direkt per-
sonliga förhållanden prioriterade egenintresset och följaktligen tillämpade ett 
tänkande på lägre moraliska nivåer. I ett resonemang kring utfallet av undersök-
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ningen, pekar man på ett antal faktorer som gör att nivåerna kan ifrågasättas i 
förhållande till den frågeställning som varje dilemma representerar. Om argu-
menten på miljöområdet kan antas vara väl genomlysta och bekanta för ett stort 
flertal, kan man som en följd av detta förvänta en högre moralisk mognad än 
annars, en skenbar nivå som inte är relaterad till en verklig personlig mognad, 
utan snarare följer av en god kunskap om relevanta argument på området i frå-
ga179. Något som delvis bekräftas i fallet Heinz, där man prioriterade värdet av 
att upprätthålla lagen och i mindre omfattning såg till värdet av livet i sig180, vil-
ket annars är att förvänta av den som besitter en hög grad av moralisk mognad. 
Prioriteringen mellan olika värden kan vara svår att göra, men väljer man bort 
relevanta omständigheter när personliga intressen står på spel, finns det anled-
ning att vara uppmärksam på skenbara moraliska nivåer. Givet att det förhåller 
sig på detta sätt, bör det även här vidtas åtgärder som inte bara ökar och utan 
även vidmakthåller den etiska känsligheten på en hög nivå.  
 
Undersökningar181 på studenter visar också att man kan höja den moraliska 
mognaden, åtminstone i dessa grupper, dels för att man befinner sig i en allmänt 
lärande situation och är mottagliga för kunskap, dels för att ett tydligt regelverk, 
med tillhörande dialog om innehåll och grunder, visar sig leda till en ökad etisk 
känslighet. Men åtgärderna är snarast att betrakta utifrån ett livslångt perspektiv 
och processen måste fortsätta ute i företagen om de goda resultaten skall bestå 
över tiden. Det egna empiriska materialet är lika tydligt på den här punkten och 
betonar vikten av återkommande utbildningsinslag om kunskapsnivån skall 
hållas uppe. Samtidigt är man också noga med att följa utvecklingen hos alla i 
ledande befattningar, eftersom de vanligtvis har ett särskilt ansvar för de här 
frågorna. I det teoretiska avsnittet ovan, antyds att vi som regel når den högsta 
punkten på den etiska utvecklingskurvan redan i tjugoårsåldern, men att det i 
senare skeden är möjligt att höja nivån, genom träning i att hantera etiska 
dilemman. En uppfattning som också går igen i det utvecklingsarbete som 
bedrivs i företagen. V1, V2, F2, F5 och F6 har alla inslag som i någon mening 
innebär att ett försök till utveckling av den individuella kompetensen, medan 
man i L1 menar att alla i sin vardag så påtagligt har att leva med den etiska 
aspekten, att det redan i detta ligger en ständig utveckling av både individ och 
synsätt. Oavsett hur man beter sig i de enskilda fallen, så delar man uppfatt-
ningen att åtgärder måste vidtas om nivån ska upprätthållas och att detta måste 
ske kontinuerligt.  
 
Händelser i amerikanska företag visar också att de etiska aspekterna inte går att 
lägga åt sidan från tid till annan, utan att de hela tiden måste medvetandegöras. 
                                                           
179 a.a. s. 968. 
180 a.a. s. 966. 
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Det här fallet, som också finns återgivet ovan, rör en rad händelser kring en 
bilmodell vars konstruktion var starkt ifrågasatt och sedermera även ansågs vara 
orsaken till ett stort antal olyckor, varav flera med dödlig utgång182. Trots 
kunskap om detta och att åtminstone en av beslutsfattarna haft en närstående 
som förolyckats, så vidtar man inga förändringar, utan fortsätter att sälja den 
som om inget hade hänt. En tidigare anställd i det amerikanska företaget General 
Motors går, utifrån sina erfarenheter av denna händelse, så långt att han anser 
hela det amerikanska systemet vara behäftat med allvarliga brister183. I skenet av 
detta framgår det ganska klart att den moraliska kompetensen måste vara av 
sådant slag att man förmår en oavhängig etisk reflektion. I det empiriska 
materialet förutsätts det också råda ett mått av sunt förnuft, vilket troligen 
innebär att man förväntar sig att händelser likt denna inte skall behöva inträffa. 
Man talar om ”högt i tak”, ingen skall behöva känna rädsla eller vara hindrad av 
andra skäl när det gäller att påpeka brister och felaktigheter i verksamheten. 
Särskilt i ett amerikanskt perspektiv har man pekat på ett likartat instrument, 
”internal whistleblowing”, som ett fruktbart sätt att hålla en hög moralisk nivå i 
företagen. Vilket innebär att man har en intern funktion, till vilken alla, anonymt 
om så önskas, kan vända sig och rapportera upplevda missförhållanden. 
Funktionen rymmer också rådgivning i de fall man upplever problem med att 
formulera ett beslut. Motsvarande funktion finns i flera av fallföretagen, men 
man betonar i första hand rådgivningen i själva funktionen. Amerikanska företag 
har oftast andra förutsättningar, och med utgångspunkt i försvarsindustrin och 
ett historiskt perspektiv, finns det ett stort behov av att visa att åtgärder vidtagits 
för att säkra ett korrekt förhållande till sina uppdragsgivare, framförallt gent-
emot den amerikanska staten.  
 

”Societal and legal forces have prodded many organizations to attempt to 
create or enhance cultural climates which promoted ethical behavior.”184

 
Skälet härför är enkelt, amerikanska försvarsföretag har vid ett flertal tillfällen 
befunnits bete sig djupt oetiskt och för detta betalat böter i miljardklassen185, 
samt tvingats till en rad åtgärder för att kunna fortsätta som leverantörer till 
amerikanska staten. I en studie av ett sådant företag, som medvetet arbetat med 
att förändra sin företagskultur för att leva upp till och bättre kunna möta omgiv-
ningens förväntningar, pekar man på betydelsen av att ha en fristående intern 
instans till vilken alla upplevda missförhållanden kan rapporteras. Vidare pekar 
man på att varje geografisk enhet skall ha en ”Ethics Awareness Committee” ett 
partssammansatt organ som träffas regelbundet och går igenom de händelser 

                                                           
182 Hartley 1993:18-19. 
183 Wright 1980:51.  
184 Benson & Ross 1998:1517. 
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som inträffat och kommer med råd och rekommendationer, samt att man regel-
bundet granskar organisationen för att se att man lever upp till de förutsättningar 
man har angivit. I det empiriska materialet återfinns liknande inslag där man i 
F6 har en väl utvecklad ”etikjour” dit alla medarbetare, oavsett ställning, kan 
vända sig för att få råd och hjälp när så behövs. Vidare finns det strukturer som 
innebär att man alltid kan söka och få stöd i sin närmaste omgivning, hos 
närmast överordnad och om det inte räcker, ska man i princip kunna ta sin fråga 
hela vägen upp till den verkställande ledningen. Lika viktigt är det att leva som 
man lär, ”walk the talk” som är tydligt uttryckt i V2. Samtliga dessa inslag 
ligger i linje med det förändringsarbete som beskrivits ovan och har även stöd i 
andra undersökningar framgår det av ett förslag till modell, som avser att förstå 
och hantera det etiska inslaget i ett företag186. 
 

”Throughout the history of business, it has not been unusual to find that the 
scrupulous and God-fearing churchgoer is far different when he or she con-
ducts business during the week: a far lower ethical standard prevails during 
the week than on the Sabbath.”187

 
Händelser då vanligtvis oförvitliga människor fattar beslut, som ligger långt från 
de uppfattningar, som de under liknande omständigheter skulle ha företrätt i sitt 
privatliv visar också vikten av att följa utvecklingen noga. Här kan man ana ett 
samband mellan de ovan angivna fallen och undersökningar som visar att 
individen kan ha en benägenhet att sänka sin nivå och innanför den kontext som 
företaget konstituerar, resonera på en nivå som ligger ett eller flera steg lägre än 
vad man annars skulle ha gjort188, främst för att det finns ett organisatoriskt tryck 
som förhindrar ”whistleblowing”. 

6.6  Efterleva 
Innefattar de åtgärder som vidtas för att följa upp och säkra att man handlar i 
enlighet med de förutsättningar som ställts upp för respektive verksamheter. Där 
granskning av verksamheten upplevs utgöra ett inslag där det kan finnas 
betydande svårigheter, man är inte helt överens om att det verkligen kan bedri-
vas en meningsfull revision i frågor som rör värderingar och etiskt handlande.  
 
På ett övergripande plan finns en ständig konflikt mellan det som företagen 
uppfattar som å ena sidan ekonomiska intressen och det som å andra sidan 
uppfattas som etiska intressen, vilket man menar innebär att etiken alltid har att 
underordna sig de ekonomiska intressena. Inget av företagen uttalar något annat 
än att man måste vara lönsamma, men det innebär inte att man anser sig kunna 
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uppträda hur som helst i sina lönsamhetssträvanden. Det etiska intresset har ett 
betydande inflytande, men kan aldrig ses som överordnat de ekonomiska in-
tressena. Med undantag för den eller de som har ett uttalat kortsiktigt perspektiv 
i sin verksamhet, har man en inställning som närmast kan karaktäriseras som att 
man eftersträvar en god lönsamhet över tiden, men med beaktade av vad som 
uttrycks i lag, såväl som etisk sedvänja. Vilket innebär att man i stora drag har 
en utgångspunkt som stämmer väl överens med det antagande som gjordes in-
ledningsvis om syftet med ett företag. Den redovisade inställningen, där man 
särskiljer mellan olika intressen, innebär att det etiska intresset kan ha svårt att 
hävda sig och i vissa fall även får ge vika. Något som tydligt kan ses i det 
globala perspektivet, där man ibland och på vissa punkter, upplever att regel-
verken kan vara svåra att tillämpa och det är inte ovanligt att man väljer att an-
passa sig, om än med den tydligt uttalade avsikten att regelverken ska tillämpas 
så snart möjligt är. Trots att regelverken har en hög status och normalt inte ska 
kunna åsidosättas ser man inte detta som ett ifrågasättande av regelverken i sig, 
utan snarare som en nödvändig anpassning till lokal sedvänja, om man alls ska 
bedriva någon verksamhet. Man har kommit till insikt om att en del av de egna 
uppfattningarna, av olika skäl, inte är möjliga att tillämpa i samtliga kulturer och 
samhällen.  
 

”A reasonable rule of thumb ... is that business should obey the laws and 
customs of the community.”189

 
Vilket förutsätter ett relativistiskt förhållningssätt och även om företagen rent 
praktiskt agerar på detta sätt, så är man i grunden snarare universella i sin 
inställning. Men det utesluter inte att man alltid skall ha respekt för kulturellt 
betingande skillnader och att alla ska ha rätt att få leva i enlighet med sina egna 
förutsättningar och i vart fall, inte utan vidare, påtvingas den kultur och de 
synsätt som företagen representerar. Det innebär emellertid inte att man accepte-
rar vilka förhållanden som helst, utan i de fall där en närvaro inte kan försvaras 
på ett rimligt sätt bör man helt enkelt avstå från att etablera sig. Vilket också 
visar sig i att V1 inte gärna gör affärer, vare sig med företag eller med nationer 
som är svartlistade i ett eller annat sammanhang. Den fortlöpande revidering och 
prövning av synsätten som görs i en del av fallen, antyder annars att kulturellt 
betingade skillnader inte utgör något stort problem, åtminstone har man inte känt 
sig föranlåten att behöva göra några förändringar på grund av detta. Forskning 
visar också att det rent praktiskt kan vara förenat med stora svårigheter att 
anlägga ett globalt perspektiv på tillvaron. Komplexiteten är stor, dels genom att 
nationella regelverk varierar, dels genom att olika organisationer, 
representerande olika intressen (FN, ILO, OECD), delvis kan ha helt olika ut-
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gångspunkter för sina ställningstaganden190. Vilket talar för att företagen ändock 
måste ha ett visst mått av relativism i sitt agerande för att kunna hantera den 
praktiska verklighet som man verkar i och i första hand inte ska tas som ett 
tecken på att man medvetet eller avsiktligt ifrågasätter sitt eget regelverk.  
 
I det nationella perspektivet är komplexiteten inte lika stor191 och där förhåller 
man sig helt annorlunda. Här ställer man krav på staten och menar att denna 
måste stödja dem i deras strävanden att upprätthålla en god och hög moral. 
Något som man uppfattar att staten inte alltid gör, särskilt inte när man ställer 
mycket tydliga och långtgående krav på företagen, utan att ställa lika stora krav 
på sig själv som när man inte alltid är beredd att beivra allt vad som brottsligt 
sker i såväl stort som smått, utan rent allmänt kan avstå från att beivra mindre 
förseelser. På ett principiellt plan menar företagen att ett sådant förhållningssätt 
är förödande. Företagen uttalar samfällt att lag skall följas och menar att om 
staten väljer att handla utifrån andra grunder, undergräver man förtroendet för 
företagen och de åtgärder man vidtar för att upprätta ett gott etiskt klimat i sina 
organisationer. I princip skapas en gråzon där gränsen mellan rätt och fel blir 
otydlig, vilket leder till konflikter i företagen när de anställda och deras intresse-
organisationer uppfattar företagen som onödigt strikta i sin tillämpning av 
regelverken, men också en konflikt mellan stat och företag när man är motsägel-
sefull i sitt agerande och egentligen går emot de intressen som man säger sig 
vilja främja. Inledningsvis argumenterades det för att företagen inte längre 
enbart kan uppfylla lagens krav utan måste sträcka sig betydligt längre och an-
lägga ett bredare perspektiv i sin verksamhet, vanligen ett intressentperspektiv 
där man även beaktar andra än de rent ekonomiska aspekterna. Den egna empi-
rin stödjer ett sådant antagande, då flertalet företag faktiskt är beredda att gå 
bortom de krav som ställs i lag, men det kan inte ske utan stöd från det om-
givande samhället. Utan ett dylikt stöd får man svårt att efterleva sina uttalade 
intentioner. 
 

”The tendency in current discussions of business ethics is to maintain that 
businesses are indeed under obligation to be moral beyond what the law re-
quires. Contrary to this view, it will be argued here that the typical business 
is under no such obligation.”192

 
Forskningen pekar i lite olika riktningar och det finns de som menar att man inte 
kan ha några skyldigheter utöver det som följer av lag, eftersom det endast är det 
som följer av lag som är direkt tvingande. I alla andra fall har man valfrihet och 
kan själv avgöra hur man vill handla, varvid det snarare råder frivillighet än 
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tvång. Frivillighet innebör att man kan göra en avvägning mellan olika alternativ 
och då kan inte ekonomiska kriteria uteslutas och tillika ifrågasättas vilken 
bevekelsegrund man handlar utifrån. I ett av de inledande påståendena antogs 
det att företagen aldrig gör något utan att beakta ekonomiska motiv och om 
otydligheten i situationen gör det svårt att fastställa vilken bevekelsegrund som 
är avgörande, kan det inte uteslutas att ekonomiska kriteria kan ha en avgörande 
betydelse för de beslut som man fattar. Företagens goda avsikter kan 
ifrågasättas, men man menar i de flesta av fallen, att man är beredd till omfattan-
de åtgärder för att efterleva sina synsätt. Till stöd för detta kan anföras att alla de 
utbildningsinsatser som görs, torde vara helt värdelösa och direkt kontra-
produktiva, om man inte hade ett allvarligt menat syfte med dem. I ett praktiskt 
perspektiv framhåller F5 att man redan på ett tidigt stadium, aktivt skall avråda 
sina kunder från att göra affärer som inte ligger i linje med de regler man ställt 
upp för sin verksamhet. Samt att man i de fall kunden inte vill följa reglerna, helt 
enkelt skall avböja vidare kontakter, vilket man menar ska uppfattas som ett 
tecken på att man är beredd till långt gående åtgärder för att upprätthålla sitt 
synsätt och att man i fall som detta inte är beroende av ekonomiska kriteria för 
sitt ställningstagande. Samtliga undersökta företag anser annars att man har skyl-
digheter som sträcker sig bortom lag och att man även måste beakta vad som 
kommer till uttryck i etisk sedvänja. 
 
I ett mer traditionellt granskande perspektiv strävar företagen efter att försöka 
följa upp sina verksamheter även i ett etiskt perspektiv. Där man i en del av 
fallen låter externa institutioner granska verksamheten utifrån ett antal kritiska 
faktorer. V1 låter externa revisorer granska utifrån en etisk aspekt samtidigt som 
man också låter ett antal etiska kriteria ingå som en del i den certifiering som 
sker via utomstående organisationer. V2 bygger sin uppföljning på en 
omfattande intern enkätundersökning, där ett antal etiska frågeställningar läggs 
in för att man ska få en uppfattning om hur väl det etiska synsättet är förankrat i 
företaget. Utfallet kan kopplas till enskilda ansvariga för att styra den bonus193 
som olika befattningshavare kan få. Forskningen pekar på att den enskildes 
ekonomiska utfall kan göras beroende av sådana faktorer som miljöpåverkan, 
arbetsskadefrekvens194 och god etisk standard195, likaledes som man pekar på 
vikten av intern, såväl som extern uppföljning av tillfredsställelsen med och 
funktionen av företagets synsätt196. Samtliga åtgärder har god förankring i den 
existerande teorin. F2 och F6 litar till ett tillsynsansvar hos alla i ansvarig 
ställning som innebär att varje enskild individ följs upp och ges stöd när så be-
hövs.  
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”A company of integrity will make the effort to ensure that its goals and 
ideals are properly perceived at all levels, are shared by the vast majority 
those who make up the company, and are implemented in action. This 
means taking what might be called the moral temperature of the tem-
perature from time to time.”197

 
Etisk revision anses av en del annars vara förenad med sådana svårigheter, att 
den inte är praktiskt genomförbar. Forskning pekar på att det inte är helt 
oproblematiskt och att det ställer krav på dem som genomför revisionen. 
Resultatet från en undersökning där man försöker fastställa revisorers förmåga 
att urskilja förekomsten av etiskt tvivelaktiga beteenden198, visar ett positivt 
samband mellan stigande ålder och ökad etisk känslighet. Vilket i så fall innebär 
att åtminstone mer seniora revisorer skulle besitta en förmåga att granska ett 
företag utifrån etiska aspekter. Rent allmänt förespråkas annars att man inriktar 
sig på att skapa en förståelse för de underliggande principerna för god revisions-
sed, snarare än enbart en förståelse av regelverket i sig självt. Vilket förväntas 
leda till att flertalet revisorer skall få en ökad etisk känslighet. Förutom att det 
kan utläsas ett stöd för den som förespråkar ett etiskt inslag i revisionen av fö-
retaget, visar det att en del av företagen ligger väl framme och i fas med utveck-
lingen på revisionsområdet. I konkreta och vardagliga situationer framhålls att 
varje enskild individ har ett stöd i kollektivet. I princip skall man alltid kunna 
vända sig till sin närmaste chef, en kollega eller annan ansvarig eller kunnig 
person i organisationen för att få stöd, om man känner, att man själv inte riktigt 
räcker till i en given situation. Betoningen på stöd är viktig för det handlar om 
att få stöd, inte att lämna över beslutsfattandet till någon annan. Kollektivet har i 
princip ett ansvar för att stödja alla, samtidigt som man i positiv mening skall 
övervaka och ingripa om så behövs. Det är lätt hänt att man gör fel i stressade 
och pressade situationer och då ska det vara naturligt för omgivningen att gripa 
in, utan att det behöver få några konsekvenser i övrigt, ett naturligt och helt 
odramatiskt inslag i vardagen, för att säkra en god utveckling för både företag 
och individ. Tanken är att det i bakgrunden hela tiden skall finnas en pågående 
diskussion som kan aktualiseras för specifika frågeställningar men som också 
kan användas för att ta upp principiella och avgörande frågor. En sorts plattform 
eller arena som alla har tillgång till och där etiken står i centrum i alla sina olika 
aspekter. Den här strukturen finns även i kategorierna institutionalisering och 
levande, men i den skepnad som de ges här är avsikten i första hand att 
organisationen skall tillhandahålla en stödstruktur i avsikt att stödja de krafter 
som verkar för en efterlevnad av de värderingar som verksamheten grundar sig 
på. Likartade tankegångar finns kring vad som av en del betecknas som 
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moralsamtal, där man pekar på olika sätt att angripa de frågeställningar som 
kommer upp, vägledningsmodellen, demokratisk dialog, Jag-är-vi-dialog och 
ansvarsforum199, där det empiriska materialet pekar mot en kombination av de 
två förstnämnda inslagen och i omvänd ordning. Där man i dialogen tar fram 
alla argumenten för att sedan formulera ett beslut som kan vara vägledande i den 
rådande, såväl som framtida situationer. I F2 och F4 finns ett relativt enkelt test 
uttryckt, som ibland brukar betecknas som tidningstestet. Känner man att man 
inte skulle kunna försvara sitt handlande i offentlighetens ljus, bör man rimligen 
avstå från att handla på det sätt som man tänkt. Hur man kan uppfattas i olika 
perspektiv, är avsett att vara en vägledande faktor för beslutsfattandet, men kan i 
mer avancerade former också innebära att man reflekterar i ett bredare 
perspektiv. Där man inte enbart väger in de värderingar som existerar i företaget, 
utan också ser till de värderingar som finns i omgivningen, likväl som till dem 
som finns hos varje enskild beslutsfattare. 
 
En annan sida av efterleva är att man i relativt tidiga stadier av rekryterings-
faserna och som en del i den allmänna lämplighetsbedömningen, väger in sådana 
kvalitéer som den personliga moraliska mognaden. Där de som inte kan antas 
uppfylla kraven sorteras bort på ett relativt tidigt stadium och oavsett kvalifika-
tioner i övrigt, kanske redan efter en enkel okulärbesiktning av en ansöknings-
handlings yttre inramning. 
 

”Ja, det finns ju ett litet test för det här med hederligheten. När du har an-
sökningshandlingar så tittar du på kuverten och är ansökningshandlingarna 
skickade med firmaposten, då vet man ju att man i alla fall har med en 
småtjuv att göra. Dessa ansökningshandlingar kan gå direkt i retur.”200

 
Andra går längre i sina strävanden och även om det inte framgår exakt vilka 
åtgärder man vidtar, så kan man utifrån de interna uppföljningsprocesserna som 
de beskrivs i flera av fallföretagen sluta sig till, att om man vill så kan man ge-
nomföra relativt omfattande tester av den individuella moraliska nivån redan i 
rekryteringsfasen, något som också föreslagits i forskningen201. Forskning visar 
att amerikanska företag också använder sig av olika inslag för att säkerställa att 
man får personal med de egenskaper som man vill ha och att man i samman-
hanget även lägger vikt vid den moraliska nivån. Genom att även mäta sådant 
som moralisk förmåga och etisk känslighet, innan anställning sker. 
 

”Today, many companies use pre-employment integrity tests to detect job 
applicants who are likely to violate standards of appropriate behavior.”202
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L1, F3, F5 är alla ganska klara över att urvalsprocessen är ett viktigt inslag i 
efterlevnaden och att det redan från början gäller att få rätt sorts personer. Inte 
bara sådana som har en god moralisk mognad utan även kan antas ha en sund 
och riktig förståelse av det man håller på med. Läkemedels- och finansföretag 
trycker särskilt på att man inte vill ha anställda som saknar en utvecklad och god 
förståelse för de verksamhetsspecifika förutsättningarna.  
 
Frekvensen klagomål anses också i någon mening visa huruvida man har en 
godtagbar nivå eller ej i organisationen och härvidlag gör man mätningar över 
tiden för att följa utvecklingen. En relativt enkel åtgärd som i det här fallet 
fokuserar på kunden och som innebär att man antar, att kunden inte kommer att 
tiga still, om allt inte står rätt till, men antyder också en skyldighet att ge kunden 
ett gott bemötande och i enlighet med de förutsättningar som är givna. Likt 
andra fall som rapporterats avseende åtgärder i det interna perspektivet203 gör 
man även här en grundlig genomgång av alla klagomål för att bevaka funktionen 
av det egna förhållningssättet och vidtar åtgärder när så är behövligt.  
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7  Resultat  
Studiens huvudbidrag är teorin om etiskt organiserande, en struktur som 
återfinns i de undersökta företagen och som i en teorigenererande process knyts 
ihop till ett koncept på ett horisontellt plan. I de olika kategorierna framträder 
teorin på ett vertikalt plan och relateras till olika kunskaps- och forsknings-
områden på det företagsetiska området. Förankringen i existerande teori bidrar 
med stöd för resultaten och bekräftar dem i ett brett vetenskapligt perspektiv. 
 
Teorins helhet, liksom varje delområde och förankringen i existerande teori har 
alla resultat och bidrag att redovisa, men inledningsvis några ord om studiens 
förankring och trovärdighet.  

7.1  Studiens förankring 
Avsikten med studien är att skapa en verklighetsnära och välgrundad teori om 
vad svenska företag uppfattar att företagsetik är, med utgångspunkt i deras egna 
förhållanden. 
 
Teorin om etiskt organiserande som är studiens huvudbidrag, bygger i alla sina 
delar på de resultat som framkommit i bearbetningen av det empiriska materia-
let. Det som framträder är enbart intervjupersonernas egna uppfattningar om vad 
företagsetik är i respektive företag.  
 
Teorin har stark förankring i den levande och praktiskt fungerande verklighet 
som företagen utgör, vilket ger en verklighetsnära beskrivning av hur det för-
håller sig, hur det faktiskt är, såväl teoretiskt som praktiskt.  
 
Teorin kan också i allt väsentligt förankras i existerande teori på det företags-
etiska området, vilket ger den en förankring utanför sin egen empiriska bas.  
 
I detta perspektiv framstår resultaten som relevanta och trovärdiga och syftet 
med studien som uppnått, men ytterst är det läsaren som avgör. 

7.2  Slutsatser 
Frågeställningarna om strävan efter vinst som berörs inledningsvis visar sig inte 
vara särskilt kontroversiella, man förväntar sig helt enkelt att få avkastning på 
sina insatser. Däremot betonar man i en del av fallen att man i sin verksamhets-
utövning, är såväl långsiktig som ansvarskännande, samtidigt som man också 
visar sig beredd att tillvarata andras än enbart ägarnas snäva (vinst-)intressen, 
vilket också kan ses i den följsamhet man uppvisar mot omgivningen. 
 
I anslutning till detta kan man också konstatera att det inte existerar några grund-
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läggande värden i en traditionell filosofisk mening. Värdegrunden är strikt 
empiriskt grundad med ursprung i de erfarenheter som vuxit fram över tiden, 
således inget av det som bör utan enbart det som är. Värdena är inte heller 
absoluta utan alltid relativa, särskilt uttalat i förhållande till företagens lång-
siktiga ekonomiska överlevnad.  
 
Värdegrunden ska i de flesta fall betraktas som en ledstjärna, en rikt-
ningsangivelse, det som anger färdriktningen men inte ensamt fäller avgörandet i 
för företaget kritiska och livsavgörande frågeställningar. I det korta perspektivet, 
särskilt om omgivningens tillit till företaget kan skadas, är däremot ställningen 
stark. I det längre perspektivet, och om det kommer till konflikt, är det alltid de 
ekonomiska förutsättningar som avgör, de etiska värdena har inflytande, men 
vid direkt konflikt ger de som regel alltid vika.  
 
Företagen pekar inte på någon uttalad struktur, men någon annan slutsats än att 
de förlitar sig på en relativt vedertagen och etablerad praxis, om än med en viss 
omedvetenhet, är svår att dra. Praxis, som omsatt i den genererade teorin, är ett 
koncept för skapande och operationaliserande av etiska förhållningssätt. Resul-
taten visar att företagen trots allt, arbetar efter en förhållandevis klar och uttalad 
struktur, samt att de olika inslagen kan ses som delar i en sammanhållen process 
för att organisera ett etiskt förhållningssätt. Processen är väl genomtänkt, den 
inte bara skapar, utan inför och upprätthåller också de etiska strukturerna i orga-
nisationerna. Den består av fem olika delar, som ordnade i en kedja, i praktiken 
är ett mer eller mindre logiskt och givet tillvägagångssätt för att organisera etik.  
 
Teorin ger en god indikation om vilka inslag som är kritiska vid utformandet av 
ett etiskt förhållningssätt. Den kan också fungera som ett instrument för att mäta 
etiska mognadsnivåer, fyra tydliga nivåer (figur 5) kan urskiljas, utifrån vilka 
man också kan dra slutsatsen att det skiljer sig avsevärt mellan de olika uppfatt-
ningarna om etik  
 
Synen på etik återspeglar sig också vad gäller regler. I de fall där etiken är minst 
integrerad är man mest regelstyrd, allt som kan regleras skall vara reglerat. Ingen 
skall behöva fundera själv, tydliga regler och handlingsalternativ skall alltid 
finnas till hands. 
  
I det andra perspektivet utgår man från att det är individens förmåga att 
självständig hantera en situation som är avgörande, inte reglerna i sig. Eftertanke 
och reflektion är vägledande i varje enskild situation, även om stöd alltid finns 
att tillgå. 
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Figur 5. Kännetecknande inslag för olika etiska nivåer. 
 
I inget av fallen har man helt kunnat frigöra sig från relativt omfattande och 
föreskrivande regelverk. Det finns i huvudsak två skäl till detta. I det ena fallet 
uppfattar man att omgivningen ställer krav rent allmänt samt att det finns 
särskilda förväntningar inom vissa områden. Särskilt tydligt på de finansiella 
och medicinska områdena där verksamhets- och omgivningsberoende påverkan 
är stark. Likartad påverkan kan också ses tydligt inom områden som miljö- och 
konsumentområdena liksom på det juridiska området där inslag om korruption 
kan vara särskilt framträdande. Förutom den rent interna regleringen behöver 
man också visa för omgivningen att man vidtagit åtgärder på vissa (känsliga) 
områden. 
 
Oavsett var man står i sin uppfattning om regler kan det också klart konstateras 
att i situationer där riskerna är stora och konsekvenserna för företagen allvarliga, 
tar skyddsaspekten alltid över, vilket inom vissa områden innebär ett relativt 
precist och detaljerat föreskrivande. I många fall finns också mycket preciserade 
föreskrifter från samhällets sida som sammanfaller med företagens egna behov. 
Tydliga regler är också en förutsättning för att kunna beivra felaktigt beteende. 
Omgivningens tryck är också stort och av det kan man dra slutsatsen att det inte 
är möjligt att avskaffa alla regler, samtidigt som företagens tilltro till den 
enskilde inte är lika stark i alla typer av situationer, vilket också kan vara en 
bidragande faktor.  
 
I ett internationellt perspektiv finner man närmast ett rakt motsatt förhållande. 
Här förordar företagen tydliga regler och välkomnar regelverk framtagna av 
internationella organisationer. Den enkla slutsatsen till detta motsatsförhållande 
torde vara att man helt enkelt har behov av tydliga spelregler för att kunna 
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bedriva sin internationella verksamhet rationellt. 
 
Reglers utformning är nästan uteslutande en uppgift för de ledande skikten, på 
dessa faller också ansvaret att regelbundet pröva dem. Större förändringar 
inträffar som regel när man befinner sig i krisartade lägen eller när det sker 
förändringar på ledande befattningar, vilket i sin tur leder till slutsatsen att 
reglerna är förhållandevis stabila över tiden. Reglerna är i princip absoluta och 
de undantag som görs betraktas alltid som temporära. 
 
Regelperspektivet uppvisar även det tydliga och grundläggande skiljelinjer. 
Figur 6 illustrerar olika perspektiv på regler där man går från att enbart vara 
reagerande på omgivningens krav, till att i princip driva utvecklingen. 
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Figur 6. Tre perspektiv och olikheter i synen på regelverk 
 
I de inledande kategorierna är närvaron av inslag tydlig, särskilt när det gäller 
regler, men i de övriga kategorierna är det mer tunnsått, dels för att en del av 
företagen inte har några särskilt uttalade inslag, dels för att en del av företagen 
avsiktligt valt en passiv strategi med närvaro när behov uppstår. Samtliga fallfö-
retag uttrycker att man har ett etiskt förhållningssätt, vilket syns särskilt tydligt i 
den del som representerar regler. Det är endast dem med det mest utvecklade 
synsätten som i någon reell omfattning täcker in alla delar och i de sista stegen 
framträder denna skillnad tydligt.  
 
I samtliga fall finns strukturer för att införa och förankra de uppfattningar man 
har, alla anser att man åtminstone vid något tillfälle måste delge och förklara för 
den anställde, vilka förutsättningar som gäller.  
Praktiska inslag där man aktivt tränar sina anställda i att hantera och lösa etiska 
dilemman är ett ideligen återkommande inslag och visar att det absolut van-
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ligaste sättet att känsliggöra anställda för den etiska problematiken sker i prak-
tisk träning. Samtidigt kan man konstatera att praktiska lösningar är nödvändiga 
eftersom alla inte har grundläggande värderingar att utgå från. Inte ens i de fall 
där man är förhållandevis väl utvecklade har man en teoretiskt grundad dialog. 
 
Även i den här delen finns det skiljelinjer (figur 7) och den slutsats man kan dra 
är att det finns två huvudspår. I det första strävar man inte efter mer än ett med-
vetandegörande av de förutsättningar som gäller för att sedan ha sporadiskt 
återkommande insatser, främst när det upplevs ett behov. I det andra spåret kan 
man se en klart strukturerad process som är kontinuerlig över tiden, alltid opera-
tiv för att stödja i vardagen samtidigt som processen hela tiden upprepas. De 
olika uppfattningarna kan också förklaras i termer av tilltron till den enskildes 
förmåga att hantera den etiska aspekten. I de fall där man inte tilltror individen 
den förmågan har man följaktligen inte heller några mer omfattande inslag. I det 
motsatta fallet satsas betydande resurser för att stärka och utveckla individens 
förmåga att självständigt hantera alla typer av situationer.  
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Figur 7. Grundläggande skillnader i sättet att förankra etik 
 
I de företag där en utpräglad regelmentalitet råder finns inte mycket av 
långsiktiga inslag, det handlar till övervägande delen om att be om hjälp inte att 
utveckla eller följa upp individens förmåga.  
 
I de företag där man är utpräglat reflektiv och prövande i sin process kan de 
olika inslagen närmast beskrivas som ett kretslopp, ett icke ändligt skeende där 
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alla inslag hela tiden är uppe för prövning och förnyelse. Processen fyller fler 
funktioner men är framförallt avsedd för att hålla liv i och förnya det etiska för-
hållningssättet. Mer praktiskt så utgör processen också en arena för de olika 
inslagen, en möjlighet att bryta teori och praktik mot varandra, samtidigt som 
man i den kontinuerliga dialogen har goda möjligheter till uppföljning och 
korrigering av icke önskvärda inslag (figur 8). 
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Figur 8 Skillnader mellan regelstyrd och prövande organisation 
 
I uppföljningen av efterlevnaden präglas man till stor del av traditionellt kon-
trollerande inslag som revisioner. Vid sidan av traditionell ekonomisk revision 
kan man ana en förvaltningsinriktad revision där det etiska förhållningssättet ges 
särskild uppmärksamhet. En begynnande etisk revision, där man inte bara 
kontrollerar, utan också försöker lära av de praktiska erfarenheter som görs. Lär-
domar som direkt överförs i verksamheten för att utveckla den i etiskt avseende. 
 
För att vara på den säkra sidan låter man i en del av fallen oberoende aktörer 
certifiera hela eller delar av sin verksamhet. Samtidigt är man också noga i ur-
valet av vem eller vilka man ska arbeta tillsammans med, vilket visar att man 
fäster stor vikt vid hög grad av integritet för att vara trovärdigt gentemot såväl 
interna som externa intressenter. 
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Den tämligen enkla slutsatsen i den här delen är att man återigen kan se två 
uttalade perspektiv, där man i det ena fallet är relativt statisk i sitt förhållnings-
sätt medan man i det andra har en klart uttalat dynamisk inställning, med stän-
digt pågående aktiviteter. 
 
I det förstnämnda fallet präglas man av kontroll av den rådande situationen och 
utveckling via regelverk snarare än dialog, vilket är kännetecknande för det 
andra synsättet där man analyserar den rådande situationen och driver utveck-
lingen genom en kontinuerlig dialog i organisationen. (Figur 9). 
 
 
    Föreskrivande        Reflektiv 
 
  

Kontroll 
 

Analys Upprätthålla 
   

   
Utveckla Regler Dialog 
   
 
Figur 9. Skilda synsätt avseende efterlevnad  
 
Förutom tillvaratagandet av kunskap kan man också, av de åtgärder som vidtas 
för att säkerställa efterlevnaden, sluta sig till att ingen egentligen fullt ut litar på 
att en organisation kan vara helt självreglerande. 

7.3  Teoristöd 
Inom befintlig teori på det företagsetiska området har resonemanget om etiska 
nivåer som regel sitt ursprung i The Measurement of Moral Judgment. Det har 
även gjorts försök att tillämpa denna modell på företag, vilket resulterat i en 
modell i fem steg. 
 
Resultaten från den här undersökningen går i samma riktning och visar att man 
relativt klart kan beskriva och positionera en organisation i termer av etisk 
mognad. Förslaget om etiska mognadsnivåer har då stöd i existerande teori sam-
tidigt som det bekräftar resultaten i andra undersökningar. Sannolikt är det då 
fruktbart att undersöka företag utifrån en nivåmodell, för att granska och 
fastställa den etiska mognadsnivån. Den föreslagna modellen är ett fungerande 
alternativ. Samtidigt är klassificeringen av de olika nivåerna relativt ingående 
beskrivna och modellen kan då användas som ett instrument för att positionera 
och utveckla existerande synsätt. Där man efter en klassificering relativt enkelt 
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kan bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas. 
 
Nivåindelningen kan också kopplas till en organisations reella ambitionsnivå. 
Det är relativt enkelt att utläsa den verkliga ambitionen om man jämför med vad 
som utsägs och vad som existerar i verkligheten, de inslag som finns på plats, 
samt hur man beskriver sättet att förhålla sig. Indelningen i fyra etiska mognads-
nivåer är tydlig och kan med lätthet fungera som ett instrument för att fastställa 
den verkliga, existerande nivån, i praktiken ett mätinstrument för att fastställa 
var ett företag befinner sig i sin utveckling. 

7.4  En modell för etisk organisering? 
I de bärande delarna och de slutsatser som kan dras om inslagen i övrigt 
framträder ett klart och uttalat stöd för den föreslagna modellen om etiskt orga-
niserande. I samtliga kategorier finns stöd i existerande teori.  
 
Den sammanhållna strukturen gör att man kan såväl bygga som utveckla ett 
existerande etiskt förhållningssätt. Modellen erbjuder goda möjligheter till ett 
framgångsrikt arbete då den tar in alla väsentliga aspekter och organiserar dem i 
en logisk kedja med utgångspunkt i väl beprövad och levande empiri, som bevi-
sat sin styrka i ett antal framgångsrika och väl fungerande organisationer. 
 
Tankegången styrks av att svenska företag har en visad förmåga till gott etiskt 
tänkande:  
 

(i) dels för att man har kapacitet – vilket bevisas av att det finns mycket 
avancerade lösningar genomförda på det företagsetiska området. 

 
(ii) dels för att man har en relativt djup insikt avseende etiska frågeställ-
ningar och flera har bevisat sin förmåga att tänka kring dessa frågor, även 
man väljer olika dimensioner i sin operationalisering. 

 
Slutsatsen är att det finns en hel del som talar för att det verkligen föreligger en i 
alla avseenden fungerande modell för etisk organisering och att man med ut-
gångspunkt i den svenska erfarenheten kan bygga ett väl fungerande etiskt för-
hållningssätt. 

7.5  Fortsatt forskning 
Den empiriska modellen har i sina fem olika delar också fem relativt givna 
forskningsområden, då varje enskilt delområde i sig självt kan uppfattas som ett 
relevant och väl avgränsat forskningsområde. 
 
På det område som kategorin etik behandlar finns en lång och gedigen teoretisk 
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tradition, samtidigt som kopplingen mellan den redan existerande teorin och 
praktisk ekonomisk verklighet inte ter sig som särskilt väl utvecklad, givet resul-
taten i den här undersökningen. I det här perspektivet framstår företagsetik när-
mast som ett resultat av egna, samlade praktiska erfarenheter utan någon egent-
lig teoretisk förankring. Samtidigt kan det anas att de förhållningssätt som finns, 
till stor del också är ett resultat av omgivningens syn på företagens verksam-
heter. Grundläggande värden och kritisk reflektion framstår inte som några 
självklara inslag i det här sammanhanget, om de nu överhuvudtaget ens kan an-
ses existera. Om företagens förhållningssätt främst är grundade i den egna erfa-
renheten och styrda av en anpassning till omgivningens krav, finns en betydande 
forskningsuppgift i att förena den teoretiska traditionen med de i företagen 
förekommande praktiskt grundande uppfattningarna. Integrera filosofiskt grun-
dat tänkande i den ekonomiska verkligheten för att uppnå mer av reflektion och 
ifrågasättande av de rådande tillstånden.  
 
I den mån det förekommer försök eller inslag av att grunda sig i en teoretisk 
tradition är det likaledes av vikt att skaffa kunskap om utgångspunkter och till-
vägagångssätt för detta. De etiska strukturerna som finns i det föreliggande 
empiriska materialet kan ifrågasättas, men samtidigt torde det vara svårt att häv-
da annat än ett gott uppsåt från företagens sida. I det sammanhanget kan en 
intressant utgångspunkt vara hur företagen ska kunna bli mer självständiga, gå 
från ett reaktivt förhållningssätt till ett mer proaktivt sådant. Förstå och förankra 
sina strategier i de värdegrunder som styr den värld som de verkar i. 
 
Rent allmänt kan man också fråga sig om företagen överhuvudtaget ska ha några 
(egna) grundläggande värden, det kanske är andra som har till uppgift att ange 
utgångspunkterna. Företagen ser det kanske, främst, som sin uppgift att omvand-
la vad andra redan fastställt, organisera ett redan befintligt etiskt förhåll-
ningssätt, inte att själva skapa det. Givet att man lärt sig hantera omgivningens 
krav på ett sådant sätt att man inte ifrågasätts utifrån moraliska utgångspunkter, 
behövs kanske inte några andra värden än det grundläggande kravet på avkast-
ning. Företagsetiken kan i praktiken reduceras till att vara ett organiserande av 
omgivningens förväntningar och krav, helt utan inslag som en kritisk och 
kontinuerlig reflektion kring de förutsättningar man lever efter. I det här sam-
manhanget kan det i så fall ses ett behov av att ytterligare belysa vilka de egent-
liga avsikterna är med företagens etiska förhållningssätt. 
 
Konflikter mellan olika värden är ett inslag med flera dimensioner. Det torde 
emellertid stå relativt klart redan från början att någon form av konflikthanering 
behövs, eftersom man inte kan förvänta sig komma till samma resultat i alla 
situationer och oavsett vilken utgångspunkt man väljer att tillämpa. Det givna 
förslaget, med utgångspunkt i den här undersökningen, bör vara en prioritering 
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av långsiktigt hållbara lösningar, men det är inte givet att det är lika självklart i 
den praktiska verksamheten. Huruvida det är möjligt att enbart prioritera ett 
långsiktigt synsätt är en intressant forskningsfråga med stor bäring på en rad 
(aktuella) områden. Konflikter mellan företagets olika intressenter är en annan 
sida av samma problematik, vems eller vilkas intressen skall prioriteras och på 
vilka grunder är frågeställningar som kan speglas i såväl ett tidsperspektiv som i 
termer av interna intressekonflikter. Där det senare perspektivet kan uppfattas 
vara relativt outforskat om ens beträtt i någon större omfattning. 
 
Regler/regelverk har sannolikt en annan karaktär som forskningsområde, men 
här infinner sig omedelbart två områden i direkt anslutning till det ovanstående, 
dels en fråga om hur man skall lösa konflikter mellan olika regler och dels vad 
man har för utgångspunkter när man formulerar sina regler. Själva formuleran-
det av regler, liksom skapandet av regelverk, verkar annars vara något som före-
tagen har kunskap om, åtminstone om man kan dra någon som helst slutsats med 
utgångspunkt i den här och likartade undersökningar avseende regler. Här 
framstår det som om man i första hand bör koncentrera sig på att försöka förstå 
hur företagen går tillväga. Kartlägga den kunskap och erfarenhet som redan 
finns, eftersom det uppenbarligen finns en lång och omfattande tradition på detta 
område. Även här finns en omfattande teoretisk tradition som det kan vara 
fruktbart att dra paralleller till, när det gäller innehåll och utformning liksom att 
nå effektivitet i reglers tillämpning.  
 
Kategorin institutionalisering rymmer en rad frågeställningar på ett beteende-
vetenskapligt plan och handlar kanske inte så mycket om företagen utifrån 
ekonomiska förutsättningar annat än att målsättningen med olika åtgärder natur-
ligtvis har bäring på det ekonomiska utfallet. Här är annars företagen, åtmin-
stone i denna undersökning, relativt väl bevandrade och hos dem som kommit 
längst i sin utveckling finns klara uppfattningar om hur man bör gå tillväga. 
Även här kan det i ett inledande skede handla om att kartlägga vad som pågår 
för att bättre förstå vad som de facto kan antas pågå i många företag.  
 
Själva operationaliseringen av ett förhållningssätt är ett annat viktigt inslag och 
förutom den kunskap som finns att tillgå i den här och andra undersökningar, är 
det ett helt avgörande inslag för fortsatt och framtida utveckling att man behär-
skar detta delområde väl. Här kan förmodligen en hel del intressanta forsknings-
uppslag stå att finna i den omedelbara nyttan som en god kunskap om opera-
tionalisering har rent praktiskt.  
 
Inslagen i kategorin levande har karaktären av ett antal kontinuerligt pågående 
åtgärder, där avsikten är att över tiden upprätthålla och utveckla ett tidigare 
institutionaliserat förhållningssätt. I det här perspektivet är alla inslag som leder 
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till kunskap om hur processen kan hållas aktiv och på en hög nivå av särskilt 
intresse, eftersom andra undersökningar visar klara indikationer på att nivån i 
det ”etiska tänkandet” har en tendens att sjunka över tiden. Det finns också ten-
denser till ett selektivt ”tänkande” där nivån hos individen kan variera i för-
hållande till olika kontextuella förhållanden. Förslag till inriktning finns i det 
föreliggande empiriska materialet där det kan peka på inslag som träning i att 
hantera etiska dilemman och en ständigt närvarande ”etisk” dialog, men också 
ett ”ständigt samtal” där man i det dagliga arbetet prövar, reder ut och ger för-
slag på praktiskt genomförbara åtgärder. Andra inslag är den ständiga pröv-
ningen av det egna synsättet och om påverkan utifrån leder till förändringar i det 
egna förhållningssättet, vilka mekanismerna är i denna process och hur de 
verkar. 
 
Efterleva, kan som kategori ses i relativt traditionella termer, där man i mångt 
och mycket genomför vad som kan betecknas som förvaltningsrevision i tradi-
tionell mening. Utvecklingen går fort på det här området och inom en inte alltför 
avlägsen framtid kan det troligen ses en utveckling likt den på miljöområdet, där 
standarder som ISO 14001 utvecklats. Här finns givetvis ett intresse av att följa 
utvecklingen rent allmänt, särskilt som miljöområdet uppvisar en utveckling 
som i många avseenden är likartad med den som kan ses på det företagsetiska 
området och i många stycken också innebär genomgripande förändringar i 
företagens arbetssätt. En annan infallsvinkel är hur man kan ta tillvara och 
använda de erfarenheter som görs i all uppföljning för att förbättra och utveckla, 
ett led i den ständiga prövningen av ett förhållningssätt. Här finns det även in-
tresse av att se hur mycket av det uppövade och medvetandegjorda beteendet 
som kommer till användning i den dagliga praktiska rutinen, vilka överväganden 
individen gör i sina beslutssituationer och hur företagsetiken påverkar, om den 
alls har någon inverkan. Om efterlevnad kan uppfattas vara ett kritiskt inslag 
utifrån ett trovärdighetsperspektiv kan det finnas anledning att närmare granska 
de förutsättningar som området ges. 
  
Givetvis kan man betrakta modellen utifrån ett mer sammanhållet perspektiv och 
utgå från helheten i stället för de enskilda delarna och ta helheten som ut-
gångspunkt för en studie på ett mer allmänt plan. Där ett inslag kan vara att gå 
vidare på den inslagna vägen med en kvalitativ utgångspunkt och studera 
antingen företagsledningar i olika företag/branscher eller nivåerna under de, som 
varit föremål för bearbetning här. Varje nivå representerar ett eget skikt och alla 
gör sin tolkning av budskapet och rent allmänt finns det ett intresse av att se hur 
väl de etiska budskapen genomsyrar en organisation på olika nivåer. I själva 
analysarbetet ligger ett omfattande arbete med att skapa koder och kategorier, 
självfallet kan detta arbete ligga till grund för fortsatt bearbetning på den 
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inslagna vägen, lika väl som det påbörjade arbetet kan utvecklas och förfinas till 
ett allt bättre instrument för att förstå organisationer utifrån ett etiskt perspektiv.  
 
Till sist så finns det naturligtvis en rad uppslag för fortsatt forskning i den 
teoretiska inpassningen, dels för att den har en relativt god förankring i forsk-
ningsfronten, dels för att den beskriver en rad olika och konkreta delområden. 
Rimligen bör man också finna ett gott underlag för olika slags verifierande stu-
dier, en naturlig fortsättning på de kvalitativa inslagen. 

7.6  Fortsatt utveckling  
Finns det då anledning att tro på en fortsatt utveckling i linje med de antaganden 
som gjorts ovan, har förslagen till fortsatt forskning någon relevans? En titt på 
tre samtida företag ger stöd för de slutsatser som kan dras utifrån den genom-
förda undersökningen. Utvecklingen verkar gå i den riktning som slutsatserna 
pekar mot, åtminstone i de tre företag som här är föremål för uppmärksamhet, 
men framförallt verkar en utveckling bort från etiska och sociala hänsyn inte sär-
skilt trolig. 
 
KPMG204, som kan karaktäriseras som ett revisionsföretag, har vid sidan om den 
mer traditionella revisionen (siffergranskningen) av företag även inslag som 
berör miljö- och etikredovisning. Där GRI:s205 riktlinjer för s k Sustainability 
Reporting, som innefattar på både miljömässig, social och ekonomisk utveck-
ling, förväntas få stort genomslag på företagens årsredovisningar i framtiden.  
 
Revisionsföretaget KPMG206 arbetar både konsultativt och granskande inom de 
områden som betecknas som miljö- och etikrevision. Dels är man beredd att 
bistå med olika insatser för att utforma ett ”processtöd för miljö- och värde-
ringsdriven affärsutveckling”, dels är man beredd att bidra med insatser för 
”Miljö/etisk/socialredovisning och granskning/revision av miljö/etisk/social-re-
dovisning”. Man framhåller bl a att ett ”ansvarsfullt omhändertagande av 
sociala/etiska frågor … bidrar till en positiv image och kan leda till direkta 
konkurrensfördelar.”. KPMG:s intresse kan inte antas vara grundat på några 
andra förutsättningar än rent kommersiella grunder. Givet att så är fallet har man 
identifierat ett affärsområde som man i vart fall tror på för framtiden. Deras 
eventuella tro har en god grund i att man i sin omvärld läser av olika trender och 
behov och där GRI:s riktlinjer för ”Sustainability Reporting” kan ses som ett 
sådant inslag. KPMG:s intresse på detta område kan uppfattas som en god 
indikation vad gäller utvecklingen eftersom initiativet är kommersiellt grundat 

                                                           
204 http://www.kpmg.se, Tjänster, Specialistområden, Miljö- och Etikrevision (020405). 
205 http://www.globalreporting.org/index.htm (020405). 
206 http://www.kpmg.se, Tjänster, Specialistområden, Miljö- och Etikrevision (020405). 
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och sannolikt inte skulle ha existerat om det inte hade gått att rättfärdiga i 
ekonomiska termer.  
 
Hennes&Mauritz (H&M) är ett företag som in sin code of conduct207 pekar på 
barnarbete208 som ett centralt problem, i praktiken handlar uppförandekoden till 
stor del om detta fenomen och ska sannolikt till stor del tolkas i perspektiv av ett 
reaktivt beteende. 
 
H&M har vidtagit en rad åtgärder, främst hos sina egna leverantörer, för att 
förhindra förekomsten av sådana inslag209. ”H&M har heltidsanställd personal 
som regelbundet inspekterar leverantörernas fabriker” för att följa upp efterlev-
naden av det egna regelverket och förhållandevis stora resurser avsätt för detta 
arbete. Totalt har man ungefär ”30 personer som på heltid arbetar med kontroll 
och efterlevnad …” samtidigt som man också har ”… mer än 100 kvalitets-
kontrollanter som dagligen besöker fabrikerna…” som också har till uppgift att 
rapportera eventuella avvikelser i förhållande till uppförandekoden för vidare 
utredning. Varje leverantör måste också skriftligen intyga att de avser följa de 
regler som H&M har ställt upp för sin verksamhet.
 
Relationen till leverantörerna skall i första hand vara långsiktig och för att 
underlätta för leverantörerna, har man ett nära samarbete med (och medlemskap 
i) en amerikansk organisation, BSR210 (Business for Social Responsibility). Sam-
arbetet innebär att BSR arrangerar ”… workshops om Codes of Conduct och hur 
dessa implementeras.”. Avsikten är att leverantörerna skall förstå innebörden i 
de regler som gäller, men även ges en faktisk möjlighet att leva upp till de krav 
som ställs. 
 
Upptäcker man trots allt barnarbete211 så kan det innebära att avtalen med leve-
rantören bryts men här visar man också prov på ett ”socialt ansvarstagande” i det 
att man strävar efter en lösning som även omfattar de inblandade barnen. 
Strävan är att alltid ”… hitta den lösning som är bäst för barnet.”. Vilket i det 
här sammanhanget kan innebära att man erbjuder ”… någon typ av utbildning 
…” tills det att barnet uppnått laglig ålder för arbete och innefattar även sådana 
åtgärder som att: ”Lön betalas ut under studietiden för att familjen inte ska gå 
miste om sin inkomst.”. ”Vid varje enskilt tillfälle är det vår absoluta ambition 
att hjälpa barnet till en bättre framtid.”. Avsikten är att inga barn ska behöva fara 
illa på grund av ett felaktigt handlande från andra. 

                                                           
207 http://www.hm.com/se/hm/social/coc.jsp (020405) 
208 http://www.hm.com/se/hm/social/article_childlabour.jsp (020405). 
209 http://www.hm.com/se/hm/social/article_inspection.jsp (020405). 
210 http://www.bsr.org/ (02046). 
211 http://www.hm.com/se/hm/social/article_childlabour.jsp (020105). 
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Skanska är ett företag som sysslar med byggnation i olika former. Företaget har 
under ett antal år arbetat både konsekvent och målmedvetet, dels för att skapa ett 
miljöledningssystem, dels för att göra miljöfrågorna till en del i den dagliga 
rutinen. I den redovisning212 som företaget lämnar beträffande arbetet på miljö-
området finns en rad aspekter relevanta även för frågor på det företagsetiska 
området. 
 
Miljöområdet har haft en kraftig utveckling under senare år och ligger i flera 
avseenden före företagsetiken vad gäller såväl utveckling som genomförande av 
grundläggande utgångspunkter inom det egna kompetensområdet. Något som 
märks tydligt i ett väl utvecklat certifieringssystem, där företagen efter gransk-
ning kan ges godkännande efter en särskilt utvecklad standard för miljöområdet. 
I systemet ligger också periodiskt återkommande uppföljningar där utomstående 
granskar och kontrollerar efterlevnaden av de förutsättningar som finns angivna 
för certifieringen. Utifrån de erfarenheter som görs i den löpande interna upp-
följningen och utbildningen213 kan man finna ett antal inslag med relevans även 
utanför miljöområdet och dra ett antal slutsatser av intresse även för det 
företagsetiska området. 
 
En grundläggande förutsättning är att alla medarbetare i företaget har den 
kunskap som behövs för att bedriva arbetet i enlighet med förutsättningar som 
ställts upp för verksamheten. För att nå dit har man ett ”… kontinuerligt 
utbildningsprogram för sina medarbetare.”. Där samtliga medarbetare ges den 
kompetens de behöver på miljöområdet. Utbildningsinsatserna sträcker sig dess-
utom längre än till enbart den egna verksamheten och man har därför ”… skapat 
informations- och utbildningsprogram även för underentreprenörers personal 
som arbetar på Skanskas byggprojekt.”. Åtagandet omfattar i princip alla de 
delar som kan sorteras in under Skanskas ansvar och visar att man är beredd till 
relativt långtgående åtgärder för att uppfylla sina utfästelser.     
 
Förutom de rent institutionaliserande åtgärderna vidtar man också en rad 
åtgärder för att upprätthålla och utveckla den kunskap som organisationen till-
förs på miljöområdet. Vid sidan om de externa revisioner som sker fortlöpande 
har man också en omfattande egen intern verksamhet där man regelbundet följer 
upp att allting fungerar på det sätt som det är tänkt. ”Interna miljörevisioner … 
är en väsentlig del i arbetet med att säkerställa tillämpningen av miljölednings-
systemen.”. Den interna revisionen syftar inte enbart till att kontrollera efter-
levnaden av det egna förhållningssättet, utan avser i minst lika hög grad att bidra 
till utvecklingen på området i fråga. ”Detta arbete bidrar också till att öka 
                                                           
212 Miljöredovisning 2000, Skanska AB. 
213 aa, sid 8. 
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erfarenhetsöverföringen …”, vilket antyder att det finns delar i revisionen som 
aktivt försöker tillvarata de erfarenheter som finns olika delarna av organisatio-
nen, för att tillgodogöra sig den kunskapen och säkra en fortgående utveckling 
och kvalitetsförbättring.  
 
”Huvuddelen av påpekandena vid dessa revisioner hänför sig till tillämpningen 
av rutinerna …” och i de fall man har brister i tillämpningen vidtar man åtgärder 
för att säkerställa att rutinerna följs men kan också ändra/förbättra de rutiner 
som finns. Det interna arbetet leder som regel fram till att de brister som upp-
täcks också kan åtgärdas på ett tidigt stadium. Samtidigt pekar man också i god 
självkritiskt anda på att det finns brister även vid sidan om de mer organisato-
riskt präglade inslagen. ”Det förekommer också påpekanden som avser förank-
ring av miljöfrågor i organisationen samt utbildning och kompetens.” I princip 
fångar man upp merparten av de kategorier som ingår i den ovan redovisade em-
piriska modellen, det är egentligen bara de grundläggande värdena som saknas. 
 
Utan att göra anspråk på att kunna förutsäga framtiden, bör det i alla fall ha 
visats att de kan finnas något mått av rimlighet i de ovan gjorda antagandena och 
således att de förslag till fortsatt forskning som lagts fram även de kan framstå 
som rimliga. 
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Summary in English 
 
1. Background 
Although research in business ethics has of late received increased attention 
from researchers and practitioners, little work has been done on the practical 
effects of its implementation. 
 
At the same time recent research indicates a need of a more empirical under-
standing of business ethics, theoretically it has been developed for quite some 
time, but the more practical side of it, its implementation and role in daily busi-
ness is less known. 
 
In a historical perspective business ethics can be described as something being 
present from early stages of human life, written proof of this can also be found 
in ancient Greek literature as well as in the Bible. In more recent time 
perspective a gradual development of ethics can be seen closely coupled to the 
period of industrialisation during the last decades. 
 
Early examples of ethical codes are to be found in American companies in the 
beginning of the 20th century, but the period after the last World War is in many 
ways the ground for present societal debate and research efforts. Among many 
things one can point at environmental as well as consumer rights issues being 
predominant factors and starting points for the developments within business 
ethics. On a societal level a number of political scandals have triggered concern 
about ethics in politics and in an international context bribery has caused a lot of 
concern. This kind of development can be found in North America, Europe and 
Sweden, and everywhere lack of confidence in business practices occurred. 
 
Since indications on an increasing ethical awareness in companies are good, a 
study centred on this theme seemed feasible to carry out on Swedish companies. 
 
2. Purpose of the study 
This study is therefore set out to discover what business ethics is, as a phenome-
non and to identify its content, within an empirical context. 
 
In order to achieve the target of this study, an analysis of corpus material, deri-
ved from informants from 9 companies, ranging from different sectors: 2 from 
the manufacturing, 1 company from the pharmaceutical sector and 6 companies 
from the financial sector, has been carried out.  
 
More precise has interviews been conducted with 9 persons, all whom can be 



termed as key informants, people who are particularly knowledgeable and 
insightful about the research subject. The basic foundation of all interviews has 
been that they should bee solely based on the informants own understanding as 
well as the informants perceived view of their organizations understanding of 
business ethics. 
 
The selected companies are all publicly listed within the part of the stock 
exchange listings that consist of the largest companies in Sweden. The manu-
facturing companies as well as the pharmaceutical company is also highly inter-
national, while the financial companies are international but to a lesser extent 
than the former.  
 
As a result of the research foregoing this study it also include a reasoning and 
questioning about the overall purpose of the firm and whether profit solely, or 
other concerns (social responsibility) also should be taken into consideration.  
 
3. Method 
To these ends, a qualitative study, mainly based on a grounded theory approach, 
has been carried out.  
 
Selection is partly based on convenience, and partly based on clustering 
(stratification) in order to have a broader representation, since convenience 
sampling seemed to point only into one direction. 
 
All interviews has been taped and written into a computer program (The 
Ethnograph) and thoroughly analyzed and categorized and as a result thereof a 
core category, “ethical organizing”, has emerged. This core category consists of 
five different elements: ethics, rules, institutionalization, observing and abiding.  
 
The initial coding is done and based on all individual cases, giving a pregnant 
and thick description of all individual cases. In the next step all the individual 
interviews are merged into one part, all codes and code descriptions compared, 
ultimately this process ended up in the result, as described above.  
 
The coding process has been successful in the sense that almost all of the codes 
have been incorporated in the final product, giving the empirical findings both 
breadth and depth.  
 
4. Empirical findings 
The results show that almost all of the companies have set up some ethical 
structures in order to implement their ethical practices, and in their business 
conduct lived up to the ethical values they embrace. The results also indicate 



that the companies actually have responded favourably to the requirements and 
demands of various stakeholders.  
 
The empirical findings are best displayed through the different categories 
developed in the qualitative analysis and we start with ethics. 
 
Using a step model, one can divide the companies in four different levels, that 
clearly and recognizable, defines an organizations ethical maturity. Distribution 
between levels is fairly even, with exception of the first level, indicating that not 
everyone has succeeded in their efforts. Especially one company in the financial 
sector could be termed a “window dresser”, possibly symptomatically since this 
company actually has ceased to exist. Another finding in this category is that 
one doesn’t base any kind of values in traditional philosophy, all values rather 
seems to be grounded in the companies own empirical experience over time. 
 
Consequently, one can say that results show some of the companies having a 
high degree of ethical awareness, although not necessarily based in conventional 
philosophical thinking. 
 
The category labelled rules shows that one has two different stances: one incor-
porates all ethical rules in various instructions within various fields of opera-
tions; another describing thematically and in an overall perspective, on what 
grounds the companies should base their acting, an integrative approach giving 
guidelines for all employees to abide by. It also seems important for some 
companies to be able to substantiate that one actually have rules and regulations, 
especially when one needs to prove that an employee misbehaved. Others on the 
other hand tries to stay away from being too specific and rule orientated, and 
rather emphasize the individuals own ability to interpret and transform a few 
basic rules or values, into ethically good behaviour. 
 
In the institutionalizing part, one can se a number of different actions, however 
the most common thing would be training sessions where one learn how to 
resolve ethically problematic situations. Other important features are “walk your 
talk” and obligations of the management to interpret and reason about rules and 
values.  
 
The fourth category, named observing, indicates three different ways of making 
the values of a firm permanent in an organisation. The first step would be to 
hold traditional training sessions while the second step would concentrate on 
deepening the understanding of the values through constant training in resolving 
ethical dilemmas. The final step uses such instruments as periodicals in order to 
remind, clarify and to some extent, also try to set forth development, through 
publishing real life experiences. 



 
In the last category, named abiding, one typically find some traditional mea-
sures, like auditing to safeguard the organisations values, but also some very 
specific measures that try to tap the organisation on its experiences made in 
daily operations and transform them into improvements of the rules and regu-
lations. 
 
Furthermore, the emerging structures constitute the basis of a fully operative 
concept for organizing and implementing an ethical business conduct in orga-
nizations. This concept mainly consists of the following categories: ethics, rules, 
institutionalization, observing and abiding. These can all be applied separately 
or as a whole and can also be as instruments for measuring and organizing the 
achieved ethical level. 
 
5. Conclusion 
Starting with the question about profit versus other considerations one can safely 
conclude that none of the companies, in this study, questions the necessity of a 
profit, not even the question of the size of profits raises any concern of hesi-
tance. 
 
Ethical awareness can undoubtedly be seen in all companies, although on 
disparate levels, which in turn indicates highly different purposes with the rules 
and the visions. The reasons for having rules can be as simple as a possibility to 
dismiss an employee for misbehaviour, while other tries not to have to specific 
sets of rules, rather guidelines to be adhered to on an overall level. Others try to 
implement an element of critical thinking rather rule abiding. 
 
Once institutionalised, some but not all of the companies, spends a lot of energy 
to upheld and safeguard the values and the rules and in a systematic way, while 
they at the same time also try to learn from the organisations daily experiences 
in an ambition to constantly develop over time. 
 
5. Future studies 
Obviously, one and each of all the categories mentioned above, constitute a field 
of research within business ethics. 
 
All the categories, as well as the concept they form, needs to be further explored 
and looked into in order to fully understand what creating, implementing and 
upholding ethical behavior in an (business) organization possibly can be. 
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9.  Appendix 
För att inte tynga den tidigare delen av framställningen har ett särskilt appendix 
skapats, där i huvudsak, de genomförda intervjuerna och deras kodstrukturer, 
återges.  
 
Återgivningen av intervjuerna är omfattande och ett inslag i strävandena att höja 
studiens trovärdighet, där ett avgörande kriterium uppfattas vara möjligheten till 
intersubjektivitet, läsarens möjlighet att själv sätta sig in i och förstå studiens 
resultat. Genom att visa hur analysen har gått till, hur olika strukturer vuxit fram, 
hur de är förankrade i underliggande data, ska läsaren kunna ta ställning till och 
bedöma logiken liksom rimligheten i de resultat som läggs fram. Samtidigt ges 
också utrymme för att pröva ett annat uppställt kriterium, nämligen hur väl det 
uppställda begreppet täcker in de data som det är skapat av. Hur väl det slutliga 
resultatet har förmått att skapa en bred och heltäckande återgivning av de 
aspekter som tydliggjorts i analysarbetet.  
 
Bedömningen av resultatet vilar sålunda till stor del på huruvida man lyckats 
skapa ett begrepp som täcker företeelsens alla aspekter, som de visat sig i in-
samlade data. Samtidigt som man kan följa huvuddragen i utvecklingen mot det 
slutliga begreppet. Detta är grunden för en hög grad av intersubjektivitet och den 
följande återgivningen avser att ge läsaren goda möjligheter att göra en egen 
bedömning av studiens trovärdighet214. 

9.1  Intervjuernas struktur 
Återgivningen av det empiriska materialet följer den struktur som uppkommer 
ur tolkningen och kodningen av varje enskild intervju, vilket är det första steget i 
bearbetningen av materialet. I ett andra steg förs koderna från den inledande 
bearbetningen samman i en preliminär kodstruktur, som grupperar koderna kring 
olika teman med utgångspunkt i den tolkning som gjorts. Utifrån denna struktur 
går man sedan vidare och försöker hitta ett framträdande drag – ett begrepp - 
som i princip förmår att täcka in materialet i sin helhet. När ett sådan överordnat 
begrepp - en kärnkategori - har hittats, sker en slutlig selektiv tolkning av 
materialet för att se om samtliga grundläggande koder kan sorteras in under det 
uppställda begreppet. Det är utifrån det övergripande begreppet och med ledning 
av den struktur som det skapar, som intervjuerna sedan är sammanställda i 
löpande text. Båda den preliminära och slutliga strukturen finns återgivna i 
grafiska scheman för varje intervju. 
 

                                                           
214 Erinras om att i avsnitt 3:2 finns en utfallsanalys, liksom en diskussion om olika  
     kvalitetskriterier. 
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Vidare så är intervjuernas utformning ett mellanting mellan ett renodlat återgi-
vande och en redigerad form, där bearbetningen har skett varsamt för att inte 
tappa allt för mycket i originalitet, samtidigt som intervjuerna kortas ner till en 
hanterbar nivå. Varje intervju kan därför i sin återgivning uppfattas som en kom-
promiss mellan olika och delvis motstridiga intressen, men i princip är varje 
intervju ograverat återgiven. Bortfallet är marginellt och ska inte i något avgö-
rande avseende påverka (det tolkade) budskapet som sådant.  
 
I de avsnitt som är direkta återgivningar av de bandade intervjuerna har det skett 
en markering med punkter i två olika utföranden, framförallt för att öka läs-
barheten. I det första fallet (fem punkter) rör det sig om uppehåll i den muntliga 
framställningen som kan te sig lite konstiga om det inte görs en markering när 
detta har skett. I det andra fallet (tre punkter) är det fråga om att en del av citaten 
kortats ner, främst för att det sker en rad upprepningar som inte fyller någon 
större funktion i övrigt, än att vara just upprepningar av samma sak.  
 
Slutligen så har framställningen delats in i tre grupper motsvarande de olika 
branscher som företagen kan hänföras till, med utgångspunkt i den verksamhet 
som de bedriver. Det kan riktas kritik mot indelningen som sådan och det går att 
avstå från den, särskilt som avsikten med studien inte är att studera vare sig 
någon särskild bransch eller något särskilt företag. Studien avser i första hand en 
betraktelse av företagsetik, men det kan likväl bidra till en ökad förståelse, om 
det ges en antydan - i stora drag - om vilken typ av verksamhet som de olika fö-
retagen sysslar med. 

9.2  Verkstadsföretag 
De företag som presenteras under beteckningen V är företag, som enligt den 
indelning som tidningen Affärsvärlden gör, är att betrakta som verkstadsföretag. 
Företagen är sinsemellan olika, men kan karakteriseras som tillverkande företag, 
på en global marknad.  

9.2.1 Fall 1 - V1  
Intervjupersonen har en central ställning (direktionsmedlem) i sitt företag, som 
är ett av Sveriges stora företag inom verkstadsindustrin. Hans ansvarsområde är 
koncernledning för marknadsfrågor på det internationella planet, med ett person-
ligt ansvar för regerings- och myndighetskontakter. Intervjun genomfördes på 
företaget utan några störande moment eller begränsningar i tid. Respondenten 
hade inga svårigheter med det etiska perspektivet, utan började ganska 
omedelbart att försöka definiera och klargöra vad etik kan vara i det aktuella 
sammanhanget, d v s för företaget och denne personligen. Intervjun som helhet 
speglar väl, det avsedda syftet, i det att respondenten verkligen försökt att hålla 
sig till problemställningen konsekvent genom hela intervjun. Resultatet av 
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intervjun beskrivs i schematisk form i figur 10, vilket visar koderna och deras 
förhållande översiktligt. Koderna är grupperade i två nivåer, där A-nivån är den 
lägsta och representerar de koder som framkommit direkt ur intervjun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Inledande kodning V1. 
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Nästa steg är B-nivån som består i konceptuella koder som försöker beskriva 
och sammanfatta ett mera abstrakt fenomen som kommer ur sammanställningen 
av A-koderna till en B-kod. Institutionalisering är en B-kod som består av A-
koderna ansvar, tolkning, förankring, levande och utbildning. 
 
Strukturen i figur 10 utgör det inledande resultatet av kodningen och visar att 
det uppstår en relativt tydlig och framträdande gruppering kring begreppet 
”Förhållningssätt”. Tolkningen av intervjun antyder att den inledande fråge-
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ställningen bättre beskrivs, i termer av företagets sätt att förhålla sig, än en be-
skrivning i termer av etik eller andra likartade benämningar. 
 
Det fortsatta arbetet inriktades då mot att koda selektivt215 för att bekräfta den 
tänkta huvudvariabeln. Det görs då ett försök, genom att sammanföra alla A- 
och B-koder, att bekräfta huvudvariabeln. Denna kodningsprocedur ledde fram 
till en reviderad struktur med utgångspunkt i huvudvariabeln. Av ursprungliga 
36 A-koderna och 7 B-koderna blev det 28 A-koder och 8 B-koder. A-koderna 
individ upptr, företag upptr, företagsetik, personlig etik, internt/externt, 
förankring och företag valdes bort för att de inte stödde huvudvariabeln, eller 
kunde sammanläggas med närliggande koder. För att bättre återge materialets 
spännvidd tillkom tre B-koder, grund, laglydnad och marknad vilka tidigare 
fanns som A-koder, samtidigt som en tidigare B-kod tog steget upp till C-kod. I 
den reviderade strukturen har det gått att passa in nästan samtliga koder, vilket 
ger en bred belysning utifrån alla uppkomna aspekter, och tolkas som ett stöd för 
att den uppfattade huvudvariabeln är rimlig. Resultatet från den selektiva 
kodningen kan schematiskt beskrivas som framgår av figur 11. Strukturen be-
skriver hur A-koderna länkats till respektive B-kod som sedan länkas mot C-ko-
den, huvudvariabeln. Något samband i övrigt anges inte. 
 
Den övergripande tolkningen av fenomenet är att det är det sätt, varpå man i 
stort förhåller sig, till sin omgivning både internt och externt. Det utgör det sätt 
som både företaget och dess anställda förväntas uppträda och förhålla sig i olika 
situationer, vilket i sin tur beskrivs mer detaljerat i de underliggande struk-
turerna. I det använda perspektivet är det delarna som beskriver hur man skall 
förhålla sig och hur det skall ske. Hur man gör för att uppnå detta, skapar och 
upprätthåller det övergripande synsättet. 
 
Den fortsatta redogörelsen för intervjun bygger på ovanstående synsätt som 
antas vara ett rimligt sätt för detta ändamål, då stöd i det kodade materialet har 
kunnat säkerställas. Beskrivningen utgår från de olika B-koderna och förankras 
ytterligare i deras underliggande strukturer. 
 
I delstrukturen grund avses att återge de grundläggande värderingar som skall 
existera i och styra företaget i dess handlande. Två huvuddrag framträder ur 
kodningen av materialet. Den ena visar på tre grundpelare eller nyckelord, Pro-
fessionalism, Respekt och Uthållighet som företaget vill och anser att hela verk-
samheten skall vila på. Professionalism kan liknas vid och översättas med affärs-
mässighet, 
 

”... vi skall uppträda genom att vara, snabba, korrekta i vår respons och i 
                                                           
215 Glaser 1978:61. 
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vårt förhållande till våra kunder ... ett krav på att vi skall vara affärs-
mässiga.” 
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Figur 11. Selektiv kodning V1
 
Betoningen ligger på förhållandet till den externa omgivningen och anger hur 
företaget skall uppträda i dessa relationer i detta avseende. Uthållighet anknyter 
till begreppet professionalism i och med att även här kan affärsmässighet 
användas delvis synonymt. Det är något som berör omgivningen och ett sätt 
varpå man vill att verksamheten skall präglas. 
 

”... vårt förhållande i det affärsmässiga. Vi ger inte upp, vi bygger lång-
siktiga relationer med kunder och på marknaden.” 
 

Det tredje nyckelordet respekt betonas mer av respondenten, sannolikt för att 
denne bedömt detta begrepp som mest relevant, för den inledande frågeställ-
ningen. 
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”... det är väl kanske mest den här termen som återspeglar mer etiska värde-
ringar eller som är styrd av etiska överväganden eller tankar ...” 
 

Respekt berör både externa och interna förhållningssätt och kan sägas bygga på 
omtanke och integritet. I det interna förhållandet vill man att företaget skall 
präglas av medmänsklighet och en förståelse för övriga medarbetare i 
organisationen. 
 

”... varje medarbetare skall visa respekt och förståelse och engagemang i 
alla andra medarbetares situation och arbetsförhållanden.” 
 

På samma sätt värnar man om ett gott förhållande till sin externa omgivning. 
 

”... det är klart att respekten är inte bara en intern faktor utan gäller också 
omgivningen ... kunder, myndigheter, privatpersoner ... vi respekterar om-
världens, kundernas integritet.” 
 

Det andra huvuddrag som framträder är i grund och botten ett resonemang om 
centrala, grundläggande värden i det västerländska samhället. I princip ett försök 
att rättfärdiga företagets verksamhet, grundad i de västerländska demokratiska 
traditionerna och idealen. Ett resonemang om diktatur och demokrati och hur 
den egna verksamheten förhåller sig till detta. 
 

”... vår verksamhet fungerar alltså som demokratibefrämjare i samhället, det 
ger oss ju givetvis en väldig styrka och så att säga tillförsikt, att vår 
verksamhet har en positiv inverkan på de samhällen där vi är aktiva.” 
 

Tillförsikten blir inte mindre av att effekten av verksamheten kan fungera oav-
sett politiskt miljö, vilket ger den karaktären av något, näst intill, universellt. 
 

”Oavsett så att säga, praktiskt taget vilken politisk färg eller vilken läggning 
den aktuella regimen i landet har.” 
 

Några hinder för företagets verksamhet, utifrån några grundläggande samhälle-
liga värderingar, existerar egentligen inte, utan det största hittillsvarande hindret 
har varit diktatoriska politiska strukturer. 
 
Institutionalisering är den struktur som förklarar hur värderingar och regler 
införs i organisationen och vems ansvar detta är, vilket är den ena delen. Den 
andra delen, hur man håller dem levande, så att det blir ett aktivt verktyg i 
organisationen och inte enbart en konstruktion utan förankring i verksamheten. 
Företagets högste chef (VD/koncernchef) är i princip ensam ansvarig för 

 159



  

reglerna och de värderingar som uttrycks där, men rent praktiskt så decentralise-
ras ansvaret till företagsledningen som helhet som då har uppgift att införa regel-
verken i organisationen och även ansvara för upprätthållandet av dem. 
 

”... olika koncernledningsfunktioner som är ansvariga för genomförandet 
och upprätthållandet av de olika delarna.” 

 
Till sin hjälp har koncernledningsfunktionen i sin tur samtliga övriga chefer i 
hela organisationen. Dessa får i sin tur sig tilldelat de skriftliga regelverken med 
en uppmaning om tillämpning. Spridningen av regelverken är därmed relativt 
omfattande, men når inte bortom chefstrukturen, vilket i praktiken innebär att 
flertalet anställda inte får del av det skriftliga materialet på ett likartat sätt. Detta 
till trots så anses förankringen och giltigheten hos reglerna vara god, vilket i 
första hand tillskrivs det faktum att, 
 

”... vi har ett värdesystem i organisationen som är tillräckligt starkt förank-
rat och korrekt och inte kräver att ledningen ägnar sig åt daglig handpå-
läggning.” 

 
Denna uppfattning stöds ytterligare av att man inte upplever sig ha några pro-
blem på området. 

 
”... det är väldigt svårt att egentligen lyfta fram några särskilda komplika-
tioner i det här avseendet.” 
 

Reglernas giltighet i organisationen kan vara hög av det enkla skälet att man 
anser sig återge, åtminstone till största delen, de normer och värderingar som 
faktiskt anses råda i organisationen. 
 

”... det (regelverken) är både någonting som vi tycker återspeglar företagets 
kultur som vi uppfattar den och som vi återger den ... (men också) ett ut-
tryck för hur ledningen vill att företaget skall se ut och vara, vilka styrande 
värderingar som skall finnas där ...” 
 

Området som sådant kan då vara oproblematiskt i det dagliga rutinartade livet, 
men det läggs ner en hel del kraft på att hålla företagets normer och värderingar 
levande, och man inser svårigheterna. 
 

”Det är naturligtvis svårt, därför att en risk är att den här typen av papper 
blir något som man sätter in i bokhyllan och glömmer bort.” 
 

Därför har man medvetet försökt göra dokumentet så koncentrerat som möjligt i 
syfte att få folk att ta till sig det. 
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”Det skall vara så kort att man kan till sig helheten”. 
 

Företagets interna utbildning av chefer har som en del i sin verksamhet att 
utveckla och öka förståelsen för regelverken, att hålla liv i dem, vilket också 
ligger i linje med chefernas ansvar som formulerades ovan. Den närmaste chefen 
är vanligen också den man vänder sig till, som anställd, om man får problem av 
något slag. 
  

”... i de där programmen ingår det också ... att diskutera, utveckla och öka 
förståelsen för, hålla liv i koncernpolicy på olika områden.” 
 

Kedjan är sedan säkrad hela vägen upp till företagets högsta nivå för den chef 
som har problem som denne inte kan lösa själv. Stöd kan ges på alla nivåer, både 
lokalt och centralt. 
 

”... varje dotterbolag har en internstyrelse som regelbundet sammanträder 
och där bolagschefen kan ventilera alla frågor.” 
 
”... regions- och marknadsansvariga som är en nivå hemma som han kan 
bolla med, få stöd och stämma av (med) ...” 
 

Ytterst har dessa åtgärder vidtagits för att ingen skall kunna komma undan sitt 
ansvar, när man har problem skall man få hjälp med vägledning och tolkning, 
det skall inte finnas några ursäkter för att förenkla eller smita från det som upp-
fattas som problematiskt i något avseende. Möjligheten till diskussion och kon-
sultation finns därför hela tiden. 
 
Strukturen regler visar på reglernas omfattning och innehåll och företagets be-
teckning är den inte helt ovanliga Corporate Policies, vilket är den första delen i 
strukturen. Den andra delen beskriver hur man kommer fram till de regler man 
skall ha och hur man skapa dem, en sorts kodifieringsprocess i företaget. De 
områden som omfattas av reglerna, är i princip samtliga områden som företaget 
bedriver verksamheter inom, inget område kan gå utanför det regelverk som 
finns uppsatt. Corporate policies är därför ett mycket vittomfattande begrepp och 
kan i praktiken omfatta vad som helst, även om den uppräkning som görs i det 
följande, mer reflekterar respondentens egna verksamhetsområden. 
 

”... den är väldigt omfattande (corporate policies) ... innehåller handelspoli-
tiska spelregler, vår grundinställning till frihandel, den innehåller kommu-
nikationspolicy, informationspolicy ... avsnitt rörande investerarrelation ... 
teknikfrågor ... immaterialrättigheter ...” 
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Skapandet av reglerna är en kollektiv process, en sorts etiksamtal, där i princip 
koncernledningen sammanställer och fastställer vad som skall uttryckas som 
regler (policies). 
 

”... det blir lite godtyckligt, det är en diskussion man för, var och en vet vad 
man har för arbetsfält, arbetsområden... vi vet vad vi sysslar med och man 
får fråga sig om det här skall återges som policy eller inte och det har varit 
en del diskussioner om saker som skall in eller ut.” 
 

Innehållet styrs inte utav några fasta regler utan uppkommer ur den kollektiva 
diskussionen. Skapandet har dock en viss utgångspunkt i något existerande i det 
att man faktiskt sammanställer något som redan finns. Reglerna är kodifieringen 
av något som redan lever i företaget men också en beskrivning av hur ledningen 
vill att företaget skall se ut. 
 

”... värderingarna är ju två saker egentligen... det är både någonting som vi 
tycker återspeglar företagets kultur som vi uppfattar den... (och) hur led-
ningen vill att företaget skall se ut och vara, vilka värderingar som skall 
finnas där...” 
 

Det som legat till grund för reglernas skapande är den befintliga moralen med 
tillägg av vissa uppfattningar som genererats av koncernledningen kollektivt. 
Den kollektiva processen understryks också av att arbetet präglats av att nå 
konsensus. 
 

”... det är en konsensustanke... det har varit en kollektiv process.” 
 

Strukturen marknad beskriver företaget som aktör på en internationell marknad 
och vad det kan innebära för dess handlande i olika situationer. Begreppet har 
två sidor, ekonomisk och politisk hänsyn och ger i princip samma resultat, d v s 
att man kan komma att avstå från att göra affärer med vissa aktörer om det ger 
direkta ekonomiska återverkningar i form av uteblivna affärer på någon annan 
och mer betydelsefull marknad. 
 

”... det kan ha att göra med en politiskt isolerad regim i ett land som står i 
den internationella skamvrån, då kan det för oss finnas situationer där vi 
avstår från att offerera helt enkelt ...” 
 

Det är viktigt att uppfattas som en korrekt aktör på företagets marknad eftersom 
detta påverkar möjligheterna att göra affärer, och man fäster stort avseende vid 
detta. Vilket också återkommer i det enskilda fallet med företagets jämställd-
hetspolicy, där regelverket får vika för de uppfattningar som kan finnas på en 
enskild marknad. 
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”Om vi får anledning att säga, i vilken omfattning ska vi göra det här, så är 
svaret, så långt som möjligt, men vi måste ju ändå få fortsätta göra affärer, 
så långt som det är möjligt, förenligt med vårt behov av att utveckla våra 
affärer.” 
 

De grundläggande ekonomiska behoven är starkare och de tar över regelverket 
och man ger upp jämställdhetspolicyn för att inte äventyra möjligheterna att göra 
affärer. Orden behov, utveckla och affärer beskriver ekonomiska hänsyn, men 
delvis utifrån en annan utgångspunkt än ovan, det grundläggande behovet av att 
få avsättning för sin tillverkning. 
 
Laglydnad beskriver hur företaget ser på och uppfattar sådant som lagar och 
sanktioner, utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv och dess betydelse 
i deras förhållningssätt. Det innehåll respondenten ger begreppet affärsetik visar 
tydligt hur centralt efterlevnaden av lagar och andra regler är i dess verksamhet. 
 

”... vad jag lägger in i affärsetik. Ja, jag tänker i första hand på att det gäller 
att följa lokala lagar och förordningar när det gäller förhandlingar, teck-
nande och slutande av avtal, att man står vid ingångna förpliktelser, det är 
sådant som jag associerar till.” 
 

Tolkningen av affärsetik går sedan igen i synsättet på företagets verksamhet i 
olika länder. Vilket stärker uppfattningen att detta är något som är centralt och 
starkt förankrat i företaget. 
 

”... jag skulle vilja säga att vi följer i grunden värdlandets lagar och förord-
ningar. Det är ju det enda som vi har att hålla oss till.” 
 

Den starka betoningen på efterföljande av olika lagar och regler framkommer 
också i det att man uttrycker ett strikt förhållande till FN-sanktioner, men även 
för sådana begränsningar som exportkontroller utfärdade av olika länder. 
 

”... det som egentligen brukar vara det egentliga hindret för oss att göra 
affärer och som vi naturligtvis håller hårt på, är att det förekommer FN-
sanktioner... eller andra, av regeringar ålagda begränsningar, exportkon-
troller och liknande, sådant följer vi ...” 
 

Uppfattningen om efterlevnaden av lagar och regler är så stark att man 
egentligen erkänner myndigheternas suveränitet på området, i det att man inte 
ålägger sig själv något annat än det som bestäms av det internationella samfun-
det och nationella regeringar. 
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”... tillbakavisar vi, att vi skulle vara ålagda några andra moraliska regler, 
än sådant som regeringar och världssamfundet anlägger ...” 
 

I grund och botten en relativt okomplicerad inställning som är enkel och klar i 
sitt uttryckssätt. Det andas ändock ett visst mått av tvivel, även om strategin att 
underordna sig myndigheterna hittills varit framgångsrik. 
 

”... etikprövningen överlåter vi åt FN och regeringarna att göra egentligen, 
men sen så har det lyckligtvis, får jag väl säga, kunnat fungera i praktiken.” 
 

Delstrukturen efterleva avser att beskriva det sätt varpå man följer upp 
normernas efterlevnad i organisationen och vad som kan begränsa deras räck-
vidd. Företagets grundläggande dokument har en exklusiv ställning, vilket även 
leder till frågor om dess förankring. Förankring skall här förstås som det sätt 
varpå företagets ledning försöker få sin policy accepterad och inte hur den 
faktiskt omfattas av alla anställda. Vad företagsledningen anser skall gälla är 
klart uttryckt. 
 

”Det finns ingen annan policy än grundpolicyn.” 
 

Detta innebär nu inte att den kan gälla oinskränkt, utan konflikter kan uppstå i 
olika situationer, vilket man också är medveten om och man kan tillämpa ett 
praktiskt synsätt. 
 

”... jag tror inte vi är eller kan vara några fundamentalister när det gäller 
våra policies ...” 
 

Målsättningen för normerna är annars att det är, 
 

”... värderingar som vi vill skall delas av alla medarbetare.” 
 

Då en tillämpning av normerna fullt ut inte är möjlig av olika skäl, kan en 
anpassning till t ex värdlandets förhållanden ske, som när det gäller den jäm-
ställdhetspolicy som finns inom företaget. 
 

”Man kan inte i arabvärlden, där kvinnosynen kan vara helt annorlunda, 
inte driva jämställdhetspolicy på samma sätt.” 
 

Målsättningen i det globala perspektivet, är ändock att några undantag egent-
ligen inte finns. 
 

”... vad jag tycker är, och skall vara vår strävan och vår inriktning, det är att 
de här värderingarna och vår policy skall tillämpas globalt.” 
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Policyn har under senare tid varit utsatt för ett omfattande revideringsarbete och 
då har man fört en diskussion internt om olika frågor där anpassningen till lokala 
kulturella skillnader varit en sådan fråga, men som inte väckt någon uppmärk-
samhet eller krav. 
 

”Det har i detta sammanhang inte dykt upp några krav på regionalisering 
eller undantag till det vi diskuterat ... så egentligen har det huvudsakligen 
varit redaktionellt arbete.” 
 

Den andra aspekten av denna delstruktur har mer karaktären av en kontrolle-
rande funktion för att säkerställa normernas efterlevnad men också som en del i 
kvalitetssäkringen inom företaget. 

 
”... vi har ju kvalitetscertifiering ... och använder även det för att kontrollera 
att vissa delar efterlevs.” 
 

En kanske mera traditionell metod är att använda sig av intern och extern revi-
sion för kontroll och uppföljning av normernas tillämpning. 
 

”... internrevisorerna, som löpande besöker delar av företaget, har kontroll-
frågor på policyavsnitt.” 
 

På samma sätt har även externa revisorer ett antal avsnitt att kontrollera av 
”policies” och ”guidelines”. Detta avses även ske i den direkt operativa verk-
samheten genom att vissa personer i ledande ställning löpande tar upp dessa frå-
gor. 
 

”... marknadsansvariga för olika delar av världen ... när de besöker 
dotterbolagen ... (vid) ledningens genomgång av verksamheten så 
kontrolleras också efterlevnaden av berörda policies och direktiv som ut-
färdats.” 
 

Etik försöker visa det sätt varpå etiken uppfattas och uttrycks i företaget och 
dess betydelse i organisationen och i konflikter. Det karakteristiska för etiken är 
att den inte skapats utifrån något givet syfte utan vuxit fram i företaget under en 
längre tid för att sedan, helt eller delvis kodifieras. 
 

”... vi har nog genom åren, i ett gammalt företag lyckats utveckla en 
företagskultur, som kan definieras på ett visst sätt och där så att säga etiken 
kanske mer implicit ändå har styrt det sätt på vilket vi genom åren kommit 
att präglas.” 
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Det finns en medvetenhet om att yrkeslivet inte är den enda grunden för en 
individs etiska värderingar, men också en klar uppfattning om vad som skall 
gälla. 
 

”Finns det medarbetare som har andra etiska värderingar, så får de faktiskt 
lov att anpassa sig till det som är uppställt här.” 
 

Några egentliga alternativ till företagets synsätt finns inte. 
 

”... att det skulle finnas några rättfärdiga grunder för att, eller några 
möjligheter att göra gällande på etiska grunder att man skall bete sig på 
något annat sätt, än det jag menar naturligen följer av företagets värde-
ringar, det har jag svårt att se. Det kan jag inte tänka mig.” 
 

För företaget gäller samma princip av underordnande om det uppstår en konflikt, 
det övergripande förhållningssättet får råda. 
 

”... vi följer i grunden värdlandets lagar och förordningar.” 
 

Några större kontroverser kring de etiska regelverken eller synsätten tycks inte 
finnas i organisationen. 
 

”... vi har sällan eller aldrig ... problem under rubriken företagsetik hos oss 
till vardags.” 
 

Inte heller utgör etiken ett hinder i verksamheten, utan det som varit avgörande 
hittills är helt andra skäl. Produktionstekniska grunder har varit mer framträ-
dande än det rent etiska tänkandet. 
 

”... kan finnas situationer där vi av koncernövergripande skäl kan säga, 
väljer att avstå från att engagera oss i en affär i ett visst land, om det innebär 
en belastning för oss och vår verksamhet på andra och kanske viktigare 
marknader ... vi har av resursskäl avstått från att göra affärer med vissa 
länder ibland. Men att det skulle varit av etiska skäl, det kan jag egentligen 
inte ge något exempel på  ...” 
 

Delstrukturen tillämpning beskriver egentligen bara ett par av flera tillämp-
ningsområden i företaget. Utifrån perspektivet förhållningssätt så kan det då 
noteras att penetrationen är god både på djup och bredd. Förhållningssättet, 
sätter inte enbart sin prägel på företaget och dess anställda i deras externa upp-
trädande, utan även i stor utsträckning internt. Spridningseffekten är god genom 
att det övergripande förhållningssättet förgrenar sig ut i hela organisationen ge-
nom olika interna föreskrifter. 
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”... på personalområdet har vi en policy för hur vi vill uppträda som 
arbetsgivare, men vi har också i tillägg till det, Personalhandbok, som i 
detalj utvecklar det här om anställningsvillkor etc.” 
 

På samma sätt fungerar det inom tillämpningsområdet redovisning, den övergri-
pande policyn filtreras nedåt i en mer detaljerad föreskrift. 
 

”... (vi har en) policyförklaring om hur vi skall sköta bokföring och 
ekonomi ... (och) en tjock pärm som är en ekonomihandbok.” 
 

Intervjun kan sammanfattas som att olika normer och värderingar i företaget är 
viktiga och betydande inslag. Ansvaret för innehåll och utformning ligger hos 
företagets högsta ledning och man försöker förankra det i vedertagna och 
grundläggande värden som demokrati och positiv påverkan på samhället. Det 
görs stora ansträngningar för att hålla liv i normerna och värderingarna samtidigt 
som man också kontrollerar efterlevnaden. Det etiska tänkandet kan i första 
hand spåras i processen bakom utformandet och prövandet av reglerna. Reglerna 
i sig själv framstår mer som handlingsregler för vägledning i olika konkreta 
situationer, tillämpningar utifrån den diskussion, som de ansvariga för reglerna 
fört. Reglerna har karaktären av något absolut i det att något annat egentligen 
inte gives, dock med undantag för problem som kan uppstå i skilda kulturer och 
ålägganden som kan komma från nationella och internationella myndigheter och 
där affärerna hotas. Laglydnaden är stark och gör att reglerna kan få ge vika 
även om målet är att de skall gälla oinskränkt i ett internationellt perspektiv. En 
stabilitet över tiden tycks också finnas då några större ändringar inte gjorts i 
samband med en utförd revidering. 

9.2.2 Fall 2 - V2 
Fallföretaget är ett globalt inriktat företag med produktion och försäljning i stora 
delar av världen. Intervjun har skett med en centralt placerad befattningshavare 
på företagets personalavdelningen, med god insyn i arbetet med den rådande 
företagskulturen, utifrån flera perspektiv. Framförallt en insyn i och kunskap om 
processen i ett internationellt perspektiv, men också med god inblick i 
ledningens synsätt och resonerande om företagsetik. 
 
Företaget bedriver sin verksamhet inom vad som traditionellt kallas för verk-
stadssektorn och har under senare år vuxit kraftigt, främst genom förvärv av 
andra aktörer på marknaden. Något som fört med sig en kraftigt diversifierad 
kultur i koncernen och som är ett av flera skäl till att man är inne i ett föränd-
ringsskede, där man aktivt driver ett antal processer för att skapa en enhetlig 
företagskultur med gemensamma värden i hela organisationen. Man har kommit 
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en bit på väg och i första hand kommer intresset att koncentreras på de vär-
den/värderingar som man vill ska råda och håller på att införa. 
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Figur 12. Inledande kodning V2. 
 
Den första kodningen av intervjun (figur 12) pekar mot att två begrepp, som har 
ett nära samband, är särskilt centrala och relevanta. I första hand inte för att det 
sker en kraftig centrering kring just dessa koder, utan för den förankring som de 
har i den process som pågår i företaget. Där koden förhållningssätt beskriver 
detaljerna i en process som syftar till att skapa och upprätthålla en viss given 
företagskultur i organisationen. Förändringsprocessen är till sin natur relativt 
komplex och har fler än ett grundläggande drag inom sig. Men ett av dem 
framträder särskilt tydligt, nämligen aspekten delaktiga, dels genom att den är 
ett mål i sig, men också är grundläggande för hela processen.  

 
”... (att) skapa en kultur som alla sluter upp kring. ” 

 
En kultur där alla aktivt tar sin del av ansvaret för utvecklingen i företaget, 
samtidigt som nya grupper, som tidigare inte varit så framträdande, ska fås att 
spela en aktivare roll. I ett bredare perspektiv kan man även skönja rent 
ekonomiska skäl som en bidragande faktor till att man vill få fler än tidigare, att 
vara delaktiga i verksamheten. 
 

 168 



  

”Det är många kvinnor som använder våra produkter ...” 
 
En annan aspekt av delaktighet är att man anar en dold kompetens hos grupper, 
som kvinnor och minoriteter, som hittills varit dåligt utnyttjad. Något som man 
vill förändra, ta till vara och göra något positivt av, både för företaget och de an-
ställda. För att uppnå detta vill man ändra i de tidigare strukturerna, så att i högre 
grad än tidigare, individen sätts i centrum.  
 

”Det finns en dold kompetens bland de här grupperna som vi vill komma 
åt.” 

 
Utan individens stöd och delaktighet anser man sig inte kunna nå framgång eller 
vara världsledande inom de områden som man bedriver sin verksamhet. Varje 
enskild individ i organisationen måste ges möjlighet och fås att tillvarata, sina 
inneboende resurser. Utveckla dem i ett väl strukturerat samarbete med övriga 
anställda, så att både individen och företaget på sikt kan utvecklas på ett för alla 
parter gynnsamt sätt. Innanför detta perspektiv så har följaktligen den fortsatta 
selektiva kodningen, skett utifrån den övergripande koden delaktiga, som utgö-
rande ett särskilt rimligt alternativ att tolka intervjun utifrån. 
 
Resultat av kodningen (figur 13) i det andra steget är ett antal omflyttningar 
mellan olika grupper, främst en uppdelning av B-koden företagskultur, som i 
stället blir koderna förändring och förhållningssätt. Utav A-koderna så utgår 
organisation och kunskap medan koden samhälle tillkommer, samtidigt som 
förändring klivit ett steg upp i kodhierarkin. I övrigt ligger annars kodstruk-
turen relativt stabilt mellan de olika kodomgångarna, med endast några få juste-
ringar i övrigt. 
 
Den etik som man vill uttrycka, kan tolkas som ett antal tankar om hur man på 
ett bra sätt tillvaratar olika intressenters nytta. I det egna perspektivet är det 
naturligtvis av vikt att tillgodose ägarnas intressen, men man ser längre än så 
och betonar vikten av att även andra intressenters nytta tillgodoses. 
 
I sin vision betonar man, vid sidan om ägarna, särskilt kunderna och deras nytta. 
I detta perspektiv är individen den enskilt viktigaste faktorn och genom att er-
känna att även individen har mål och inte enbart betrakta denne som ett medel 
för att nå sina egna mål, så förväntar sig företaget ett positivt utfall för samtliga 
inblandade parter. 
 

”... ett bra klimat för människor att växa i och göra bra resultat ...”  
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Figur 13. Selektiv kodning V2 
 
Allmänt goda betingelser för individen, ska motivera de anställda att vara del-
aktiga i processen, skapa ett engagemang, en vilja att delta på ett konstruktivt 
sätt. Att man verkligen vill att de anställda skall vara delaktiga, framgår klart 
och tydligt i det sätt man valt att utforma sitt budskap.  
 

”... jag tror inte att man velat ha det som en psalmvers som man lär sig 
utantill, som man rabblar, som inte har något innehåll i, utan budskapet 
skall överbringas så att man också förstår med hjärtat vad det är fråga om, 
vad man vill uppnå ... alla ska ju leva efter det här.” 

 
Alla skall ges goda möjligheter att ta till sig och förstå de värden som man vill 
att verksamheten ska vila på. Vilket är särskilt viktigt eftersom man mer eller 
mindre kräver av alla anställda att de också lever upp till vad som sägs i före-
tagets etiska dokument. Koncernchefen har deklarerat klart och tydligt att han 
står för värderingarna och att han också förväntar sig att alla andra gör det. 
 

”... det här är någonting jag står för, det här vill jag att ni också ska stå för 
...” 
 

Skälet till den klara markeringen kan vara att man verkligen vill understryka, att 
detta är ett prioriterat område, tillika en viktig uppgift för företagets chef. 
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”... en av hans viktigaste uppgifter är att sköta om företagskulturen, se till 
att det finns rätt kultur.” 

 
Men det är inte bara en uppgift för företagsledning och koncernchef, utan man 
förväntar sig faktiskt att alla, inte bara tar till sig budskapet, utan också gör 
något konkret av det. Den som har svårt att acceptera detta eller inte finner sig 
tillrätta, antas egentligen lämna organisationen.  
 

”Jag tror inte man trivs, en människa trivs inte att arbeta i en kultur som 
upplevs som motstridig eller inte passar deras värderingar.” 

 
Den företagskultur man eftersträvar har utformats på ett relativt enkelt sätt och 
består i princip av ett antal nyckelord, som någorlunda enkelt anger och 
beskriver vilka värdena är. 
  

”... man har inte skrivit några längre beskrivningar till det här, utan det 
finns stödord för att man ska få smaka på vad det är ...” 

 
Avgörande är att värderingarna blir kända och att de hela tiden är relativt 
lättillgängliga. I det tudelade system man har för att införa sina värderingar, 
kommer det i ett andra steg, en muntlig introduktion där värderingarna gås ige-
nom och utvecklas i en sorts dialog form. 
 

”... det skall överföras genom mun mot mun-metoden, det skall finnas 
någon som överbringar budskapet personligen ... att det skall överbringas 
av en människa, inte bara på ett papper ...” 

 
I ett företag med verksamhet över hela världen och som vuxit en hel del genom 
förvärv, är företagskulturen också ett sätt att få de olika delarna i företaget att 
närma sig varandra. Skapa en gemensam plattform för vidare utveckling. I ett 
globalt perspektiv strävar man således efter att integrera olika delar av företaget 
och uppmuntrar alla gränsöverskridande aktiviteter.  
 

”Eftersom det finns ett krav, man driver det väldigt mycket, det här med 
internationalisering ... människor skall få möjlighet att skaffa sig interna-
tionell erfarenhet genom att arbeta i andra länder eller jobba i in-
ternationella projekt. 

 
Ett ökat samarbete i alla sammanhang avser att skapa en gränsöverskridande 
kompetens, frigöra och bättre tillvarata de inneboende resurser som finns i orga-
nisationen på global nivå.  
 

”Det får inte bli revirpinkande, man måste jobba i en integrerad 
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organisation ...” 
 

I det gränslösa samarbetet, där man rivit alla gränser både organisatoriskt och 
geografiskt, skall de inneboende krafterna frigöras. En långt driven integrering 
ska leda fram till synergier och utveckling på alla områden 
 

”... man jobbar över gränserna, så att alla bidrar med sin specialitet och 
tillsammans blir resultatet större än för var och en.” 
 

För att tillvarata alla positiva krafter, strävar man inom ramen för 
företagskulturen, efter en förändring som innebär att man skall få fler att delta 
och känna sig delaktiga i företagets verksamhet, samtidigt som man också ska 
förändra ett antal värderingar. I organisationen finns därför ett särskilt uppdrag, 
där man har till uppgift att aktivt bedriva ett förändringsarbete mot de mål som 
man satts upp. Den strategi man valt innebär att alla som ska vara drivande i 
processen också ska vara delaktiga i dess utformning, särskilt när det gäller de 
verktyg som skall användas. 
 

”De får vara med och utarbeta verktygen som de sedan själva ska använda.” 
 
Ett arbete som också gått ut på att visa vad värdena är rent praktiskt och hur man 
kan göra för att uppnå de uppsatta målen. 

 
”... konkretisera vad dessa values är, vad det är man gör för att uppnå det 
här ... ” 
 

För att stödja detta arbete, i ett övergripande perspektiv, har det genomförts 
olika aktiviteter i alla delar av organisationen, med koncernchefen i spetsen. 
 

”... koncernchefen själv var ute på någon sorts roadshow i USA, Europa 
och Asien ... och presenterade det här i rätt stora grupper.” 

 
I förändringsarbetet är genus ett särskilt betonat område, som anses kräva 
speciella åtgärder för att säkerställa en förändring i rätt riktning. Sålunda verkar 
man särskilt aktivt för att samtliga i organisationen, utan undantag ska känna, att 
alla har lika rätt till utveckling.  
 

” Därför att vi vill inte ha något tak ... utan ... (alla) skall ha samma möjlig-
heter, om de vill ha dem naturligtvis. Om de väljer att ha de här möjlig-
heterna då skall vi även se till att de får dem.” 
 

 172 



  

Av tradition kan vissa grupper haft ett försteg framför andra när det gällt att 
komma vidare i organisationen, vissa grupper har utifrån sedvänja gynnats på 
bekostnad av andra.  
 

”... risken är ju att när du har många män, att de väljer sina efterträdare, den 
yngre generationen, väljer gärna ledare som ser ut som en själv.” 

 
En sedvänja som kan vara djupt rotad och som kräver nya, radikalt annorlunda 
grepp, för att man ska komma tillrätta med vad som upplevs både otidsenligt och 
orättfärdigt. En väg för att nå fram till detta, är särbehandling, där man har en 
vilja att i praktisk handling klart och tydligt visa att man vill ha till stånd en 
förändring.  
 

”... om  man vill förändra värderingar ... måste man hjälpa till ... det kom-
mer inte självmant ... jobba mer strukturerat, målinriktat på att få fram 
kvinnor snabbare ... starta projekt för att ruska om organisationen.” 

 
Vilket, sett i ett svenskt perspektiv, kan innebära att man vidtar åtgärder för att 
stärka just kvinnors möjligheter till utveckling. I ett mer allmänna termer så 
eftersträvar man ett förhållningssätt som i grund och botten präglas av stor 
omsorg om varje individ, och egentligen inte särskilt utpekade grupper. 
 

”Att ha en positiv människosyn och tro på att människor verkligen kan 
utveckla sig ...” 

 
Vidare ska man visa respekt för att individer är olika och alltid beakta detta i 
alla sammanhang, inte enbart för att nå ett bra resultat för företaget. Utan även 
för att befrämja individens möjligheter att nå goda resultat för egen del. 
 

”... man skall både respektera och uppmuntra olikheter och i stället titta på 
hur man kombinerar olikheter för att få fram ett bättre resultat ...” 

 
När man fogar samman olika grupper strävar man medvetet efter att få en så stor 
olikhet i sammansättningen som möjligt, så att individerna kompletterar och 
förstärker varandra. 
 

”Det skall inte bara vara folk som rusar på ... det skall också vara sådana 
som matchar den sortens kanske kreativa och snabba människor, genom att 
kanske vara administrativt begåvade ...” 

 
Något som också ska ge utdelning i den strävan man har att skapa en större 
jämlikhet mellan olika grupper i företaget, vilket man fäster stort avseende vid.  
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”Vi tycker ... att detta är något viktigt att arbeta med ...” 
 
I relationer medarbetare emellan skall man vara effektiv och disciplinerad, men 
inte i en formalistisk mening, utan snarare anpassningsbar och följsam mot 
omgivningens krav och behov. 
 

”Vi vill ha en disciplinerad organisation, där man respekterar varandras 
arbete och varandras tid.” 

 
En flexibel attityd som medför att man inte onödigtvis fördröjer beslut eller på 
annat sätt utgör ett hinder för sina medarbetare eller arbetskamrater. Avsikten är 
att skapa ett sådant andligt klimat att varje individ kan fås att växa i sin roll som 
människa och medarbetare. 
 

”Vi vill ha ledare som utvecklar och uppmuntrar ... så att de (anställda) kan 
känna arbetstillfredsställelse och utveckla sig och därmed trivas och göra 
bra resultat.” 

 
Alla olika delar i sättet att förhålla sig, ska leda fram till en sådan arbetsmiljö att 
de anställda har en allmänt positiv bild av företaget. Att arbeta i företaget skall 
vara både spännande och intressant. 
 

”De skall kunna gå till jobbet på morgonen och känna att det här kommer 
att bli en spännande dag, att de får ansvar och uppgifter delegerade som gör 
att de växer.” 

 
En annan sida av sitt sätt att förhålla sig, är den syn man har på det samhälle 
man verkar i och är en del av. Relationen präglas av en förändring mot ett 
bredare synsätt. Numer tillstår man att även andra kriteria än strikt ekonomiska 
måste beaktas, samtidigt som man på vissa områden också tar ett större ansvar 
än tidigare. 
 

”... tidigare så har man, som alla företag, fokuserat mycket på bottom line, 
finansiella resultatet, men det är ju inte allena saliggörande egentligen. Vi 
kan ju även driva andra frågor, vi kan själva driva andra projekt, som i sig 
då stöttar det ekonomiska resultatet.” 

 
Ett prioriterat område där man vill ta ett större ansvar, är miljö. Här ser man en 
direkt koppling mellan ett ökat miljömedvetande och sin egen överlevnad på 
sikt, även ett affärsmässigt argument framtonar, om än inte särskilt betonat. 
 

”... vi vill ju att vi skall kunna överleva som företag, om vi nu ser 
långsiktigt så kan vi inte negligera miljöproblem ... vi skall inte bidra till att 
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lämna över en förstörd miljö för våra barn. De skall också köpa våra 
produkter och det kommer de inte att göra…” 
 

Det finns också en tydligt uttalat ambition att föregå med gott exempel, helt 
enkelt ligga så långt fram i utvecklingen, att man av egen fri vilja och 
framsynthet ska förekomma olika parters viljeyttringar på miljöområdet. 
  

”... företag miljöförbättrar ju inte förrän de blir piskade till det ... vi vill se 
till ... att vi (gör det) självmant innan opinionen kräver det ...” 

 
Omsorg om individen och till en del också om samhället, förväntas innebära ett 
antal affärsmässiga fördelar, som i ett längre perspektiv skall tillskapa ett 
ägarvärde. Förutsättningen är emellertid att man kan förverkliga sin vision och 
ordentlig förankra sina värden i organisationen. I den institutionalisering som 
sker, finns därför ett speciellt betonat ansvar för chefsskiktet i företaget. Det är 
chefernas uppgift att vara kulturbärare men de ska också se till att kulturen 
realiseras och får ett praktiskt uttryck i organisationen. 
 

”Man kan inte bara skapa saker och ting ... man ska landa det också ... man 
skall se till att alla förstått och att alla är lyckliga med sina uppgifter ... att 
det blir levererat, då är uppgiften klar.” 

 
Men det räcker inte. I ett längre perspektiv har man inte råd att slå sig till ro. Då 
gäller det även att upprätthålla och utveckla det man åstadkommit, försvara sina 
framsteg. 
 

”... alla chefsnivåer har ju sedan ansvaret som ledare att värna om kulturen 
och utvecklingen ...” 

 
Att vara en god förebild är kanske den viktigaste komponenten i att värna 
kulturen, att varje dag, utan undantag, leva som man lär. 
 

”... (för) att det verkligen så småningom ska sjunka in och bli klart, så måste 
man med goda exempel visa vad det är man vill åstadkomma, varje ledare 
skall leva efter det här varje dag. Framförallt koncernchefen själv ...” 

 
Varje person i ledande ställning har också ett ansvar för tolkning av företagets 
värderingar mot praktiska situationer i enskilda fall, men också rent allmänt i de 
återkommande samtal som förväntas ske i organisationen.  
 

”Det här är någonting som en ledare ska ta upp med sin grupp, diskutera 
ikring och överbringa budskapet. Han skall också finnas där, svara på 
frågor och vara ett levande exempel på vad det är ...” 
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Processen har egentligen inget slut, utan snarare bara ett antal etappmål, varför 
man hela tiden måste vidta åtgärder för att stödja den så att den hålls levande. 
Den kan aldrig läggas åt sidan, man kan aldrig slå sig till ro i organisationen och 
vara nöjd.  
 

”Det är ingen process som tar slut, man är inte färdig en vacker dag liksom, 
även om man kanske har nått målet ... nu är vi klara med den här processen 
och kan lägga den i byrålådan ... det måste vara levande hela tiden.” 

 
Även koncernchefen visar en sådan medvetenhet, genom att hela tiden i sitt 
praktiska handlande, visa på hur värderingarna kan föras in i och påverka i allt 
vad man gör. 
 

”... han tar upp det här hela tiden ... påminner om, knyter an till ... för det är 
inte så svårt att applicera det på vad du än gör ...” 

 
Det är också något ständigt återkommande i de dagliga rutinerna, man påminner 
så ofta man kan. En markering av att processen alltid måste vara levande. 
 

”... vi inleder nästan alla våra möten, det låter nästan lite religiöst det här, 
men det är så grundläggande och viktigt för oss, för att vi ska kunna 
fungera som vi vill ... (att) alltid leva efter det här varje dag.” 

 
I den utbildning som bedrivs internt finns ständigt återkommande inslag för att 
stödja och utveckla det grundläggande gemensamma synsättet.  
 

”... universitetet är en supportfunktion för att se till att de här 
kompetenserna både hålls levande och utvecklas. 

 
Efterleva som aspekt visar vilka åtgärder man vidtar för att säkra och följa upp, 
att man håller  sig till företagets värderingar. Grundläggande är en medvetenhet 
om att måste värna det man uppnått, men också kontinuerligt driva på utveck-
lingen.  
 

”... den slutar aldrig, om man väl har förändrat en kultur så gäller det att 
värna om värderingarna och hela tiden sträva efter att förbättra saker och 
ting.” 

 
I en periodiskt återkommande enkät, där samtliga anställda ingår, har man i 
praktiken en kontinuerlig revision av verksamheten. Där man utifrån ett stort 
antal frågor och ett antal indikatorer försöker mäta utvecklingen och tillståndet i 
organisationen.  
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”... system där vi går ut och i princip frågar personalen varje år vad de anser 
om saker och ting. Hela fältet rakt igenom ... hur de upplever sina egna 
arbetsuppgifter, hur de upplever sin ledare, hur de upplever sin arbetsmiljö 
...”  

 
Resultaten från enkäterna ställs sedan samman varvid det sedan görs en kontroll 
mot i förväg fastställda mål, för att se hur väl man når upp till målen. Varje 
enskilt mål finns klart uttryckt och kvantifierat i olika nivåer. 
 

”... det finns mål uppsatta i strategierna, vad vi skall uppnå för motive-
ringsgrad, nöjdhetsgrad hos våra medarbetare.” 

 
På ett liknande sätt har man också ett mätsystem uppbyggt mot kund, där 
verksamhetens resultat mäts ute hos återförsäljare och slutkund, för att se hur 
man ligger i nivå med de egna förväntningarna, men också med de förväntningar 
som finns i ett externt perspektiv. 
 

”... ta reda på om de tycker om produkten ... hur den fungerar ... är de nöjda 
med produkten ...” 

 
Till enkäten finns sedan ett system knutet, där utfallet i varje resultatenhet kan 
påverka enskilda individers bonus. Höga mätvärden rakt igenom ska i princip 
innebära hög bonus och omvänt ska det inte löna sig med låga värden.  
 

”Hela undersökningen slutar i ett tal för en enhet ...” 
 
I de enheter man inte når upp till en godtagbar nivå så utgör undersökningarna 
även ett underlag för upprättandet av olika åtgärdsplaner. Organisationen inne-
håller annars ett antal strukturer för att stötta de värden som ska prägla verksam-
heten. Således har man regelbundet återkommande möten, med en delvis fast 
agenda. Strukturerade möten där man varje gång tar upp och går igenom vissa 
punkter. 
 

”... då tar vi upp frågan, var är alla, är alla på spåret enligt planerna eller är 
det någon som sackat efter och i så fall varför ... så diskuterar vi det och ser 
till att ... den personen (får) lite extra skjuts och stöttning ...” 
 

Stötta innebär inte bara att man kontrollerar att arbetet flyter som det ska. Ett 
minst lika viktigt inslag är att man aktivt arbetar för att organisationen ska hålla 
sig till sina värden och tillämpa dem i den praktiska verksamheten. 

 
”... man kanske känner att någon håller på att sticka in på fel spår ... vänta 
nu ett tag, vart är vi nu på väg ... så här kan vi inte göra ...”  
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Företaget är inte bara angeläget om att ha ett antal normer, utan man vill också 
se dem levande i organisationen. Därför har men ett relativt omfattande system, 
inte enbart för att kontrollera, utan också för att aktivt stötta efterlevnaden. 

9.3  Läkemedelsföretag 
Här gäller även det som sagts ovan, men med det tillägget att läkemedel som 
beteckning är mer precist och sålunda bättre beskriver det företag som är i fråga 
än vad som är fallet med företagen i verkstadsbranschen.  

9.3.1 Fall 3 - L1 
M1 är ett medicinskt företag och ett av de största i sin bransch och arbetar på en 
global marknad både vad gäller forskning/produktion och försäljning. Inter-
vjupersonen är en centralt placerad person med god insikt i hela den procedur 
som föregår lanseringen av läkemedel, allt från idéstadiet till registrering hos 
respektive godkännande- och övervakningsmyndighet. Har också en lång an-
ställningstid med erfarenhet från i stort sett alla nivåer i företaget. Intervjun 
präglas av ett personligt perspektiv på etik, men också av etikens faktiska ut-
tryck i företaget, som intervjupersonen uppfattar det utifrån sin erfarenhet och 
position. 
 
Arbetet i ett medicinskt företag är speciellt i flera avseenden och skiljer sig en 
hel del från andra verksamheter i näringslivet. Företaget är forskningsintensivt 
och bedriver en verksamhet, som i många stycken måste föregås av noggranna 
överväganden. Alla beslut måste prövas ingående och motiveras noga, dels med 
tanke på de risker som normalt kan förknippas med alla läkemedel, men också 
för att man ska kunna få nödvändiga godkännanden av olika myndigheter, sär-
skilt för tester på levande djur och människor. Hela detta arbete och den arbets-
situation som följer av detta, präglar verksamheten i så hög grad att det i stora 
delar innebär en kontinuerlig etisk prövning av hela företaget och dess verk-
samhet. 
 
I det allmänna medvetandet, särskilt som det kommer till uttryck i media, finns 
det en alltid närvarande debatt om medicinska företags hantering av sin verk-
samhet och verkningarna av deras produkter.216 En debatt som i och för sig kom-
mer och går, men alltid är aktuell och i princip även den innebär en kontinuerlig 
prövning av branschen och dess aktörer. Slutligen så innebär forskningen i sig 
själv ett ständigt prövande av olika alternativ och ytterligare en aspekt på 
begreppet pröva.  
 
 
                                                           
216 I början av 1998 har det t e x förekommit en relativt intensiv granskning av läkemedel och  
    deras biverkningar, särskilt i Expressen och Aftonbladet. 
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Figur 14. Inledande kodning L1 
 
Även den inledande (figur 14) kodningen stödjer uppfattningen att det kan för-
hålla sig så, att verksamheten i praktiken hela tiden utsätts för en etisk gransk-
ning, oavsett om det nu sker på grund av lagstiftning eller ett eget etiskt regel-
verk. Kodningen ligger starkt kring två grupper, företagskultur/etik och forsk-
ning/utvärdera. Där den första gruppen kan tolkas som prövande och stödjande 
för processen i den andra, som har en rad krav att uppfylla, förutom de som 
följer av företagets egna regler och värderingar.  
 

”... jag tror inte att det finns någon bransch som styrs så in i minsta detalj av 
bestämmelser ... på ett sätt är vi väldigt begränsade i vårt handlingssätt ... 
däremot när det gäller att besluta om vi ska ta fram ett nytt ... (läke-)medel, 
det kan vi bestämma själva. Från det beslutet till att vi har en färdig produkt 
på marknaden så är det inte så hemskt mycket vi bestämmer själva 
faktiskt.” 
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I detta perspektiv har det då framstått som rimligt att koda selektivt med ut-
gångspunkt i begreppet pröva, som tar sin utgångspunkt i de kontinuerligt åter-
kommande och granskande inslagen inom alla företagets aktiviteter. I vart fall 
alla som bedrivs på det medicinska området.  
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Figur 15. Selektiv kodning L1
 
I den andra kodningsomgången (figur 15) sker en del förändringar, men i stora 
drag så behålls den struktur som framkom i den initiala kodningen. Överföra, 
tänkande och debatt utgår helt medan prövning byter till pröva. Några koder 
flyttar också emellan de olika B-koderna. Osäkerhet byter från utvärdera till 
återkalla. Öppenhet byter från förkultur till etik, medan förebild gör det 
omvända och byter från etik till förkultur. 
 
Grunderna för att bedriva forskning kan variera, men rent allmänt kan man i 
detta fall utgå från att både företag och anställda känner sig tillfreds med att 
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verka inom ett område där man bidrar till att förbättra villkoren för mänsklig-
heten. Forskningen i sig, kan ha ett inneboende värde, som inte finns på samma 
sätt i andra slag av verksamheter. För att åstadkomma resultat krävs det emeller-
tid ett antal kritiska överväganden och de beslut som ska fattas är inte enkla, 
redan på ett mycket tidigt stadium måste man beakta de faktiska resurser som 
man har till sitt förfogande. 
 

”... resurser är alltid en avvägning ... det gäller ju att slås om den där kakan 
som företaget kan expandera varje år ... genom att visa framfötterna ...” 
 

Det gäller inte enbart att ha en bra idé utan man måste också kunna visa att man 
har den bästa idén om man ska ha en möjlighet att komma ifråga i den fördel-
ning som sker mellan olika projekt i företaget. 
 

”... det måste ju ske en viss prioritering mellan alla idéer ... och naturligtvis 
får ett högprioriterat projekt mer resurser än ett lågprioriterat.” 

 
I detta perspektiv kan man ana att de ekonomiska övervägandena kanske kom-
mer i första hand. Det handlar inte bara om att ta fram nya produkter det gäller 
också att skapa nödvändiga förutsättningar för det framtida arbetet, samtidigt 
som kraven ökar hela tiden.  
 

”... det ställs större och större krav på att hitta nya läkemedel, (det) är 
naturligtvis inte lätt ...” 

 
Kunskap är ytterligare en faktor som är kritisk och som ensam kan avgöra om 
man ska ge sin in på ett nytt område eller ej. Avgörande för om man ska lyckas 
få fram en ny produkt eller ej, är att man har en god kompetens på forsknings-
området. Något som i förlängningen kan leda till ett antal överväganden om 
arbetstillfällens geografiska placering och att det i slutändan inte blir någon 
forskning alls. 
 

”Du får inte forskare idag att flytta till Sverige.” 
 
Stora skillnader i de anställdas ekonomiska villkor leder till att kunskapen blir 
stationär och helt enkelt inte kan bedrivas i Sverige. Ett annat skäl kan vara att 
kunskapen är relativ till lokala förhållanden och gör det rimligt att bedriva forsk-
ning, där man utöver kunskap, också har ett naturligt intresse av forskningen 
som sådan.  
 

”... malaria och tuberkulos ... vi har inga sjuka här i Sverige att tala om, där-
för finns det inga forskare som behärskar området.” 
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Ett allt större intresse för olika substansers ursprung, särskilt i olika sorters 
växtlighet, bidrar också till att man lokaliserar sin utvecklingsverksamhet nära 
de områden som har de naturliga förutsättningarna för denna explorativt inrik-
tade forskning. 
 

”... ursprungligen är ju ingen mer perfekt än naturen själv att ta fram sådana 
här grejor, och det har människan vetat i alla tider ... det är ju naturfolken 
som kunnat väldigt mycket om hur man kunnat använda olika växter ... och 
sedan de gamla apoteken innan det fanns läkemedelsindustrier ...”  

 
Modern teknik gör att man relativt enkelt och effektivt kan kartlägga olika 
växters struktur och göra en övergripande kartläggning för att se vilka substan-
ser som finns och vad de kan användas till, utifrån den kunskap man redan har 
om strukturerna på olika läkemedel idag. 
 

”... det finns idag möjlighet att snabbt screena igenom och se vad finns det 
för typer av ämnen i olika växter ...” 

 
De praktiska övervägandena är en sorts aspekt på forskningen, en annan är 
möjligheten till genomförande utifrån en produkts förväntade nytta.  

 
”Vi ser att det finns ett oerhört stort behov och man vet konstigt nog, efter 
alla dessa år otroligt lite om smärta ...” 
 

Vägen till färdig produkt kräver en hel del överväganden, där den etiska aspek-
ten är framträdande. Innan den är färdig för lansering på den öppna marknaden 
måste man också utvärdera produkten i en särskild, enligt lag föreskriven 
process. Varje ny substans måste genomgå och klara av en sådan procedur, 
innan den kan klassas och godkännas som läkemedel. En procedur som styrs av 
en särskilt utsedd etikkommitté och som inte enbart består av medicinsk exper-
tis.  
 

”... där sitter även rena lekmän i de här etiska kommittéerna som bara 
egentligen, inte professionellt kan bedöma om det här försöket är vettigt 
eller inte, men de kan med sitt sunda förnuft och lekmannamässigt, känslo-
mässigt säga det här kan jag inte ställa upp på  ...” 

 
Kommitténs uppgift är inte i första hand att legitimera studierna som sådana, 
utan snarare att granska och se till att de utförs på ett sådant sätt att ett minimum 
av skada och lidande förorsakas försöksdjuren. De inledande försöken måste ske 
på djur, och är inte helt oomstridda, eftersom det kan uppfattas som kontrover-
siellt att man utsätter djuren för något som man inte är beredd att utsätta män-
niskor för.  
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”Det måste ha prövats på djur att säkerheten är sådan, att jag vågar testa på 
människa ... vi får inte skada folk ...” 
 

Riskerna med nya substanser är så stora att försök direkt på människa kan sägas 
vara uteslutet. Försök på djur fyller flera funktioner, men framförallt ska de 
substanser som kan ge allvarliga biverkningar sållas bort, ett sorts oskadlighets-
test för att säkerställa att substansen i fråga är tillräckligt harmlös, så att man kan 
våga testa på människa. 
 

”... hur skulle läkemedelsindustrin kunna försvara att man gav nya läkeme-
del till folk som visar sig att de gav cancer?” 

 
Synen på djuren är inte lika strikt, men man anser att man har en stor respekt för 
de försöksdjur som ingår i försöksverksamheten. De har en bra miljö och får 
hela tiden en god omvårdnad av sin personal. 
 

”... det är oftast mycket varma och känsliga människor ... jag har aldrig 
träffat på någon som för skojs skull eller på något vis uttalat sig nedsättande 
om vare sig råttor eller någonting annat, de har en otrolig respekt tycker 
jag.” 

 
Djurhållningen är till stor del regelstyrd, men en tillgiven och engagerad per-
sonal är det som ytterst ger en god kvalité i djurhållning och labbmiljö.  
 

”... dessa flickor som arbetar som assistenter i våra laboratorier, de skulle 
aldrig acceptera att några djur plågades.” 
 

När djurförsöken är avklarade går man över till studier på människa. Återigen 
krävs tillstånd och en ny etikkommitté måste avge ett utlåtande, studier på män-
niska kräver också ett särskilt myndighetstillstånd.  

 
”... när vi sedan skall gå in i de första studierna på människa, då skall vi 
också studierna, dels godkända av läkemedelsverket, men också av en etisk 
kommitté.” 

 
Hur man ska utpröva är noga reglerat och det finns ett antal grundläggande 
krav. Reglerna föreskriver, att innan man får gå vidare med test på människor, 
som har den sjukdom som substansen antas vara verksam på, så måste det först 
ske test på friska människor. 
 

”... föreskrivet i lagen att vi måste göra de inledande försöken på friska 
personer  ...” 
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Prövningen på människa är i sin helhet frivillig och bygger på att alla som deltar 
i försöken gör det opåverkade och av egen fri vilja. Sålunda får man då inte 
erbjuda ersättningar som kan uppfattas som orimliga i förhållande till kravet på 
frivillighet. För att det inte ska föreligga någon risk att man utifrån ekonomiska 
grunder påverkar viljan att delta i ett försök, så måste alla ersättningar under-
ställas den etiska kommittén för prövning, samtidigt som det också är reglerat 
vad man får ge ersättning för. 
 

”... man får ge en viss ersättning för sveda och värk ... resekostnader och 
annat ...” 

 
Vem som helst kan inte heller kommer i fråga, man måste genomgå en 
läkarundersökning och förklaras fullt frisk, för att få delta.  
 

”Den friske frivillige får först komma en dag ... friskundersöks så han är 
frisk ... sedan får han all information som vi har då om substansen ...  

 
Innan man sedan antas som försöksperson måste man visa att man har en 
förståelse för vad det är man ger sig in på. Ingen kan ge sitt medgivande sam-
ma dag som man får den obligatoriska skriftliga informationen, utan man måste 
gå hem och fundera innan man får skriva under.  
  

”... skriftlig information ... åka hem och fundera ... komma tillbaka nästa 
dag och säga att jag har läst det här, jag vill vara med och då får han skriva 
på ett concent form ...” 

 
I de följande testerna ska substansen vara så väl utprövad att den egentligen inte 
kan förorsaka några skador. Oavsett detta så sker testerna i en mycket noggrant 
övervakad miljö, med hög beredskap i händelse av att något oförutsett skulle in-
träffa.  
 

”... när vi skall göra försök på friska frivilliga har vi stor säkerhet, vi har 
läkare och emergency apparatur, om någonting skulle hända så finns det 
tillgängligt.” 

 
En del i förberedelserna är också ett försäkringsskydd. För alla moment som in-
går i den kliniska prövningen finns det en försäkring som täcker de skador som 
kan uppkomma.. 
 

”Vi har ju försäkringar som täcker både friska frivilliga och patienter, 
läkare, sköterskor i den kliniska verksamheten, för även läkare eller 
sköterska skulle ju kunna tänkas göra fel och skada en patient och det är 
ändå vår prövning ... vi vill hålla patienten skadeslös ...” 
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Trots att verksamheten inte är helt riskfri, är det i vissa grupper inte ovanligt att 
ställa upp som försökspersoner. Det rör sig oftast om medicine studerande och 
brandmän, mer sällan om kvinnor än män. 
 

”... oftast kontaktar de oss, det går från mun till mun ... vi har inte haft 
svårigheter att få friska frivilliga ...” 

 
Efter avklarade tester på djur och friska människor kan man slutligen gå över till 
att testa substansen direkt på människor med den sjukdom som substansen antas 
vara verksam mot. 
 

”... sedan går man in på ett litet antal patienter, med den sjukdom som man 
vill testa på ...” 

 
I den hittillsvarande processen präglas situationen hela tiden av goda möjligheter 
till övervakning och kontroll av varje enskilt steg. Vilket i sig inte garanterar att 
prövningen är etiskt problemfri, men all verksamhet sker i en väl avgränsad 
miljö, där man till stor del själv kan råda över förhållandena. Situationen blir en 
helt annan när substansen fått godkännande som läkemedel och skall lanseras på 
marknaden och är fri för förskrivning av läkare. 
 

”... då tappar du kontrollen ... då måste det vara så säkert som man över-
huvudtaget kan åstadkomma.” 

 
Miljön utanför företaget är inte jämförbar med den som man har i testerna. Här 
är man i stället utlämnad till de faktiska förhållandena, där vad som helst i den 
vardagliga miljön kan leda till allvarliga konsekvenser, förhållandet blir betyd-
ligt mer slumpartat än tidigare. 
 

”... det finns inga som är så väl övervakade, medan en människa som går till 
en vårdcentral och får ett preparat ... tar sig en sup på kvällen ... kan ha en 
massa andra mediciner, de kan interagera med varandra ...” 

 
Det är också i den här situationen som de riktigt tunga etiska överväganden 
kommer in, när man allt som oftast måste pröva nyttan av ett preparat, mot 
riskerna med det. Något som ofta är fallet när något oförutsett inträffat. 
 

”... vi vet ju att bakslag kan inträffa ...” 
 
I sig inget onormalt och man har hela tiden en beredskap för detta. Då 
biverkningar många gånger kan vara väldigt allvarliga, måste man noga 
analysera allt som händer och hela tiden vara beredd att ställning till, huruvida 
man måste återkalla ett preparat, eller om man under vissa förhållanden, kan 
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låta det få vara kvar på marknaden. Företaget har alltid ett produktansvar och 
kan dra in ett preparat när som helst, men måste också analysera återverkningar-
na av ett indragande i ett bredare perspektiv.  
 

”... om det hade varit AIDS så hade du sagt att en på 50000 kan få blod-
skador, men det hjälper ändå resten att leva ... alltså kommer jag att ha kvar 
mitt läkemedel på marknaden, därför att för den här patientkategorin är det 
en positiv risk/benefit.” 

 
Avgörande för beslutet är en avvägning mellan den risk som fortsatt användning 
innebär och de konsekvenser som en indragning får för de som är sjuka. Hade 
det varit ett preparat som är verksamt mot en sjukdom som inte är livshotande, 
hade bilden sannolikt varit annorlunda, då hade man troligtvis utan vidare valt 
att ta bort preparatet från marknaden.  
 

”Det slår blint, man vet inte vem som ... oftast är det tyvärr så att du kan 
inte prediktera genom att ta prov innan eller någonting sådant ...” 
 

Situationen bedöms som annorlunda utifrån den osäkerhet som råder i att man 
inte kan förutsäga vem eller vilka som kommer att drabbas. Osäkerheten väger 
tyngre när det inte handlar om livshotande sjukdomar och valet är då att dra in 
preparatet helt. 
 

”... du måste i varje ögonblick du får rapporter om biverkningar göra en 
bedömning om riskerna kontra fördelarna.” 
 

En bidragande orsak till att man väljer att dra in ett preparat helt är att det kan 
finnas goda, om än ej fullgoda, substitut på marknaden. Risken vägs då mot den 
skillnad som finns i olika preparats verkningsnivåer, är skillnaden inte alltför 
stor så finns det ingen anledning att ha ett farligt preparat ute på marknaden. 
Råder det däremot det motsatta förhållandet kan det hända att man överväger en 
kompromiss och i stället lägga restriktioner på preparatets användning. 
 

”Vi drog in det efter en vecka, vi hade tittat närmare på fallen då. Där var ju 
myndigheter som var förbaskade på oss, tyckte inte att vi skulle dragit in 
det för det var ett så bra preparat ... så det används fortfarande ... på licens-
förskrivning ... inte som ett ordinärt marknadsfört preparat.” 

 
Nyttoaspekten ligger också klart uttalad i företagets etik. Där man för all verk-
samhet har en klart uttalad strävan, att den ska tillföra ett positivt värde, öka den 
totala nyttan. Kan man inte visa på ett positivt värde, då dras också grunden för 
all försöksverksamhet på levande väsen undan. 
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”... du ska ju kunna motivera varför du använder djur och människor, och 
att bara ta fram någonting som är lika bra, som redan finns, då tycker jag att 
användning av både djur och människor i försök är oetiskt.” 
 

Rent operativt innebär det att man löpande måste pröva och visa att varje 
användning av försökspersoner eller försöksdjur, leder till en ökad total nytta. 

 
”... försöka hitta den här viktiga balansen mellan för litet eller för många 
försöksdjur eller försökspersoner, om du kan tillföra den medicinska arse-
nalen någonting.” 
 

Kan man inte visa på ett positivt värde för sina handlingar så kommer man också 
få svårt att uppfylla ett annat grundläggande krav, öppenhet i all verksamhet. 
Har man inte goda grunder för sitt handlande, får man svårt att försvara det.  
 

”Vi skall så långt vi kan och efter bästa förmåga klarlägga resultaten, hur ett 
preparat verkar, hur det skall användas, så att vi kan stå upp i vilken utfråg-
ning, i vilket sammanhang som helst och med otroligt gott samvete försvara 
vår produkt.” 

 
Verksamhetens särart medför i princip ett ständigt samtal om etiska frågeställ-
ningar, där också företagets normer i stor utsträckning vuxit fram och etable-
rats. 

”... den har naturligtvis inte kommit av sig själv, utan den har uppbyggts 
genom yttre krav från myndigheter ... inre krav från forskare ... läkare ... 
med sin läkared ... sammantaget tror jag att över tiden så blir de här värde-
ringarna på något sätt invävda i företaget.” 

 
Individen har sedan ett stor ansvar för att företagets värderingar också får ett 
praktiskt uttryck, blir levande i det vardagliga arbetet och ställer i praktiken var-
je individ inför ett krav om etisk kompetens och förmåga att agera etiskt riktigt. 
 

”... om en människa är oetisk ... jag kan aldrig förbjuda ... det har ingen 
effekt, det måste komma inifrån ... jag tycker att det är var och ens ansvar, 
det är väl inget som man kan lägga över på någon annan.” 

 
I den företagskultur som anses råda förekommer det inte heller några problem 
med att var och en tar sitt ansvar och att värderingarna verkligen har ett praktiskt 
uttryck. 
 

”... vi tror ju benhårt och inbillar oss i alla fall att vi har en speciell anda 
här.” 
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Företagskulturen är en grundpelare i företagets tillvaro, klarar man inte att leva 
upp till de förväntningar som omvärlden har, så kan det vara svårt att driva verk-
samheten vidare, hela existensen kan stå på spel. 
 

”... om vi handlar så att förtroendet för oss försvinner, då kan vi ligga gärna 
slå igen det här bygget.” 

 
Flera faktorer talar emellertid till företagets fördel, där man särskilt framhåller 
att det kan finnas en större grad av motivation att arbeta i ett företag, som bedri-
ver en verksamhet av det slag som här är i fråga.  
 

”... när man talar om motivation eller medvetenhet så tror jag att vi har en 
större procent som är väldigt positiva till företaget än det kanske är i många 
andra företag.” 

 
Företaget har i princip, förutom sedvanliga mål som gäller alla företag, ett gott 
ändamål med sin verksamhet, som borde vara särskilt tilltalande. 
 

”... målsättningen är att hjälpa sjuka människor till något som är bättre än 
det som redan finns på marknaden, det ger en annan dimension ... till vårt 
jobb. En motivation som jag tycker ingen anställd skulle kunna säga är fel 
...” 

 
Det kan i och för sig, som motivation, räcka och vara naturligt, redan det att man 
arbetar i ett framgångsrikt företag.  
 

”... naturligtvis är det lätt att säga de här när man jobbar i ett framgångsrikt 
företag ... framgångarna smittar av sig på medarbetarna, man blir stolt och 
man tycker det är roligt att jobba i ett sådant företag.” 

 
Även om man händelsevis skulle vara framgångsrik på marknaden, så är det 
inget som tränger undan den etiska aspekten. Tvärtom så har man i en alltid när-
varande dialog, en djupt rotad tradition som säkerställer att det etiska samtalet 
alltid pågår och att man även kontinuerligt utvecklas.  
 

”... man lär av varandra och man tar intryck av varandra ... sådana här 
dialoger är väldigt fruktbara, du hör hur andra människor tänker, debatter 
hörs ofta mellan medarbetare, det är kul och givande ... Vi utbildar varandra 
tror jag ...” 
 

Etiken är en del av vardagen, ett naturligt inslag som man egentligen inte mär-
ker, men ändå gör att man alltid reflekterar, dock inte slentrianmässigt, eller så 
att man på något sätt tappar innebörden.  
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”... vi säger kanske utan att tänka på det ... nämen det där, tänk efter, det där 
vore oetiskt.” 

 
I det arbetssätt man har i organisationen, ligger också en självreglering som ser 
till att alla har och följer de rätta värderingarna. Det är svårt att finna sig tillrätta 
om man inte kan ta till sig det sätt och de villkor som organisationen fungerar 
utifrån. 
 

”... visst påverkas man av att kommer in i ett team som har visa värderingar, 
en viss kultur. Du kommer att bli en särling om du försöker att särskilja dig 
ur den, utan du lyssnar nog och anpassar dig ganska bra, tror jag.” 

 
Redan i ett inledande skede, som själva anställningsprocessen utgör, försöker 
man medvetet sålla fram och göra ett urval, för att få anställda av rätt slag. 
 

”... man är mycket medveten om hur viktigt det är att få rätt person ... och 
att det är ett enormt ansvar att anställa en person.” 

 
Sålunda får också alla nyanställda genomgå en utbildning, för att redan i ett 
tidigt skede bygga upp kunskap om och förståelse, för företagets mål och syn-
sätt. 
 

”... det skall finnas ett medicinskt behov och jag tror att det är otroligt 
viktigt att inpränta det, därför har vi kurser för alla nyanställda ...” 
 

Företagets målsättning i vidare mening har också personligen delgivits alla an-
ställda, som en av flera insatser för att öka och hålla kunskapen levande, om mål 
och värderingar i organisationen. 
 

”... företagets målsättning ... det är ju någonting som vi försökt förmedla på 
alla sätt ... det har gått ut till alla anställda ... (i hela koncernen). 

 
Processen som sådan understöds också av ledningen genom att vara en god 
förebild, samtidigt som man återkommande framhåller vikten av att värna de 
värderingar som finns i organisationen. 
 

”Jag tror att det är väldigt viktigt att ledningen hela tiden står upp och fram-
håller vikten av de här värderingarna ... vi skall vara rädda om den kultur vi 
har.” 
 

Interninformationen anses dessutom god, vilket kan, om inte annat, mätas i den 
goda kännedom, som personalen har om företagets produkter. 
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”Jag tror att vi har en bra intern information ... idag ... tror jag inte det finns 
någon medarbetare som inte är medveten om vilka produkter vi har ...” 

 
Ett annat mått kan vara avsaknaden av skandaler, vare sig små eller stora 
sådana har förekommit och kan då tolkas som ett mått på att man haft genom-
slagskraft för sina idéer i organisationen. 
 

”Du kan ha graderingar från stora skandaler ner till småanmärkningar som 
man egentligen skäms för, usch att vi inte tänkt på det, jag tycker inte vi har 
det heller, faktiskt.” 

 
De grundläggande värderingar man har och de mål man strävar mot, finns 
uttryckta i företagets vision.  
 

”... som jag ser det, är det att vi arbetar och handlar på ett sådant sätt, att vi 
tillför samhället och patient, våra kunder, en produkt eller en tjänst som det 
finns ett behov av och som är av hög kvalitet och som alltså erbjuder mer 
nytta än skada.” 

 
I huvudsak strävar man efter att utveckla helt nya eller effektivare terapeutiska 
medel. Ett fortgående krav på originalitet i verksamheten, som under vissa 
förhållanden även bidrar till den egna nyttan i företaget. 
 

”Självklart att vi tjänar mest pengar på en produkt som visar sig vara så bra 
att det slår ut allting annat som har funnits tidigare.” 

 
Betydelsen av ekonomisk framgång ska naturligtvis inte bortses från, men man 
menar att det ligger ett betydlig större värde i den nytta, som följer av att man 
lyckas skapa något som inte funnits tidigare. Nu går det, för den delen, egent-
ligen inte att göra några affärsmässiga överväganden, processen fungerar inte 
på det sättet, hårt och tålmodigt arbete är det enda som leder till framgång. 
 

”Du kan inte gå andra vägen och säga att nu ska vi hitta någonting där vi 
tjänar mycket pengar ... det går inte.” 

 
Visionens goda värden stämmer dock inte alltid överens med verklighetens sätt 
att fungera. Särskilt inte när godkännande myndighet ställer krav på att man 
också måste visa på en tillräckligt stor fördel, en positiv relation i förhållandet 
mellan ökad kostnad och nytta. Kan man inte påvisa tillräckligt stora skillnader 
så är det inte heller säkert att man får ett godkännande. 
 

”... det finns länder där man redan idag, för att få ett nytt läkemedel god-
känt, också måste visa på cost/benefit.” 
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Ökade kostnader i samhället kan medföra att man helt enkelt tvingas sätta en 
standard som i praktiken bara omfattar det näst bästa, det samhälleliga ekono-
miska utrymmet tillåter helt enkelt inte mer.   
 

”... myndigheterna har sagt att det och det preparatet är bäst, men det tar vi 
inte här för det är så mycket dyrare än det som är näst bäst, så Du får nöja 
Dig med det som är näst bäst, samhället betalar inte för mer.” 

 
Då riskerar företaget att stå där med en produkt som inte kan marknadsföras, när 
den statliga subventionen uteblir och kostnaden blir för hög. Vilket i sin tur får 
konsekvenser för individen, som får färre och sämre alternativ att välja mellan i 
sitt val i sitt val av behandling. 
 

”Då kan det vara så att det finns en kategori människor som inte har råd att 
betala själva, utan alltid får nöja sig med det som man på myndighetshåll 
har bestämt är nog.” 

 
Ett bra, men något dyrare preparat, kan gå flertalet förbi och i praktiken 
reserveras för den som har tillräckligt med pengar, alternativt aldrig komma ut 
på marknaden. Företaget är emellertid berett, att utifrån sin övertygelse och 
grundläggande etiska värderingar, göra det som står i dess förmåga, för att så 
många som möjligt ska komma i åtnjutande av det absolut bästa som finns att 
erbjuda. 
 

” ... vi försöker ju alltid kämpa för det vi tror är riktigt ... vi har levt med det 
i 10 år och har en speciell kunskap och känsla för det ... så även om 
myndigheterna säger nej, om vi tycker att det är fel så kämpar vi så långt vi 
kan ...” 

 
Den egna inställningen är helt klar, man kämpar inte för att i första hand vinna 
ekonomiska fördelar utan för att man tror på det man gör. Övertygelsen ligger i 
värdet att kunna tillfredsställa ett mänskligt behov, något som man då är beredd 
att ta strid för, i enlighet med sin vision och den uppgift man uppfattar sig ha i 
samhället. 

9.4  Finansiella företag 
Här gäller i princip samma antagande som för läkemedelsbranschen, vad som 
möjligen kan tilläggas är att här kan det vara av större intresse med en 
branschbestämning eftersom det i denna kategori rör sig om hela sex företag. 
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9.4.1 Fall 4 - F1 
Intervjun är gjord med en jurist som är ansvarig för etikarbetet i organisationen 
och skedde på plats hos denne. Inga störande inslag förekom utan intervjun 
kunde genomföras i obruten form och utan tidspress. Intervjupersonens ansvars-
område innefattar även att vara en intern resurs, svara på frågor rent allmänt, 
göra auktoritativa uttalanden i olika frågor och lämna vägledning i enskilda fall. 
 
Intervjun har en stark teoretisk prägel, dels för att intervjupersonen har ett 
övergripande ansvar för reglernas utformning, men också för att man befinner 
sig i en situation, där det är relativt klart att man inom en snar framtid kommer 
att påbörja en översyn av det egna regelverket, föranlett av förändringar från 
främst tillsynsmyndigheten. I nuläget avvaktar man resultatet av det arbete som 
bedrivs i branschorganisationens regi, innan man drar ingång arbetet med de 
egna etiska riktlinjerna. Sett i detta perspektiv kommer intervjun i första hand att 
uttrycka ett idealt, än ett verkligt tillstånd, även om det givetvis finns inslag av 
båda delarna. De koder som visar hur det är, har följaktligen inte ett lika fylligt 
innehåll som de koder som visar hur det bör vara. 
 
Den öppna kodningen (figur 16) pekar mot att det tillstånd som råder och det 
arbete som bedrivs i företaget, inriktas mot att skapa grundläggande förut-
sättningar för att nå en hög grad av etiskt tänkande i organisationen. Särskilt 
betonas betydelsen av en utvecklad förmåga till självständighet i tänkandet hos 
varje anställd. Varje medarbetare ska fortgående kunna analysera de situationer 
som uppstår i den dagliga rutinen, men även hantera och fatta beslut i nya och 
oprövade situationer. Betoningen på självständighet återkommer upprepat och 
har då tolkats som en möjlig övergripande kod. Kodningen visar annars en re-
lativt stor koncentrering på koderna etik och regler, men båda dessa koder, lik-
som övriga koder kan underordnas begreppet självständighet. Analysen av varje 
enskild kod visar också att de i allt väsentligt stödjer självständighet som över-
gripande begrepp.  
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Figur 16. Inledande kodning F1 
 
Den andra delen av kodningsförfarandet har då följaktligen utgått från själv-
ständighet som selektiv kod. Den övergripande koden avser att återspegla och 
karaktärisera den grundläggande uppfattning som uppfattas genomsyra hela det 
etiska arbetet i företaget, strävan att skapa etiskt självständiga individer. En 
självständighet som innebär att alla anställda skall ha ett väl utvecklat etiskt 
tänkande och en god förmåga att tillämpa det på ett principiellt plan. 
 

”... att ingjuta förståelse för vad är ett riktigt beteende, utan att man för den 
skull skall behöva precisera för varje situation.” 

 
När individen är tillräckligt självständig och vägleds av den principiella nivån i 
sitt handlande, kan den själv ta ansvar för de enskilda fallen och utformningen 
av detaljerna. Avsikten är att nå ett tillstånd av oberoende så att man kan hantera 
även det som inte finns föreskrivet i regelverken, eftersom dessa aldrig kan vara 
heltäckande, samtidigt som man också anser att ett alltför detaljerat regelverk 
motverkar ett sunt och utvecklat etiskt tänkande. 
Resultatet av den övergripande kodningen (figur 17) visar att samtliga initiala 
koder, förutom giltighet, process och bransch har kunna inpassas under den 
övergripande C-koden. Därutöver tillkommer en kod, pröva. Inom de olika B-
koderna sker annars en relativt stor omflyttning, vilket antyder att kodningen 
inte ger riktigt samma resultat i den andra kodningsomgången, även om C-koden 
i stort sett förmår att täcka alla initiala koder. Delvis kan detta förklaras av att de 
olika B-kodernas aspekter i viss mån överlappar varandra.  
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Figur 17. Selektiv kodning F1 
 
Grundläggande för den etik som skall råda i företaget, är att varje individ i orga-
nisationen har en förmåga till ett etiskt självständigt tänkande. Omvärldens 
uppfattningar och krav förändras över tiden och då är det inte tillräckligt att bara 
följa lagar och föreskrifter. Företagets etiska förhållningssätt måste anpassas till 
den utveckling som sker, man måste fortlöpande kunna skapa sin egen etik. 
 

”... etiken ligger alltid framför och tar hand om de oförutsedda situatio-
nerna.” 

 
Det etiskt självständiga förhållningssättet är likaledes en del i den kompetens 
som krävs för att förstå och delta i de processer som skapar de rådande allmänna 
värderingarna, vare sig det nu sker i samhället eller i företaget. 

”... etiken är ... normer som växer fram i ett gott sätt att umgås med med-
människor och umgås i samhället.” 

 
Ur dessa processer växer ett gott etiskt förhållande fram, där varje medarbetare 
förmår att kunna analysera de situationer som uppstår i den dagliga rutinen, men 
även hantera och fatta beslut i nya och oprövade situationer. Emellertid är det 
inte helt problemfritt att nå målet och den stora stötestenen ligger i övergången 
mellan etik och lagstiftning.  

 
”... så omvandlas det till olika föreskrifter och man kallar det lagar, 
författningar och när det väl kommit dit ... så upphör det egentligen att bli 
etik, därför att då har Du ett regelverk, ett handlingsmönster som är enligt 
lag, för hur man skall bete sig.” 
 

Inget regelverk, vare sig det nu är lagar eller ett internt företagsdokument, klarar 
att täcka in alla möjliga upptänkliga situationer och lagen verkar i princip 
hindrande på etiken i företaget. Lagen i sig är inte etik, utan mer att likna vid en 

 194 



  

föreskrift som anvisar det sätt som man kan och bör handha den verksamhet, 
som man blivit anförtrodd att bedriva.  

 
”... naturligt utflöde hur man sunt kan bedriva den verksamhet man fått 
uppdrag att bedriva.” 
 

För den som saknar en utvecklad förmåga till ett etiskt tänkande är det i alla fall 
nödvändigt med ett förhållandevis detaljerat regelverk. Åtminstone tills indi-
viden tillägnat sig en viss grundläggande kunskapsnivå och inte längre är i 
behov av direkta och handgripliga regler för varje situation som den ställs inför. 
 

”Det är kanske så med dagens moderna utbildning och sådant att 
fattningsgåvorna utav just den här etiska kvalitén inte är just så där särskilt 
god.” 

 
I normalfallet bör man annars eftersträva en enkel och tydlig struktur på det 
övergripande planet som kan ligga till grund för ställningstaganden i all verk-
samhet. 
 

”... handla alltid med ett gott uppsåt och med ett gott samvete.” 
 

Det beslut man då kommer fram till kan man sedan pröva i ett förfarande, där 
man i en tänkt publik situation, försöker försvara eller argumentera för sitt ställ-
ningstagande. Alla beslut man fattar måste tåla en kritisk granskning från om-
världens sida. 

 
”... kan Du stå upp för Din omvärld och försvara det Du har gjort, om det 
finns minsta tveksamhet i det här sammanhanget, gör inte det Du hade tänkt 
göra.” 

 
En omsorgsfull prövning är också betydelsefull i ett rent affärsmässigt 
perspektiv. Konkurrensen på marknaden ger inte utrymme för, ens minsta miss-
tanke, att man i något avseende skulle förfara oetiskt. 
 

”... allmänhetens förtroende får inte rubbas genom en misstanke om att den 
enskilde anställde förfar på ett oetiskt sätt i vissa avseenden.” 

 
Etiken har ett egenvärde i det att den uttryckt i ett dokument, kan visas upp för 
omvärlden, särskilt i verksamheter där det kan förekomma farhågor om 
oegentligheter. 
 

”... om inte annat så skall man för omvärlden kunna visa upp, titta här vi har 
ett regelverk, ni kan vara förvissade om, att handlar ni med oss då gör ni det 
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med folk som vet hur det ska gå till. De kan inte sko sig på er bekostnad.” 
 
Kunskapsnivån är tveklöst hög hos dem som är ansvariga för etiken, men man 
uttrycker en viss tvekan inför den nivå som råder i den praktiska tillämpningen i 
organisationen. 

 
”... men vi har inte sett några egentliga bevis för det här, hur vi ska agera 
och så vidare, det tror jag möjligen att de kan tycka.” 

 
På det praktiska planet antas de anställda ha en förväntan om en mer utvecklad 
handledning, även om man inte med säkerhet vet att det förhåller sig så. Det är 
annars väl sörjt för utvecklingen på det mer abstrakta planet, där man alltid för-
söker föra en debatt, en fortgående dialog i de etiska frågorna. 
 

”... det grundläggande är att ... ständigt hålla en debatt vid liv ikring detta 
...” 

 
I detta avseende är dialogen ett redskap för att hålla diskussionen vid liv. En 
process som alla i företaget förutsätts deltaga i, men med ett särskilt ansvar för 
företagsledningen att prägla och leda diskussionen i rätt riktning. 
 

”... för att skapa en etik eller en förståelse för vad som är ett etiskt vettigt 
handlingsmönster, så krävs en dialog, en diskussion mellan alla berörda 
parter ...” 

 
Det är i denna process som företagets etiska förhållningssätt formas och växer 
fram. Dialogen är en naturlig del i utvecklingen av ett etiskt tänkande i orga-
nisationen. I det pågående samtalet utvecklas tänkandet och når sådana nivåer att 
lagstiftning understundom kan upplevas som hämmande, främst genom att den 
är alltför detaljerad och på så sätt motverkar ett självständigt tänkande. 
  

”... just att lagarna tar över så mycket är besvärande faktiskt från den ut-
gångspunkten specifikt.” 

 
Man tvingas till vissa handlingar som egentligen skulle kunna genomföras utan 
att vara felaktiga rent etiskt. Det etiska tänkandet kommer i konflikt med lagen, i 
sin prövning av olika situationer. 
 

”... det finns inte utrymme för sunt tänkande i många situationer. Det blir 
lite för betongmässigt i vissa fall ...” 

 
Vad som varit tillåtet i en sund etisk prövning kan mycket väl bli förbjudet vid 
en jämförelse mot lagregler. Kritiken har också en förankring i ett globalt 
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perspektiv där regelverken kan vara än mer besvärande för självständigheten i 
agerandet. 
 

”... vi hamnar i ett amerikanskt system ... manualer ... sida upp och sida ner 
med ethical policies ... man är inte van att tänka själv, man måste ha allting 
föreskrivet och jag tycker det vore synd om det skulle bli så också i 
Sverige.” 

 
Den inriktning som förordas går i rakt motsatt inriktning, där det fortlöpande 
samtalet ska leda till att nödvändiga normer ska internaliseras i individen och 
göra denne oberoende av alltför detaljerade regelverk. Den allmänna diskus-
sionen syftar också till ett gemensamt uppträdande i organisationen. 
 

”Det är väl lite grand för att få klockorna att gå jämt ... (få) ryggmärgen att 
se likadan ut som man måste ha den här diskussionen, fylla ut de gap som 
kanske finns någonstans i bristande utbildning eller kanske bristande 
intresse för att överhuvudtaget tänka i sådana här banor.” 

 
I linje med detta finns det också ett uttalat ansvar för tolkning av olika etiska 
regler på central nivå.  
 

”... det innebär att jag skall vara lite etisk och försöka förmedla (detta) ...” 
 

Av olika skäl räcker inte alltid de åtgärder som man vidtar för att stärka indi-
viden och det kan till och från finnas ett behov av att få stöd. Vilket kan ges på 
olika sätt, men det finns alltid en möjlighet att skjuta besluten uppåt i orga-
nisationen. 
 

”... alla de här affärerna man ägnar sig åt, de skall normalt kunna föras upp 
på en högre nivå om man själv tycker att man inte har klarat ut det eller inte 
ser vidden av det hela.” 
 

Vanligen kan man låta de närmast överordnade ge sin syn på saken, men man 
kan också få direkt hjälp via den specialistfunktion som finns i företaget. 

 
”... åtminstone här så samlas alla frågorna hos mig, här ringer det dagarna i 
ända ...” 
 

Tillgängligheten i rådgivningen är hög och svar skall alltid ges på alla frågor. På 
så sätt vill man visa att etiken är ett betydelsefullt inslag i företaget och att det är 
något positivt att ta upp saker till diskussion. 

 
”... man skall aldrig känna att man blir motad om man vill vara etisk.” 
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I den praktiska tillämpningen, att handla etiskt, är emellertid budskapet delvis 
motsägande och till viss del föreskrivs ett uttalat regelefterföljande. Beroende av 
vilken arbetssituation man befinner sig i, kan det vara så att man i första hand 
skall följa regler och inte ägna sig åt ett alltför utbrett tänkande. I verksamheter 
med masshantering, högt tempo och återkommande upprepat beteende, som i 
handel med finansiella instrument, krävs det vanligen detaljerade regler och väl 
avgränsade tillämpningsområden. Verksamhetssättet ger inte utrymme för ett 
utvecklat tänkande, utan kräver blixtsnabba beslut. I alla normala och rutinartade 
situationer ska man då kunna lita till ett regelverk. 
 

”... (men) dyker det upp någonting som Du inte känner igen från den 
sedvanliga traditionella handeln inom Ditt område, så måste Du stanna upp 
och fundera på vad är detta för någonting. 
 

I andra verksamheter, där de blixtsnabba besluten varken behövs eller förväntas, 
skall regelverket inte vara detaljerat, utan i stället övergripande och utifrån ett 
antal grundläggande värderingar anvisa den riktning som eftersträvas. Här gör 
man inte heller avkall på den individuella prövningen i de vanliga och återkom-
mande situationerna. 

 
”Man måste alltså kunna skapa sig rådrum för att fatta de riktiga besluten 
även om det är skenbarligen en sådan sak som bara ska gå rakt igenom.” 

 
I ett externt perspektiv är det sätt varpå man handlar, bedriver sin verksamhet, 
ett uttryck för hur man vill uppträda som företag. Vilka värderingar man står 
för och hur man vill bli uppfattad i omgivningen. Ett missgrepp från en enskild 
medarbetare drabbar i första hand företaget, inte individen. 
 

”... det blir hela företaget som sådant som stämplas ...” 
 

Företagets regelverk måste följaktligen innehålla regler för specifika situationer 
men även grundläggande värderingar till ledning för det självständiga tänkande 
som man eftersträvar. Detta ställer då i sin tur krav både på innehåll och ut-
formning. 
 

”Det gäller att få en balans i det hela så att det man talar om inte bara blir 
handla alltid etiskt och det får inte heller bli att se till att Du går med 
nyputsade skor och sparka inte på möblerna, utan det skall vara lite 
substans ...” 
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Särskilt viktigt är då att inte utforma reglerna alltför detaljerat. Det gäller att 
hålla sig på en relativt generell nivå så att inte etiken blir alltför utslätad eller 
försvinner helt i sammanhanget. 
 

”Jag ser en fara i att man vill detaljreglera alltför mycket och säga att detta 
är etik och nu skall Du göra så ... ju längre Du driver den detaljerings-
graden, ju mer fjärmar Du Dig från det självständiga tänkandet ...” 

 
Något som i sin tur kan leda till att man helt tar bort det självständiga tänkandet 
och i stället hamnar i en situation där den anställde snarare tenderar att jämföra 
olika situationer mot vad som finns föreskrivet och helt enkelt tolkar allt som 
inte är direkt förbjudet som i princip tillåtet. 
 

”... gör man det alltför detaljerat så väntar man sig att man finner svar på 
alla frågor i de här regelverken och saknas det en fråga eller ett svar ... får 
man ingen vägledning.” 

 
En annan sida av samma problem är substansen i själva budskapet. Beskriver 
man bara vad som normalt kan uppfattas som uppenbart, utan att närmare re-
dogöra för de bakomliggande tankegångarna, så riskerar man även här att tappa 
bort etiken helt och hållet. 
 

”... ju fler självklarheter man slår fast, ju svårare är det för folk att 
egentligen uppfatta vad etik är för någonting ...” 

 
Skall man formulera sig så ska det ske övergripande och på ett principiellt plan, 
som vägledning för individen i enskilda situationer, inte servera färdiga 
lösningar på ett antal i förväg uttänkta situationer. Egentligen är då bara en enda 
regel nödvändig, en regel som dessutom tvingar individen att alltid tänka 
igenom sitt handlande. 
 

”... kan Du stå upp för Din omvärld och försvara det Du har gjort, om det 
finns minsta tveksamhet i det sammanhanget gör inte det Du tänkt göra.” 

 
En sådan regel täcker även situationer, där man menar att man inte begår något 
fel när det inte finns några regler att bryta mot.  
 

”... det fanns inga regler kring det här, det kanske är så att det behövs regler 
för det självklara ...” 

 
Det självklara handlar då inte alltid om etik, utan har oftare karaktären av 
ordningsregler som begränsar individens eget val och ofta syftar till uniformitet i 
olika avseenden. Regler som normalt borde vara överflödiga om det fanns en 
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någorlunda gemensam syn på sakerna i organisationen, men där man måste ta 
hänsyn till varje individs personliga bakgrund och individuella förutsättningar. 
 

”... men mycket av det här att se till att vara ordentligt klädd, Du skall alltid 
vara beredd att möta Din kund. Är det etik eller är det vanlig hyfs ...” 

 
I vissa verksamheter sker det en anpassning, som till viss del kan ses som 
motsägelsefull i förhållande till det övergripande begrepp som formulerades 
inledningsvis. På vissa speciellt utsatta områden måste man ge reglerna en annan 
funktion även när det gäller det som kan upplevas som helt självklart. Ett 
handlande som är styrt av faktiska omständigheter, som man helt enkelt inte kan 
bortse ifrån. 
 

”Det är stora frestelser som finns, och det har också lett till att på sådana 
mycket speciellt utsatta områden där finns det också regelverk, som då 
beskriver den etik som man vill ska finnas och det kan man göra därför att 
ett värdepappersagerande, köpa och sälja för annans eller egen räkning, det 
rymmer ju väldigt mycket av faktiska åtgärder och det kan man alltid 
beskriva ...” 

 
Skälet för att göra det man gör finns klart angivet och är grundat i ett etiskt 
övervägande, som leder fram till att man bör ha regler av delvis annan karaktär 
på vissa områden. 
 
Ansvaret för etiken är i första hand företagsledningens, med stöd av den 
specialistfunktion som finns, men den institutionalisering som sker är ett an-
svar för varje enskild chef. Det är varje chefs ansvar att tillse så att varje under-
lydande lever upp till den standard som föreskrivs i företaget. 
 

”... implementeras genom att den som är utpekad som ansvarig går igenom 
detta.” 
 

För de i arbetsledande ställning finns olika program för utbildning. Utöver rena 
utbildningsinsatser så sker också regelbundet ett löpande arbete i alla olika 
sammankomster som olika grupper i företaget har. Företagsledningen har i sin 
tur en viktig del i detta arbete, genom att alltid uppträda på ett sätt som gör att 
man kan tjäna som en förebild.  
 

”... han skall vara en förebild i detta här och tills alla har nått dit upp så 
skall han stå som ett ideal ovanför.” 

 
Fortlöpande ges också information om de förändringar som sker och hur det 
påverkar synsättet i företaget. 
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”... alla personer får ett papper i handen, nu är det ändrat detta gäller. 

 
Det grundläggande syftet med institutionaliseringen är att skapa en förståelse 
för varför man ska handla utifrån andra kriterier än vad man normalt kanske är 
van vid. Varför man inte får berika sig på andras bekostnad. 

 
”Vad det handlar om är att skapa en förståelse hos alla att man handlar 
utifrån ett annat intresse än det som man själv måhända står för och just i 
den här världen, den finansiella så är ju ett intresse tyvärr, att finansiellt 
berika sig.”  

 
Vad som i individen lagts fast måste också hållas levande och utvecklas i takt 
med de förändringar som inträffar i omvärlden. 
 

”... etik är något som måste vara levande, därför att en omvärld som föränd-
ras, det förändrar också vårt sätt att se på de här frågorna.” 

 
Dialogen är också en av de viktigaste förutsättningarna för hålla det etiska 
medvetandet levande hos de som ingår i organisationen.  
 

”... att man faktiskt skapar förutsättningar inom organisationer att just 
diskutera, det tror jag är fasen så mycket viktigare än att Du skriver ett 
långtgående dokument som sedan sätts in i en bokhylla.” 

 
Försök har också gjorts att omsätta dialogen i praktisk prövning, där det i ett 
samarbete med de anställda och facket  konstruerats olika etiska spel, där del-
tagarna ställs inför ett etiskt dilemma som man sedan ska försöka lösa. 
 

”Man har tagit fram ... i samspel med de anställda olika etiska spel och där 
handlar det verkligen om konkreta saker.” 

 
I den interna kommunikationen förekommer också inslag av etik där frågeställ-
ningar av olika slag diskuteras. 

 
”Vi har ju våra tidningar som sprids och där skrivs ju också artiklar av etisk 
innebörd ...” 

 
Regelverkets efterlevnad är inte särskilt väl belyst i intervjun, men det som 
framkommer visar att man är beredd att vidta åtgärder för att få organisationen 
att efterleva de regler som finns. Organisationens utformning gör att det i prak-
tiken finns en inre kontrollfunktion, som begränsar utrymmet för varje individ 
och nivå i företaget, när det gäller att ta olika beslut. 
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”... du kan aldrig göra någonting ensam. Det är en hierarkisk uppbyggnad 
och ju svårare, mer komplex saker, ju längre upp ska det och sen landar det 
i styrelsen till sist ... det skall finnas spärrar ...” 
 

Vikten av att efterleva regelverket förstärks ytterligare, när man ser till den 
möjlighet till sanktion som finns i de fall man inte håller sig till det som före-
skrivs.  
 

”... det har hänt att folk har skilts från sina befattningar för att de inte har 
velat inse innebörden av det här regelverket.” 
 

Hur efterlevnaden i övrigt följs upp, finns inte klart redovisad och oavsett om 
det ingår eller ej i företagets sedvanliga revision, så finns det i vart fall, även 
här, en inre kontroll av att regelverket tillämpas. 
 

”Sedan, kontrollen det vågar jag inte svara på, jag utgår från att den finns 
och den som aldrig skulle få höra någonting skulle säkert klaga uppåt ... jag 
menar att det på det sättet blir en inre kontroll ...”  

 
Etiken är så djupt institutionaliserad i företagets vardag att den inte kan vara 
frånvarande utan att väcka uppmärksamhet. 

9.4.2 Fall 5 - F2 
Intervjun med företag nummer två inom den finansiella sektorn, genomfördes 
med en centralt placerad person i företagets direktion, vars ansvarsområde ligger 
inom det personella området. Några problem att genomföra intervjun rent 
praktiskt förekom inte, däremot uppkom en del tveksamheter inledningsvis om 
hur ämnet skulle tolkas och intervjuns syfte mera specifikt. I stort speglas emel-
lertid i intervjupersonens och dennes organisations uppfattningar i ämnet mycket 
väl och de uppkommer spontant utan styrningar från intervjuarens sida, men 
följande bör hållas i minnet, 
  

”... min inställning är ju självklart väldigt mycket förankrad i den policy vi 
har, och vad jag kommer att tala om, är i så fall det vi själva har jobbat fram 
och det vi lever efter och det som är en filosofi ...” 
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Figur 18. Inledande kodning F2 
 
Vilket gör att vi ligger nära det skriftliga materialet när det gäller uttalanden om 
olika värderingar, medan resonerat kring det, bitvis ligger mer på det personliga 
planet och kan tolkas som ett eget reflexivt tänkande. Resultatet av intervjun 
redovisas som tidigare i grafisk form utifrån den inledande kodningen, och 
framgår av (figur 18). Kodningen visar att två grupper framstår som relativt 
starka i förhållande till de övriga, Regler och Etik. Ett tydligt och genomgående 
drag som kunnat urskiljas hos dessa båda grupper, är begreppet förtroende, som 
också väl speglar intervjun i sin helhet.  
 
Förtroende är ett grundbegrepp som ständigt återkommer och som stora delar av 
resonemanget om företagets etik och dess verksamhet vilar på. Detta begrepp 
har då i sin tur valts som den övergripande huvudvariabeln att utgå ifrån när det 
gäller att beskriva intervjun som helhet och som utgångspunkt i den selektiva 
kodningen. 
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Figur 19. Selektiv kodning F2 
 
Den inledande kodningen av F2 visar också att flera av de kategorier som 
återfinns i de tidigare intervjuerna återkommer även här, när respondenten talar 
fritt om ämnet. Det tillkommer dock några nya kategorier som visar på ett 
annorlunda synsätt jämfört med de tidigare fallen. Det som hela tiden ligger i 
bakgrunden för innehållet i de olika kategorierna är dock inte detsamma som i 
fallet F1 utan här finns hela tiden en underton, en strävan mot att upprätthålla 
förtroendet för den egna organisationen. I första hand gentemot sina kunder men 
också mot samhället och sina egna värderingar. 
 
Det övergripande synsättet har sammanfattats i koden förtroende (figur 19) och 
beskriver grunderna för relationen, så som den uppfattas här, mellan ett företag 
på den finansiella marknaden och dess intressenter, även om kunder, allmänhet 
och myndigheter är de som i första hand framträder här. 
 

”... hela vår verksamhet vilar på förtroendet hos allmänhet, kunder och 
myndigheter, och vi kan inte någonsin avstå från att hålla grunden för det 
förtroendet väldigt högt, och därför har vi sagt att etiska regler, moraliskt 
handlande är en väldigt viktig fråga ...” 

 
De etiska reglerna och de värden de står för tillmäts stor betydelse för ett förtro-
endefullt förhållande mellan företaget och dess intressenter. De koder som  
beskrivs nedan karaktäriseras alla av att de har till uppgift att skapa, stödja, ut-
veckla eller upprätthålla detta förtroende. 
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Koden affärsmässighet beskriver hur man skall uppträda mot den externa 
omgivningen, och framförallt mot kunderna. Den grundläggande regeln, som be-
skrivs som företagets huvudinställning, föreskriver ett generellt uppträdande för 
företagets alla delar, oavsett verksamhetstyp.  
 

”... medarbetare ... skall aldrig göra något som kan rubba förtroendet hos 
myndigheter, allmänhet eller kunder.” 

 
Grunden för hela verksamheten ligger i förtroendet, vilket är avgörande för om 
den skall kunna bedrivas framgångsrikt eller ej. Utan förtroendet så kommer 
man få svårt att fungera på marknaden och ytterst helt enkelt inte bli efterfrågad. 
 
Koden filosofi beskriver de grundläggande värdena och hur de för några årtion-
den sedan, skapades till följd av en radikal översyn av verksamheten i dess Den 
ekonomiska verkligheten tvingade fram förändringar i organisationens mål och 
arbetssätt, ”lönsamheten vittrade hela tiden”, denna insikt ledde fram till en 
medvetenhet, om att organisationen behövde stöpas om ordentligt.  
 

”... det här kommer inte att fungera, vi måste lägga om kurs, så blev det då 
en mycket kraftfull förändring där man lyfte på alla stenar ... och från den 
tidpunkten vill jag påstå, har vi haft ett annat sätt att leva.” 

 
Denna kursförändring innebar att företaget och dess organisationen förändrades 
i grunden och ett helt nytt synsätt skapades, en grundläggande filosofi, utifrån 
vilken man sedan formulerade de värderingar som skulle vara vägledande för det 
framtida arbetet. En filosofi som man sedan dess har levt med.  
 

”Då kom den här grundfilosofin till i sin första utgåva inklusive denna 
stränga etiksyn som Du nu kan tycka, både allmän och enkel, men som har 
ett drag av bondförnuft i sig, som fungerar faktiskt.” 

 
Den är övergripande till sin karaktär och överlåter till individen att utforma 
detaljerna och dess praktiska uttryck. Det skriftliga låser inte fast, utan varje in-
divid utvecklas mot ett självständigt ställningstagande. 

 
”... för oss är då den här filosofiska skriften själva underlaget, intentionen 
utifrån vilken man tänker själv och agerar. För den är ju inte detaljstyrd, 
men den ger färdriktning, ger värderingarna och förutsätter att Du som är en 
självständig person, tänker själv och omvandlar det här till praktisk rö-
relseenergi.” 
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Det skriftliga materialets karaktär av avsiktsförklaring ger i sin tur upphov till en 
indelning i två urskiljbara, men sammanhängande delar, en skriftlig och en 
muntlig tradition. 
 

”... det är inte så mycket som är skrivet, det är väldigt mycket mer som 
lever och utvecklas i en muntlig tradition, under ständig dialog, det är väl 
det som är friskhetstecknet ...” 

 
Betoningen av den muntliga traditionen, skall ses som ett uttryck för den 
betydelse man tillmäter den ständiga dialogen. Det uppfattas som ett tecken på 
att man har en alltigenom levande filosofi, som karaktäriseras av en ständig 
diskussion om dess fortlevnad och innehåll, den prövas alltfort i det dagliga 
mötet med verkligheten och utvecklas utifrån alla medarbetares gemensamma 
erfarenhet. Dialogen är grunden för en levande och tidsanpassad filosofi och gör 
den till en angelägenhet för alla medarbetare. 
 
Etik är det begrepp som beskriver etikens uttryck i företaget, vems ansvar den 
är, hur den uppfattas över tiden, den nivå man vill ligga på och hur den skapar 
en betydande del av det fundament, förtroendet, som företaget vilar på. Det sist-
nämnda särskilt viktigt, med tanke på att man handhar och hanterar andras 
pengar i den typ av verksamhet man bedriver. Det ansvar som detta innebär och 
att man också kan leva upp till det, är kärnan i hela verksamheten. 
 

”... vi åtar oss att förvalta andras pengar, ge råd hur andra människor skall 
bete sig i ekonomiska frågor, vi förutsätts jobba med vår stora kunskap, 
alltså professionalism, men också med hög etik och brister det, så faller på 
något sätt grunden för hela vår verksamhet.” 

 
Etikens stora betydelse och fundamentala karaktär, återkommer även i en be-
skrivning där den framställs som grunden för tänkandet i företaget.  
 

”Den speglar företagets själ, ja, det är själva fundamentet för vårt tänkan-
de...” 
 

Historiskt, har det dock inte alltid varit givet att man skulle hålla sig till sin kod, 
särskilt inte under den tid då bl a fastigheters värdestegring inte syntes ha något 
tak och utlåningen hos de finansiella aktörerna blomstrade som aldrig förr. 
 

”För många unga medarbetare, många unga chefer och inte minst de som 
arbetade med trading, värdepappersaffärer och corporate finance, tyckte att 
vi var alldeles för försiktiga, alldeles för gammaldags. Det var liksom inte 
inne att vara gammaldags i sin stränga lite puritanska syn.” 
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Resultatet av denna blomstring ledde så småningom till vad som brukar benäm-
nas bank- och fastighetskrisen, där det lite puritanska och stränga, i det egna 
företaget, anses ha spelat en avgörande roll. Troheten mot de egna idealen, och 
inte ett allmänt bejakande av den för stunden gällande trenden, anses ha medfört 
en väsentligt lägre nivå på kreditförluster och nödlidande lån, relativt andra 
aktörer på marknaden.  
 

”... att det inte blev mer, det skulle jag vilja säga är mycket beroende på de 
VD:ar vi har haft, som verkligen med envishet, har förfäktat det här med 
etik och moral och en stränghet där, som varit en styrka för oss...” 
 

Grunden för denna starka tillit till de egna idealen står sannolikt att finna i en väl 
utvecklad och institutionaliserad process, där de egna värderingarna, liksom 
förändringar i omvärldens uppfattningar analyseras noga och fortlöpande.  
 

”... det är en ständig prövning, en ständig sökning av vår kurs ...” 
 
Denna process kännetecknas av en livfullhet och en nivå som till viss del för-
vånar, ett engagemang i de egna idealen som går utanför förväntningarna rent 
generellt. 
 

”... det är en vitalitet, som inte jag heller trodde var möjlig kunde finnas 
under de här förhållandena.” 

 
I denna process kan hela företaget delta, alla anställda har i princip möjlighet att 
göra sin röst hörd, när företagsledningen,  
 

”... lyssnar på den kloka rörelsen, som vi gör varje månad, uttalat där som 
alla ... skriver notiser på det som är bra eller dåligt ... det behandlas då ... i 
den vidgade företagsledningen och håller ju oss varma givetvis.” 

 
Det övergripande ansvaret för regelverket ligger visserligen hos VD, men det är 
mest för att han är företagets ytterst ansvarige, och ligger i första hand på det 
formella planet. Den skapande processen kring reglerna, är annars mer att likna 
vid en kollektiv handling, där hela företagsledningen inklusive VD deltar.  
 

”Den grundläggande filosofin ..., där bidrar vi då olika funktionsansvariga 
med våra bitar givetvis, men det är han (VD) som sammanfattar, tar 
ställning till och ytterst beslutar som fallet är i ett bolag.” 
 

I praktiken så blir det hela en angelägenhet för hela företaget, då man normalt 
lyssnar på de anställda innan man vidtar några åtgärder, vilket ger en förankring 
av reglerna i företaget på alla nivåer. Den ständiga prövningen tycks annars inte 
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medföra några väsentliga förändringar över tiden, utan det handlar snarare om 
en anpassning till den rådande tidsandan, där förändringarna i första hand är av 
språklig karaktär.  

 
”... det kan ju vara så att vissa sätt att uttrycka sig blir inaktuella och man 
har behov av att göra om detta. Men den har en relativt tidlös karaktär för 
det är inte trender som beskrivs utan ... (en) filosofi ...” 
 

Den stabila, det eviga, framträder också i en liknelse mellan de egna reglerna, 
Bibeln och evangelierna, 

 
”... det kan lätt missförstås, men det är lite grand av Bibeln ... det finns ett 
kärnevangelium vilket vi lever efter.” 

 
Detta medför inte, att företagets regler skall uppfattas som absoluta i sin 
karaktär, utan man är medveten om de förändringar som sker över tiden i 
omvärlden. En anpassning till förändringarna i det allmänna medvetandet kan 
vara nödvändig, men de grundläggande principerna ligger fast. 
 

”Saker, som när de skedde, var stötande och uppfattades väldigt illa, är idag 
vardagsmat.”  

 
Där man då åsyftar den debatt som tidigare fördes i samhället, om det riktiga i 
att spekulera i aktier enbart för att tjäna pengar, utan att tillföra någon utveckling 
i övrigt eller ta ägaransvar etc.  
 

 ”Men då var det inte comme il faut, det var inte etiskt tilltalande för att 
fortsätta och tänka. Så att värderingsnormerna förändras ju hela tiden.” 

 
I dagsläget anses detta mer accepterat och utgör då ett bevis på att den s k 
värderingsnormen förändras över tiden. 
 
Organisation, som kod, beskriver hur företaget organiseras och vad det betyder 
för dess sätt att uppträda i olika funktioner och hur dessa harmonierar inbördes. 
Hela verksamheten bygger på en starkt decentralisering där varje enskild enhet 
och individ ges och förväntas ta ett stort eget ansvar för verksamheten. Detta 
innebär vissa risker, men fördelarna anses överväga, men i grunden är det för-
troendet man har, för den enskildes förmåga och kunskap som avgör. 
 

”... ska vi på en gång driva det här decentraliserat och med stor tillit till 
individ och den lilla organisationen, tror jag att det ibland uppstår tolk-
ningar, som vi inte skulle vilja ha haft gjorda så här i efterhand.” 
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Grundläggande för att det decentraliserade arbetssättet skall fungera, är att före-
tagets värderingar, inte bara är väl kända och förankrade i organisationen, utan 
att alla anställda också är beredda att omfatta dessa i sitt arbete.  

 
”... jag vill gå ut ifrån att det hade inte varit möjligt att få folk att omfatta 
värderingar, så skulle aldrig det här ha fungerat.” 
 

Det decentraliserade tänkandet, i kombinationen med att man håller fast vid sina 
ideal, anses också ha stöd i den praktiska verkligheten. Där man anser sig kunna 
visa att den egna modellen varit överlägsen andras, mer centralistiska synsätt, 
och att detta, i likhet med vad som framförts ovan, inneburit ett betydligt bättre 
utveckling för egen del, jämfört med andra. 

 
”... s k centrala specialister som bestämde allting, eller vi som då jobbar 
med ett välförankrat beslutande ute på fältet, där personer kände sina 
kunder och tog ett mycket större ansvar för sina beslut, än man någonsin 
kan göra centralt. Det har gått i vår riktning hela tiden.” 
 

Närheten till marknaden har haft avgörande betydelse när det gällt att ta ansvar 
för sina handlingar, ingen skall i princip ha större område att betjäna än att man 
med lätthet kan överblicka det på en mer eller mindre daglig basis, man skall 
alltid besitta en god kunskap om de förhållanden som råder på den egna mark-
naden. De praktiska förutsättningarna är en lång driven decentraliseringen, som 
genom en tydlig geografisk avgränsning klart anger vems ansvar det är att sköta 
verksamheten på det lokal planet.  

 
”... det bygger ju på närhet, personkännedom, man lånar inte ut till fel 
människor om man har den lokala närvaron. Det är lika viktigt det som att 
låna ut till rätt ändamål.” 
 

En förutsättning för den platta organisationen, är ett effektivt rapporterings- och 
uppföljningssystem, som har förmåga att snabbt upptäcka och korrigera färdrikt-
ningen, när den inte överensstämmer med de fastställda intentionerna. 
 

”... vi drar oss snabbt slutsatser från vårt uppföljningssystem och slår till 
bromsarna och lägger om kursen medans tid är och innan vi förlorat 
pengar.” 

 
Utan denna möjlighet att snabbt förändra organisationens beteende, så är den 
långt drivna decentraliseringen inte möjlig, man måste ha kontroll över företaget 
för att säkra ett annat övergripande mål, lönsamheten.  
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”... vi är till för att vara lönsamma och det har ... varit en oerhört viktig bit i 
vår affärsidé.” 

 
Det kan finnas risker med en fokusering mot lönsamhet, som att man i ett 
kortsiktigt perspektiv prioriterar de ekonomiska målsättningarna, att man helt 
enkelt avstår från att uppfylla vissa mål, om de hindrar det övergripande lönsam-
hetsmålet. 
 

”Du kan ju som företagsledning lyckas väldigt bra på kort sikt om Du 
åsidosätter, bland annat etiska regler, men detta är ju så oerhört inbyggt då i 
vårt tänkande, att affärer får inte ske på bekostnad av de etiska regler som vi 
har bestämt ...” 
 

Men det är lika viktigt och av avgörande betydelse, hur man kommer att upp-
fattas om man handlar på ett visst sätt eller ej.  

 
”Det är en vägledande faktor, hur skulle vi uppfattas, om vi gjorde det här 
på det och det sättet.”  

 
Vilket kan uppfattas som ett sorts test på omgivningens reaktioner, när man 
försöker föreställa sig hur reaktionerna skulle bli på ett visst handlande. Där man 
i det här fallet, utgår från att ett kortsiktigt lönsamhetstänkande, inte uppfattas 
positivt och i stället kommer att skada det förtroende som hela verksamheten 
vilar på. 
 
Regler är den kod som beskriver innehåll och omfattning, det etiska förhåll-
ningssättet, som det uttrycks i skriftlig och muntlig form. Reglerna finns i första 
hand samlade i ett övergripande och grundläggande dokument, som i sin tur är 
grunden för vissa verksamhetsspecifika anvisningar och de avsnitt som finns i 
instruktioner på olika områden, t ex instruktioner för redovisning, personal-
politik etc. 
 

”... det är ett nätverk utav olika dokument, riktlinjer som hela tiden påverkar 
handlandet, tänkandet ...” 

 
I sammanfattad form är det ett relativt omfattande dokument, som omspänner 
allt som rör sig i företaget, och till sin utformning är en mindre bok. 
 

”... det är ett häfte på en 50 sidor ungefär.” 
 

Dessutom så kommer etiken också regelbundet till uttryck i all intern-
kommunikation i företaget och en årligen utgiven sammanfattning, som redogör 
för var reglerna finns i de olika instruktioner och de ändringar som gjorts. Detta 
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medvetna sätt att föra ut reglerna har som syfte att skapa vad som uttrycks vara, 
en 
 

”... levande filosofi som är känd utav medarbetare på olika nivåer ...” 
 
Resultatet av dessa medvetna satsningar avspeglas i hur man uppfattar att 
reglerna förankrats i organisationen. 
 

”Den här filosofin är väl känd, den bärs upp av folklig tro och förankring.” 
 
Det råder en stor övertygelse om att det verkligen förhåller sig på det här viset, 
och att om man vill verifiera detta, så skulle man också hitta de värderingar och 
uppfattningar som förs fram här.  

 
”... om Du går ut och intervjuar ... en enskild medarbetare ... så är jag rätt 
övertygad om att i allt väsentligt kommer att få likartade svar som jag ger, 
det är också det märkliga med det här företaget.” 

 
Något som också kan kopplas till vad som ovan sades om vitalitet, men i detta 
sammanhang bör man även komma ihåg, att reglerna är ett obligatoriskt inslag i 
vardagen. Vilket kan ha viss betydelse för det uppfattade genomslaget i organi-
sationen. 

 
”Reglementet är någonting som gäller för alla ...” 

 
Även om det inte finns några undantag när det gäller att följa reglerna så finns 
problem inbyggda i vissa personers arbetsuppgifter, som innebär att man många 
gånger kommer att leva ett relativt isolerat liv, i förhållande till organisationen i 
övrigt. Särskilt då inom vissa specialistenheter där man oftast arbetar i relativt 
slutna världar och grupper. 
 

”... enstaka individer, speciellt inom specialistenheter, som lever med ett 
väldig snävt affärskoncept, för en handlare, som handlar i valutor från 
morgon till kväll, det är hans enda värld. 

 
I det internationella perspektivet så skall de grundläggande värdena förmedlas 
och förankras i de enheter som arbetar utanför Sverige. 
 

”Grundtanken och värderingen de förmedlar vi. Jämställdhetsaspekten 
likaså, som ju inte heller självklart är de som vi har.” 

 
Då man inser att värderingar på olika områden, trots allt inte är universella, har 
man en realistisk hållning i det globala perspektivet och anpassar sig till lokala 
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förhållanden. Man tvingas till ett relativistiskt synsätt, och varje lokal enhet som 
verkar utanför Sverige, har till uppgift att anpassa de för företaget gällande 
värderingar så att man får ett fungerande regelverk. 
 

”... de grundläggande värderingarna för vi ut och låter respektive ..., enhet 
då omvandla till värderingar som går att tillämpa i det landet.” 
 

Problemet upplevs dock inte som särskilt stort, det förekommer att man utifrån 
sina regler och värderingar vidtar åtgärder på det personella planet och med 
utgångspunkt i de regler som gäller för företaget som helhet. 
 

”Det händer då och då att vi får skilja från oss personer som då på ett 
uppenbart sätt har brutit mot vår etik. Det gör vi i ett europeiskt land i 
dagarna. Skiljer en tung befattningshavare …. Därför att denne inte har 
agerat i kreditfrågor så som vi vill ...” 

 
Det sker även anpassningar av regelverket i ett inhemskt perspektiv, när man för 
vissa verksamheter anammar vad som gäller för branschen eller delar av den. 
Här gäller också att man anpassar reglerna för att de skall få samma status som 
företagets egna regler. Detta framkommer tydligt när branschregler skall antas, 
dessa granskas och anpassas innan de slutgiltigt införlivas med företagets egna 
regler. 

”... vill vi ha längre gående regler, vilket vi oftast velat ha, så lägger vi fast 
våra tillägg och så blir det en ... etiksamling för värdepappershandlare...” 
 

Detsamma gäller de gemensamma regler för branschen som framtagits efter 
uppmaning från Finansinspektionen, nivån på de egna reglerna är klart högre. 
Precis som tidigare när det gäller Fondhandlarföreningens regler, så tycker man 
inte att de är tillräckligt långtgående. 
 

”Nej vi har svårt att se att det på någon punkt skulle innebära någon skärpt 
policy för vår del. Vi tycker att vi ligger med råge innanför dessa ramar 
sedan länge, så som vi har jobbat.” 

 
Företagets regler är relativt långtgående, ett levande verktyg i organisationen, 
men framförallt är ambitionsnivån på det företagsetiska området hög. Detta 
framkommer också tydligt i nästa avsnitt, som redogör för hur man inför och 
säkerställer värderingar i organisationen. Där koden institutionalisering, visar 
hur regler/värderingar införlivas och blir förankras i företaget. 
 
Företagets etikregler skall finnas delgivna hos varje enskild anställd. Vilket sker 
genom att man vid nyanställning låter varje individ kvittera ut sitt eget exemplar, 
samt vid förändringar skickar varje ändring personligen till alla anställda. 
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”... går det ut som ett personligt (exemplar) till var och en. Man får kvittera 
ut från början, och sedan vid förnyelse, när man då är anställd, får man det 
med sitt namn på, det behöver man inte kvittera visserligen...” 
 

Den uteblivna kvittensen vid förnyelsen, beror inte på att man på något sätt tar 
mindre allvarligt på företagsetiken när det gäller de som redan är anställda, utan 
snarare att man har andra sätt för att fånga upp de som redan är i systemet. 

 
”... men chefen förutsätts samla medarbetarna och gå igenom om man är ny 
då, hela (etikdokumentet) ... i olika etapper och sedermera när det kommer 
förändringar, gå igenom förändringarna ...” 

 
För att underhålla kunskaperna och för att alla ska vara informerade, så ger man 
ut årliga sammanfattningar av etikreglerna, med hänvisningar vart de står att 
finna i olika dokument. Ingen skall kunna komma undan sitt ansvar att känna till 
och följa de regler som gäller.  
 

”... årligen upprättade sammanfattningen i lathunden, här finns det 
etikregler, här hittar jag de och ingen skall kunna säga att jag visste inte, jag 
hade inte någon aktuell tillgång till vad som gäller. Det är vårt sätt att hålla 
det levande då.” 

 
Denna återkommande och upprepade rutin finns även inbyggd i utbildnings-
systemet, där det särskilt tydligt framkommer i den interna kompetensutveck-
lingen, som är obligatorisk för alla anställda. 
 

”Men hela vår kompetensutveckling är uppbyggd så att vi steg för steg, 
bygger upp kompetensen på olika områden och alla medarbetare ska då, 
utöver grundutbildningen från högskola, ... ha genomgått vår interna 
utbildning.” 
 

Från det att man anställs så ges man en systematisk träning i de interna utbild-
ningsprogrammen, som i och för sig har ett brett innehåll, men som också alltid 
innehåller företagsetiken. 
 

”Där ligger ju inte bara teknisk information, hur man rent tekniskt förhåller 
sig, utan det ligger väldigt mycket etik, säljintentioner och annat sådant 
man måste få med, lagar och etiska regler är en bit av den utbildning jag 
erhåller.” 
 

Internutbildningen är sedan i sin tur en förutsättning för att man skall kunna 
komma ifråga för högre eller ledande befattningar, och innan man sedan går vi-
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dare så sker det också en utvärdering av individen, för att se om denne har förut-
sättningar och lämplighet för ett arbete i ledande ställning. 

 
”... vi förbereder dem för att bli ledare och sedan har vi som avslutning på 
det programmet då, en test och självtest i form utav ett assessment center 
program som gör att efter det vet både vi och de om de skall gå vidare som 
ledare eller inte.” 
 

I den fortsatta ledarutbildningen så är företagsetiken en naturlig del och det lig-
ger också inbyggt i systemet, att kollektivet, skall korrigera de som inte har 
förstått innebörden i värderingarna eller av andra skäl spårat fel. 

 
”... och då märker man ju att det är en och annan som kommit in i …. 
ibland och då ifrågasätter, men då tar gruppen själv hand om detta.” 
 

Betydelsen av detta återkommer också i ett övergripande perspektiv, eftersom 
det är särskilt viktigt att alla i ledande befattningar utvecklas på ett riktigt sätt, då 
dessa har en nyckelroll som bärare av företagets kultur. Det är deras uppgift att 
förmedla och utveckla företagets synsätt i organisationen, se till att kursen är den 
rätta, ett förhållande som företaget vill säkerställa genom att med jämna mellan-
rum kunna läsa av situationen.  

 
”Det gör det att jag med rätt stor tydlighet kan säga att vi har inte en gång 
bara kastat ut linan, utan vi halar då och då in den, kollar att betet sitter fast 
fortfarande”. 

 
Trots att man lägger ned mycket tid på att utbilda och träna de anställda i olika 
sammanhang så kan man inte helt undgå oegentligheter i verksamheten.  
 

”Sedan måst vi ju som alla andra uppleva att, med vårt sätt att jobba, stark 
decentralisering och stark delegering och starkt förtroende för enskild 
medarbetare, både hans förmåga och kompetens, så märker man ju att en 
och annan utvecklas fel och kommer på idén att han av olika anledningar 
skall missbruka systemet. 

 
Det skall dock betonas dock att man anser att det finns ett mycket starkt värde-
ringssystem, som hela tiden förstärks och hålls vid liv, genom de återkommande 
utbildningsinsatserna och en alltid levande dialog om fundamenten i företaget.  
 

”Men det finns alltså ett starkt värderingssystem som influerar alla anställda 
och där målet är att börja påverkan dag ett och etikreglerna är en väldigt 
viktig bit av policy och utbildningsinnehållet i de olika skedena och vi lever 
med det här i en ständig dialog.” 
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En levande dialog där man aktivt lyssnar och ständigt prövar idealen, i första 
hand är en produkt av det egna interna arbetet, det skall finnas en stark intern 
förankring, som också framgår i det att man avvisar externa experter på området. 
 

”Man köper inte konsultföreslagna åtgärder utan tänker själv och lyssnar på 
den kloka rörelsen som vi gör varje månad ...” 

 
Den starka interna förankringen har bl a som syfte att verka preventivt och för-
hindra allt icke önskvärt beteende i företaget. 
 
Koden handla beskriver hur företagsetiken hanteras och vilket praktiskt uttryck 
den kan få. De exempel som återges visar hur man på olika plan aktivt arbetar 
för att nå upp till sina målsättningar.  
 
Det mer direkt praktiska uttrycket av företagsetiken, var inledningsvis, att man 
när så var möjligt, helt enkelt tackade nej till fortsatta affärsförbindelser med de 
kunder, som inte stämde in i det egna sättet att se på affärer. 
 

”Vi kastade ut väldigt mycket kunder som vi inte ansåg svara mot 
(företagets) behov av normer så att (vi) över tiden var ett (företag) som 
kunde omfattas av förtroende.” 

 
På samma sätt, men kanske mera indirekt uttryckt, framkommer detta också i det 
fortsatta arbetet, genom att inte aktivt bearbetar de kunder som bedöms som 
ointressanta. Uppfyller kunden inte kriterierna så blir denne inte prioriterad, utan 
väljs helt enkelt bort i den vidare kundbearbetningen.  

 
”Selektiv kundbearbetning, att inte inbjuda den breda massan okritiskt, utan 
välja kunder genom aktiv bearbetning, alla som kommer till är också 
välkomna, vi stöter inte bort någon, men vår aktiva kundbearbetning riktas 
då mot intressanta företagare och intressanta privatpersoner.” 

 
Det ovan angivna kriteriet att man skall vara lönsam bör även vägas in, även om 
det är relativt klart uttalat, att man vill ha kunder som överensstämmer med den 
egna etiska uppfattningen. 
 
På det personliga planet, så anses förebilden i individernas egna uppträdande 
vara en avgörande faktor, för att upprätthålla den standard man önskar och det 
poängteras särskilt i reglerna. 
 

”Det finns ett viktig innehåll i (reglerna) som säger att personlig föredöme 
är starkare än tusen argument, men det är också någonting som medför att 
ingen skall tro att medarbetarna gör grejer som inte cheferna gör.” 

 215



  

 
Den tydliga kopplingen mellan de underställdas handlande och den överord-
nades beteende, det goda exemplets makt, betonas särskilt, men också att samma 
regler gäller för alla oavsett status. 

 
”Vi predikar hela tiden förebilden, föredömet, det goda exemplets makt och 
att Du som chef inte kan krypa bakom något annat än det som din 
medarbetare utsätts för.” 

 
Detta gäller alla chefer oavsett befattning från koncernchef och nedåt och bygger 
på en insikt om att ingen kommer att följa reglerna om de inte tillämpas relativt 
strikt, i det att de annars förlorar en del av sin betydelse, genom att det utsagda 
inte stämmer överens med det handlade. 
 
Efterleva som kod, beskriver det sätt varpå man ser till att reglerna efterlevs i 
organisationen och vilka åtgärder man vidtar för att säkra efterlevnaden.  
 
Det finns en uppenbar medvetenhet om betydelsen av efterlevnaden, inte bara av 
de egna reglerna utan även samhällets. 
 

”... vårt mål är att absolut leva inom alla lagar som finns, även leva inom 
den värderingsnorm som är aktuell.” 

 
När man då innefattar de s k värderingsnormen så innebär det, förutom att leva 
upp till egna regler och lagstiftning, att man också skall uppfylla de krav som 
existerar i det allmänna medvetandet. Där det uppfattas som lämpligt,  
 

”... att man skall hålla sig långt från det som är omoraliskt eller felaktigt.” 
  
Det skall inte råda någon tvekan om hur man bör förhålla sig i en situation, där 
fler än en tolkning är möjlig. I så fall skall man alltid hålla sig på så behörigt 
avstånd som möjligt. Detta medför också att man har relativt strikt grundsyn rent 
allmänt, och menar att,  
 

”... om vi inte ingriper när man beter sig förtroendelöst, så skulle vi komma 
i vanrykte direkt, vi sätter en rätt låg ribba då i vår tillämpning. 
 

Några välvilliga tolkningar eller undantag, som kan förekomma i samhället, där 
man underlåter att vidta åtgärder för att det t ex handlar om små belopp får inte 
förekomma. Utan varje avvikelse, oavsett storlek skall alltid beivras. 
 

”... vi kan ju inte avstå från att beivra en förseelse som handlar om ett par 
tre tusen kronor för att det är ett litet belopp.” 
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Den strikt principiella inställningen och kompromisslösheten kan ses som ett 
resultat av att ett orubbat förtroendet för verksamheten, kräver att man alltid 
ställer högre krav på sig själv än vad omgivningen gör. 

 
”Vi försöker göra det som vi tror är rätt och riktigt även om alla andra gör 
på ett annat sätt.  

 
Det spelar sedan ingen roll hur andra beter sig, de egna värderingarna är alltid 
vägledande. Nu räcker emellertid inte alltid de egna värderingarna utan man har 
en del av icke önskvärt beteende i organisationen, även om man gjort en hel del 
för att förhindra det. 
 

”Men vi har hög upptäcktsgrad tycker jag, det är hela tiden så att vi 
upptäcker i tid och det är väldigt sällan som vi upplever att vi hittar, de där 
långtgående missbruken.” 

 
Det framgår inte exakt varför man inte har de långtgående missbruken, men de 
värderingar som internaliseras i de anställda, anses generellt sett, ge ett gott 
resultat och delvis kunna förklara varför man har förhållandevis lite av den 
riktigt grova oredlighet som man annars tror skulle ha förekommit och man 
uppfattar sig ha en god kontroll på situationen. 

9.4.3 Fall 6 - F3 
Respondenten är centralt placerad i sitt företag och har ett övergripande ansvar 
för de etiska frågorna i företaget. Intervjun skedde på plats hos respondenten i 
dennes kontorsrum och genomfördes utan några egentliga problem, med 
undantag av avbrott för några telefonsamtal.  
 
Då några egna etiska riktlinjer ännu inte utvecklats i företaget, så kretsar inte 
intervjun så mycket kring de värderingar som man har i organisationen, utan den 
beskriver i första hand en process som föregår i företaget och som ytterst syftar 
till att man skall utarbeta egna etiska riktlinjer för sin verksamhet. Avsaknaden 
av etiska regler leder också relativt snart över intervjun i en mer frågande fas 
och som en del av denna, görs även ett försök att berika och utveckla några av 
de övergripande koder som framkommit i tidigare intervjuer. I första hand är det 
de koder som beskriver hur regler förs in i organisationen och hur man 
upprätthåller dess efterlevnad.  
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Figur 20. Inledande kodning F3 
Den initiala kodningen ger ingen klar och entydig bild, men kopplas koderna 
Påverkan och Utforma till varandra, kan man relativt tydligt framskymta att det 
pågår en process i företaget där man, åtminstone till en början, främst anpassar 
sig till krav i den externa miljön. I senare skeden försöker man även anpassa sig 
till krav som börjar komma inifrån organisationen, när man börjat uppfatta 
etiken som en viktig och avgörande faktor för företagets framgång. 
 

”Sedan har vi fram till…, det finns krafter i banken som tycker att vi skall 
försöka att bli lite mer explicita, att man tycker att det är ett egenvärde, ett 
kommersiellt värde att framstå som en bank ... där etik värderas väldigt högt 
och det är väl på den vägen…, de tankar vi har just nu.”  

 
Resultatet av den inledande kodningen (figur 20) ger inte någon entydig inrikt-
ning, men det kan pekas på ett antal faktorer som visar, att man i ett över-
gripande perspektiv, är inne i ett skede där man försöker omstrukturera sin orga-
nisation. Hela den pågående processen kan då ses som en strävan att möta ökade 
krav på det etiska området, helt enkelt att anpassa sig till de krav som ställs både 
internt och externt, vilket leder fram till den övergripande koden Anpassa.  
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Figur21. Selektiv kodning F3
 
Den följande selektiva kodningen (figur 21) tar sin utgångspunkt i det begrepp 
som formulerats kring denna kod. Resultatet av kodningen är att den övervägan-
de delen av de koder och kategorier som utvecklats inledningsvis, stödjer per-
spektivet om anpassning. Av de 26 ursprungliga A-koderna så faller ingen bort 
utan i stället tillkommer ytterligare tre koder Kommunikation, Myndighet och 
Pröva. B-koderna är intakta, men de underliggande strukturerna förändras något 
genom de tillkommande koderna och att några A-koder inordnats under annan, 
än den ursprungliga B-koden. 
 
Koden organisatoriskt tryck visar vilken betydelse olika faktorer haft och har 
för utvecklingen på det etiska området. I ett historiskt perspektiv så kan man se 
att arbetet med etiska riktlinjer pågått under en längre tidsperiod, men att arbetet 
till och från störts av olika händelser som inträffat. De händelser av större bety-
delse och som inträffat under senare tid, är framförallt omdaningen av den finan-
siella sektorn, där strukturella förändringar inneburit fokusering på andra saker 
än det rent etiska.  
 

”... det var det arbetet som fick högsta prioritet, de etiska…, koncentra-
tionen på de etiska frågorna blev inte så stark.” 

 
På samma sätt har den s k bankkrisen inneburit att man tvingats till en kraftsam-
ling av resurserna, snarare för att överleva än att utveckla den befintliga orga-
nisationen. 
 

”... kom bankkrisen och då blev det ännu mera koncentration på att försöka 
rädda banken...” 
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Dessa händelser är så allvarliga och resurskrävande, att man under långa tids-
perioder inte har möjlighet att ägna de etiska frågorna någon större uppmärk-
samhet. När man sedan återgår till en mer normal fas i utvecklingen och det ges 
tillfälle att fördjupa arbetet med etiken, så gör sig andra typer av hinder påminda 
i stället. Det framträder interna konflikter mellan målsättningar på olika områ-
den, där vissa mål kan att vara viktigare att betona än andra. 
 

”... det är viktigt att avancera uppåt i lönsamhetsligan ... viktigt för den egna 
personen, för den egna karriären, för framgång framöver.” 
 

Det råder en medvetenhet om att en ensidig fokuseringen på det ekonomiska 
utfallet inte enbart är av godo, utan att det interna belöningssystemet kan till viss 
del vara direkt skadligt.  
 

”... det uppmuntrar till åtgärder som kan ... förbättra de här nyckeltalen, så 
kortsiktigt kan det se väldigt bra ut, långsiktigt kan det vara katastrofalt.” 

 
Det interna rankingsystemets utformning innebär också att det för en och annan t 
o m kan te sig fulltnaturligt, att åsidosätta t ex etiska regler.  
 

”Det är klart, att det i ett sådant läge alltid finns sådana som tycker, ja 
huvudsaken att vi tjänar pengar på den här affären, är det lite tveksamt så 
får vi väl se sedan då.” 

 
Den situation som uppkommer när olika målsättningar kommer i konflikt med 
varandra, skapar ett klimat som tenderar att helt bortse från de långsiktiga 
aspekterna på besluten.  
 

”... men de här långsiktiga kvalitetsaspekterna... de kan lätt komma bort i ett 
klimat där man hårt prioriterar kortsiktig lönsamhet.” 
 

Kraven på ekonomisk framgång får emellertid inte leda till kortsiktighet, utan 
organisationen måste också anamma och låta sig styras av ett långsiktigt lönsam-
hetstänkande, det krävs att man hittar fram till en riktig avvägning mellan vad 
som är bra på kort respektive lång sikt.  
 

”... hela tiden en balansgång mellan den kortsiktiga lönsamheten och den 
långsiktiga kvalitén.” 
 

Denna balansgång, medför en benägenhet att tona ner de ekonomiska kriterierna 
till förmån för andra, vars betoning i stället ligger på det långsiktiga i företagets 
verksamhet. En ökad medvetenhet om etiska reglers betydelse, gör att man för-
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söker anpassa organisationen och skapa ett klimat, där det är lika naturligt att 
varje beslut också prövas mot etiska kriteria. 
 

”Är det så att man är tveksam, personligen tveksam om en affär är rimlig ur 
etisk synpunkt, det finns något skumt ... så ska det inte vara fel, att antingen 
man är tvärsäker själv, man säger nej eller att man i vart fall tar upp frågan 
och diskuterar det med sin chef och är han tveksam så kan han föra frågan 
till sin chef, ytterst genom hela banken, det skall inte vara något fel att göra 
på det sättet.” 

 
För att de etiska synpunkterna inte skall komma i skymundan, så skall de vara en 
angelägenhet för hela organisationen och inte enbart för den enskilde, samtidigt 
som denne också har tillgång till råd och stöd när så behövs. Den etiska 
prövningen kan också ses som ett led i att öka kvalitén i besluten rent allmänt, 
genom att man samtidigt också kommer bort från en alltför ensidig inriktning på 
det ekonomisk utfallet. Särskilt viktigt som man i vissa lägen också uppfattar att 
man är på väg tillbaka till den situation som rådde strax för bankkrisen, ”ett 
mannaminne är kort ibland” med hänsyftning till att man är på väg att upprepa 
de tidigare misstagen igen. 
 
Påverka, har en del gemensamt med föregående kod, men visar främst hur man 
utsätts för påverkan av olika externa faktorer, som i slutändan leder fram till att 
etiska riktlinjer införs. Utmärkande för hela processen är att det inte initieras ini-
från företaget, utan att det avgörande inflytandet på utvecklingen ligger i externa 
faktorer. 
 

”Det var inte på grund av någon slags inneboende egen inre övertygelse, 
eller rättare sagt någon känsla av att vi var bättre än andra, det tror jag inte.” 

 
Snarare är det så att man reagerar på olika händelser i den omgivande miljön, 
som utan att man själv behöver vara delaktiga i dem, har ett stort och avgörande 
inflytande på utvecklingen även i den egna organisationen. 
 

”... så har det i samhällsdebatten varit modernt att diskutera etiska spörsmål 
... ofta med anledning av att någon eller några har klantat till det väldigt 
mycket.” 

 
Till andra påverkande faktorer hör fackliga organisationer, som uttryckt syn-
punkter om behovet av etiska regler. 
 

”Det fanns även folk från Finansförbundet som tryckte på.” 
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I efterdyningarna av den så kallade bankkrisen så ställer även tillsynsmyn-
digheten på det finansiella området krav på de företag som står under deras till-
syn. I ett direktiv föreskriver man att samtliga företag, inom deras tillsynsområ-
de, skall utforma och anta etiska riktlinjer för sin verksamhet. 

 
”Finansinspektionen återupplivade sina gamla tankar om att man skulle ha 
etiska regler, de hade konstaterat att det var rätt varierande beställt med de 
skriftliga riktlinjerna från respektive finansföretag.” 

 
Ansvaret för utformandet av dessa riktlinjer lades på företagen själva, men med 
möjlighet att via sina branschorgan, utfärda gemensamma riktlinjer för alla 
medlemsföretag. Arbetet i det gemensamma branschorganet medförde, av natur-
liga skäl, att en del skärpa och djup försvann i processen. Det som utformades 
blev i många stycken en kompromiss för att alla skulle kunna enas, och ett för-
slag läggas. 
  

”... skalade man bort väldigt mycket, det som till slut kom fram var väldigt 
urvattnat och det sa inte särskilt mycket. ... så blir det ju när man har olika 
meningar och det är ett antal människor som skall komma överens.” 

 
Bankföreningens styrelse utfärdade sedermera en rekommendation till sina 
medlemsföretag att följa de etiska riktlinjer som man hade arbetat fram. 
 

”... vi drog det i bankens styrelse, bankens styrelse beslöt att de här 
riktlinjerna skulle gälla även i vår bank, man la inte till någonting, man 
drog inte ifrån någonting.” 
 

Reglerna antogs pliktskyldigast utan några förändringar eller tillägg. 
 

”Helt klart är att om det bara finns ett yttre tryck och inte ett inre från 
tillräckligt hög nivå, ja då händer ingenting.” 

 
För att uppnå några genomgripande förändringar av varaktig natur, krävs då 
också ett inre tryck. 
 

”Det kan vara en stark inre övertygelse hos någon ledande person, den 
kanske mest ledande personen.” 

 
Något sådan övertygelse fanns inte vid tidpunkten för antagandet av branschens 
gemensamma regelverk, vilket åter pekar på de externa faktorernas betydelse, åt-
minstone i de inledande skedena, för utvecklandet och antagandet av ett etiskt 
regelverk. 
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I koden utforma framkommer några av de ställningstaganden som förekom i 
diskussionen om hur de etiska reglerna skulle se ut. I det första perspektivet, såg 
man en konkret utformad instruktion som skulle vara till hjälp för de anställda i 
olika situationer, medan man i ett annat perspektiv såg en mer allmänt hållen 
instruktion. Argumenten mot detta var att det är omöjligt att täcka in alla situa-
tioner som kan uppstå.  
 

”Försöker man vara konkret på ett område så missar man naturligtvis en 
väldigt massa andra områden och saker och ting förändras, uppfattningar 
förändras, regelsystem förändras. 

 
Det andra perspektivet intog i stället den ståndpunkten att man skulle försöka 
vara heltäckande genom att lägga sig på en mer allmän nivå, vägleda på ett 
principiellt plan, i synnerhet som omvärlden till sin utformning snarare är att 
betrakta som dynamisk än statisk. Det uppkommer hela tiden nya och icke förut-
sedda situationer, samtidigt som också förutsättningarna för verksamheten kan 
förändras och man riskerar hamna i situationer som inte täcks av regelverket. 
 
Företagets etik visar inte på några särskilt uttalade grundläggande värderingar i 
filosofisk mening, utan är snarare att se som en anpassning till vad som är 
praktiskt möjligt och framförallt lämpligt för företaget som sådant, vilket fram-
går särskilt tydligt när man uttalade att man i princip skall förhålla sig neutral i 
etiskt avseende. 
 

 ”... man skulle inte konkurrera med skillnader i etisk uppfattning ...” 
 

Vilket angavs som skäl för att man skulle anta de branschgemensamma reglerna 
rakt av, utan förändringar. Man var också av den uppfattningen, att avvikelser 
från branschens gemensamma regler skulle kunna sända felaktiga signaler både 
internt och externt, särskilt som man vid denna tidpunkt också fann det svårt, att 
på ett tillfredsställande sätt, kommunicera sitt budskap. Det fanns en uppfattning 
att man kunde stöta bort kunder om man ställde för höga krav, samtidigt som 
alltför låga krav, i stället kunde dra till sig olämpliga kunder vars affärer riskera-
de bli en belastning. Detta har emellertid ändrats över tiden och i nuläget t o m 
svängt till förmån för ett eget etiskt regelsystem. 
 

 ”... som tycker att vi skall försöka att bli lite mer explicita, man tycker att 
det är, så att säga, ett egenvärde, ett kommersiellt värde att framstå som en 
bank där etik värderas väldigt högt och det är väl på den vägen…, de tankar 
vi har just nu.”  
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Det är visserligen återigen främst kommersiella skäl som är avgörande för den 
ändrade inställningen till etiken, men det finns samtidigt tecken på att en mer 
djupgående insikt också kan vara på väg att göra sig mer allmänt utbredd. 
 

”... man tycker att det är viktigt att beakta etiska aspekter, vilket innebär att 
man sanktionerar, man säger till, därmed till människor att när de skall göra 
affärer så ska man ta med, beakta sådana aspekter.”  
 

Utvecklingen går så långt att man även kan komma att jämställa det ekonomiska 
kriteriet med det etiska, även om det i första hand är ämnat för att undvika 
problem i ett senare skede. Det kan spåras en strävan, att framstå som ett etiskt 
högtstående företag. 
 

”Den riktiga måttstocken s a s, om man verkligen prioriterar de etiska 
aspekterna tillräckligt högt, det är när man kan säga att jag har avstått från 
att göra det här utav de och de skälen. Det innebär att vi kommer inte att 
tjäna de här pengarna, kan preciseras si och så mycket och banken säger…, 
chefen säger, att Du gjorde en helt riktig bedömning. Vi avstår gärna från 
att tjäna den räntan för att slippa bli…, komma i eventuellt trassel lite grand 
senare.” 

 
När det gäller de åtgärder man vidtar för att införa och upprätta ett etiskt 
tillstånd, visar koden institutionalisering inte att de etiska frågorna skulle ha 
någon särskilt framträdande plats även om medvetenheten rent allmänt kan antas 
ha ökat. 
 

”En kombination av att ständigt påminna ... skriva om det ... framförallt ha 
med det i utbildningen och i återkommande ... information till personalen, 
att trycka på att det här är viktigt.” 

 
Det åtgärder som vidtas har emellertid inte högsta prioritet, utan kommer en bit 
ner på skalan. 

 
”... jag misstänker att den här typen av frågor inte får tillräcklig fokusering, 
jag misstänker att det är så, men jag tror också…, jag hoppas att banken 
kommer att prioritera de här frågorna på ett annat sätt ..…” 
 

Skälet till att man inskränker sina åtgärder på området kan vara, att man i nulä-
get valt att tillämpa en annan strategi. 

 
”... det svårt att ersätta sådant som borde ha skett i tidig ålder i form av 
uppfostran och utbildning. I sådana fall handlar det mer om att hitta någon 
lämplig roll i företaget och om det inte går, får man skiljas.” 
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Förekommer nu inte etiken särskilt uttalat i den interna dialogen, så är man i alla 
fall relativt klar över vilka egenskaper en anställd i organisationen bör ha, vilket 
framkommer i koden förmåga. I den miljö som det handlar om här, så är det 
viktigt men en hög personlig integritet och särskilt kan det betonas en förmåga 
att stå emot otillbörlig påverkan i den egna omgivningen.  
 

”... man kan bli verktyg för andra utan att vara direkt kriminell själv.” 
 
I ett lite vidare perspektiv, antas den personliga integriteten medföra en väl 
utvecklad förmåga att tänka och resonera självständigt, man kan klara sig utan 
direkt vägledning och man talar om en inbyggd kompass hos individen. 
 

”... för folk med inbyggd kompass spelar det ingen roll därför att de 
behöver varken det ena eller det andra, de vet, de känner själva med sig vad 
som är rätt. Om man inte får någon vägledning i någon direkt skriven regel 
eller direkt skriven lagtext, så känner man ändå själv... det handlar väldigt 
mycket om sunt förnuft.” 

 
Den som besitter detta sunda förnuft, har då ett rikt och väl utvecklat etiskt 
skarpsinne och kan i princip alltid motivera sina ställningstaganden på ett etiskt 
riktigt sätt. 
 

”... om vi gör på det här sättet just nu, kan man förklara och försvara det 
här, internt, externt, behöver man på något sätt dölja det. Kan man 
rakryggat ställa sig upp och säga, att vi har gjort det här, av det och det 
skälet och tycker att det var rimligt, riktigt.” 

 
Vad som offentligen kan försvaras, är en bra måttstock på ett riktigt handlande, 
om man känner tveksamhet i en situation.  
 
Koden efterlevnad visar att man även har en mycket klar uppfattning om hur 
man bör gå tillväga vid rekrytering av personal till verksamheten. Redan på ett 
mycket tidigt stadium försöker man göra ett urval, för att säkra att man får 
anställda med de rätta kvalifikationerna. 
 

”Det sätt man kan göra det på, är ju att se till att man får rätt folk, folk med 
tillräckligt mycket sunt förnuft, omdöme, rättskänsla.” 

 
Rent konkret handlar det om att försöka sålla bort människor, som inte har eller 
delar de grundläggande värderingar som man anser att varje individ måste ha, 
för att vara anställd i ett företag på den finansiella marknaden. 
 

”Styra bort människor ... som har normer som banken inte accepterar. 
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För de som inte styrs bort redan inledningsvis, gäller det att även fortsättningsvis 
visa att man besitter de rätta kvalitéerna och inte uppvisa brister i grundläggande 
avseenden. 
 

”Notoriskt dåligt omdöme, svag karaktär, dålig uppfostran, okunskap och 
annat ...” 

 
Den som uppvisar brister av detta slag ska inte räkna med fortsatt anställning. 
 

”I rätt många fall så hjälper inte utbildningen, då är det snarare en fråga om 
de är lämpliga att vara kvar ...” 

 
I de fall där utbildning inte hjälper och någon lämplig reträtt post inte står att 
finna bör man räkna med att skiljas från sin anställning. 
 
Handla, belyser vikten av ledningens egen efterlevnad av de regler som gäller. 

 
”Sedan kan man ha den uppfattningen att det spelar egentligen inte så 
väldigt stor roll vad det är man säger egentligen, det viktigaste är vad man 
gör.” 
 

Det finns inget viktigare än ledningens föredöme för en god etik i företaget. 
Lever inte ledningen som den lär, så motverkar den syftet med reglerna och 
dessa får aldrig någon egentlig genomslagskraft. 

 
”Det är bara om man kan göra helt trovärdigt att ledningen, styrelsen i ett 
företag verkligen själva tycker det, tycker det man säger.” 
 

Det goda föredömet är i detta perspektiv helt avgörande för om man skall lyckas 
införa och skapa trovärdighet kring sina regelverk.  
 
Regler visar i all korthet, att även om det kan uppfattas förändringar i organisa-
tionen mot ett ökad prioritering av etik, så har man ännu inte formulerat något 
eget dokument i frågan. 
 

”... fortfarande inte har resulterat i att man har preciserat exakt de riktlinjer 
som har utvecklats utöver de här branschrekommendationerna.” 

 
Sett ur den övergripande kodens perspektiv så är det inte heller ett fulländat 
tillstånd man ska förvänta sig. 
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9.4.4 Fall 7 - F4 
Intervjupersonen är centralt placerad och ansvarig i företaget för de etiska 
frågorna och bistår övriga avdelningar med auktoritativa tolkningar och uttalan-
den när så är påkallat. I ansvaret för de etiska frågorna ligger också utformandet 
av företagets etiska riktlinjer. Intervjun genomfördes på respondentens kontor 
och skedde utan några egentliga störningar, förutom inledningsvis av ett kort 
telefonsamtal. 
 
Det egna regelverket är i sig inte särskilt omfattande, men kompletteras med en 
av de böcker som är aktuell inom finanssektorn, Etik i bank, som tar upp och 
diskuterar olika etiska frågeställningar inom olika områden. Det perspektiv som 
framtonar i både de egna riktlinjerna och intervjun, är att arbetet i företaget skall 
bedrivas med beaktandet av en etiskt hög nivå. 
 

”För att en hög etisk standard skall upprätthållas innebär detta att det ... 
ställs högre krav ... än vad lag och anvisningar anger.” 
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Figur 22. Inledande kodning F4 
 
De krav som ställs innefattar något mer än att bara följa gällande lag och anvis-
ningar, standarden kräver att man skall ligga en bra bit ovanför, vilket också 
uttrycks i ett sätt att formulera den grundläggande värderingen. affärer, som i 
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skall genomföra, utan de måste också klara de nivåer som man satt upp för den 
egna verksamheten. 
 

”... oavsett om den här åtgärden följer gällande lag. Det är inget som 
hindrar att den här personen genomför den här affären, men han skall inte få 
göra det med våra pengar.” 

 
Det angivna perspektivet, hög etisk nivå, får också stöd i den inledande kod-
ningen (figur 22) av intervjun. Visserligen framträder ingen av de övergripande 
koderna som särskilt dominerande eller förklarande, men alldeles särskilt i 
koderna institutionalisering, etik, levande och roll återfinns hela tiden ett ge-
mensamt drag, som uttrycks i en strävan att genomgående hålla en hög nivå i allt 
man företar sig. 
 
Det etiska perspektivet har även till viss del sitt ursprung i den roll som företaget 
anser sig ha att spela i samhället, ett sorts uppdrag från samhällets sida. I denna 
roll anser företaget att man har krav på sig att uppträda på ett visst sätt, så att de 
förväntningar som ställs på dem från samhället och intressenter i allmänhet kan 
uppfyllas. Ett led i dessa strävanden är att försöka hålla en hög nivå i organi-
sationen. nivå som huvudvariabel, kan då ses som en rad åtgärder vars syfte är 
att skapa förutsättningar i organisationen, så att man håller sig på ett behörigt 
avstånd från vad som är tvivelaktigt, att man lever upp till vad som i det 
allmänna medvetandet uppfattas som ett etiskt riktigt handlande för ett företag 
inom finanssektorn. Den andra kodningsomgången har då som utgångspunkt att 
tolka materialet mot huvudvariabeln Nivå och innebär att några koder laglydnad 
och värdering faller bort för att de inte kunnat passas in i den selektiva 
kodningen. De underliggande strukturerna i B-koderna ligger till stora delar fast, 
även om det i vissa delar sker en relativt radikal förändring, samtidigt som några 
nya koder, medveten och introduktion tillkommer.  
 
Resultatet av den selektiva kodningen (figur 23) är då, att det övervägande fler-
talet av koderna stöder perspektivet om Nivå och att det utifrån intervjun är 
rimligt anta, att företaget har som målsättning, att hålla en hög etisk nivå på alla 
områden och i allt vad man sig företar. 
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Figur 23. Selektiv kodning F4 
 
Koden etik visar hur etiken kommer till uttryck i organisationen och hur den 
praktiskt kan tillämpas för att säkerställa ett, utifrån företagets synvinkel, etiskt 
riktigt beteende. Det grundläggande uttrycket som framhålls är en sorts vägle-
dande princip, som utgår från att alla handlingar som man vidtar, eller underlåter 
att vidta, skall kunna förklaras på ett tillfredsställande sätt.  
 

”Men för mig… för oss är business ethics att vi inte gör någonting som vi 
har anledning att skämmas för, vare sig inför tillsynsmyndighet eller mass-
media.” 

 
Även om det inte direkt finns någon uttryckt grundvärdering i företaget så kan 
detta i alla fall tas som en god indikation på vad som kan tänkas tillämpa i det 
dagliga livet, ävenledes när problematiska situationer uppstår. 
 

”... jag tror att det är någon form av måttstock som i vart fall är rätt så 
etablerad i banken, det tror jag.” 

 
Sett ur ett tidsligt perspektiv så har de etiska värderingarna i företaget en karak-
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”Jag tror att för en verksamhet som vår, och för många andra också, så är de 
här etiska värderingarna relativt oförändrad.” 

 
I det längre perspektivet är nog värderingarna att mer betrakta som statiska och 
förändras egentligen inte, utan förblir vad de varit, över tiden och i detta ligger 
det också ett egenvärde. 
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”Absolut. Tveklöst. Det gör det, visst tycker jag att det finns ett värde i att 
en organisation som vår har en egen etisk värdering som är oberoende av 
yttre faktorer så att säga, inte minst för kontinuiteten.” 

 
Kontinuiteten kan ses som ett nödvändigt inslag för att nå upp till en etiskt hög 
nivå och medverkar till att man uppfattar att medvetenheten, rent generellt, upp-
fattas ligga över genomsnittet inom den finansiella sektorn. 
 

”... jag tror att banktjänstemän är mer medvetna om ett etiskt riktigt 
handlande än många andra tjänstemän.” 
 

Utifrån denna medvetenhet och ovan nämnda måttstock har varje anställd att ta 
ansvar för etiken i organisationen, även om det ytterst åvilar koncernledningen 
att ta detta ansvar.  
 
Regler som kod visar vilka normer och värderingar som finns i företagets regel-
verk. Någon grundläggande regel eller värdering finns egentligen inte utformad, 
men det följande kan sägas vara vad som kommer relativt nära något grund-
läggande. 
 

”Ja, jag vet inte hur man skall definiera den grundregeln, men jag tror att 
det här, det här synsättet att vi skall kunna försvara vårt handlanden 
gentemot en utomstående, att det är någon form av grundregel.” 
 

Vilket i princip är samma formulering som också återfinns under koden etik och 
är återkommande på fler ställen i intervjun. De branschgemensamma reglerna 
betraktas inte  med någon större respekt vad avser det etiska innehållet, utan 
uppfattas mer som ett försök till självreglering i avsikt att slippa ytterligare lag-
reglering av branschen som sådan. 
 

”Men det är väl så att det här är ett försök från Bankföreningen, bankerna 
att låta det stanna vid branschrekommendationer och bli lag så att säga ...” 

 
Det egna regelverkets utformning berördes inledningsvis, och man uppfattar det 
som mer utvecklat än vad som framkommit i branschföreningens regi. Det egna 
regelverket är annars väl etablerat och anses ha en god efterlevnad 
 

”Ja efterlevnaden utav det här tror jag är ganska bra med reservation för det 
jag sa om..., där affärs...,  där profiten tar över på något sätt.” 

 
Ett bevis på att de anställda i vart fall uppfattat den grundläggande inställningen 
är att den återkommande åberopas i olika sammanhang. 
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”... jag har funderat på om det här är förenligt, med ett handlande som vi 
kan försvara ...” 

 
I nästa kod som är frågeställning, visas på ett antal olika situationer där den 
enskilde anställde har anledning att fundera över och väga in ett etiskt perspektiv 
i sitt beslutsfattande. Det är inte helt ovanligt, att medarbetarna ställs inför olika 
mer eller mindre väl genomtänkta förslag eller erbjudanden från sina kunders 
sida och följaktligen också måste ta ställning. 
 

”... vi börjar vår rea i morgon, men Du och Din familj kan komma ner i 
kväll och välja ut vad ni vill ha och Du får dessutom 50% på reapriset.” 

 
I ett mer övergripande perspektiv kan företaget ha tagit ställning aktivt, som i 
miljöfrågor. Det är inte helt uppenbart att man skall bevilja krediter för ett ända-
mål som kan få skadliga konsekvenser på andra områden. 
 

”... diskuterar miljö väldigt mycket, skall banken medverka i att man startar 
en fabrik som kommer att skita ner hela staden, sådana värderingar kommer 
ju också in här...” 

  
Den sista frågeställningen som aktualiseras, berör ett av flera särskilt känsliga 
områden, skatteplanering. 
 

”... de som sitter närmast kunderna har ju att brottas med den här typen av 
frågor, ska vi medverka i den här skatteplanering, ska vi bevilja en kredit 
till denna...” 

 
Situationen för den enskilde anställde är inte alltid helt given, då alla situationer 
inte alltid uppenbaras i förstone, utan först i ett senare skede, när skadan kanske 
redan är skedd. Hur man tacklar dessa frågor i företaget framgår av koden 
institutionalisering, som visar hur regler och värderingar förs in i organisatio-
nen och hur man förbereder de anställda för sina kommande arbetsuppgifter. I 
princip så får alla medarbetare en introduktion vid anställningens början, där 
etiska frågor utgör ett viktig inslag. Introduktionen på det etiska området inne-
håller i huvudsak två delar, dels en föreläsande och förklarande del, dels en del 
som kan ses som en sorts dilemmaträning, där man i mindre grupper får arbeta 
praktiskt med ett antal etiska frågeställningar, diskutera och ta ställning. 
 

”... jag hade ett antal etiksituationer där de nyanställda fick, i grupp om fyra 
personer tror jag det var, de fick alltså ett antal sådana här etiksituationer.” 
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I den större gruppen redovisar man sedan resultatet av sina diskussioner och 
jämför mellan grupperna, samtidigt som man också får den officiellt sanktio-
nerade uppfattningen klargjord. 
 

”... men de här etiksituationerna som vi har kört, de…, syftet med de är ju 
också att folk ska fundera, vad hade jag gjort i en sådan här situation.” 
 

Inslaget som sådant är en relativt ny företeelse, men har ett klart uttalat syfte, 
samtidigt som det också är ett sätt att träna personalen i ett etiskt tänkande.  

 
”Det är egentligen första…, det första sättet på vilket vi har försökt att då få 
personalen att anlägga något etiskt synsätt på det de gör i banken.” 

 
Utbildningen skär tvärs igenom alla gränser och skikt i företaget och skapar på 
så sätt en möjlighet till ett brett erfarenhetsutbyte mellan olika grupper inom 
företaget. 

 
”Där var ju då personal på alla nivåer ... med olika befattningar ... ” 
 

Personalen förbereds i ett tidigt skede för sina kommande arbetsuppgifter, 
samtidigt som man också bygger upp en etisk medvetenhet hos individen. Indi-
viden skall vara väl förbered för de situationer, som man av erfarenhet vet kan 
uppkomma, samtidigt som man också tar sitt, som man uppfattar det, ansvar som 
arbetsgivare.  
 

”Det här är ju ett ansvar som arbetsgivaren har...” 
 

Verksamheten fyller en viktig funktion för de inblandade, vilket kan utläsas av 
att inslaget som sådant, är uppskattat och givande. 

 
”Det här var någonting som personalen uppskattade väldigt, att man fick ha 
den här diskussionen.” 
 

Utöver den inledande utbildningen ges inte någon ytterligare vidareutbildning 
rent allmänt utan de inslag som förekommer har en annan karaktär och vänder 
sig inte alltid till alla anställda, vilket framkommer i nästa kod, levande, som då 
kan sägas beskriva hur man beter sig efter de inledande utbildningsavsnitten och 
hur man upprätthåller kontinuitet i dialogen. 

 
”... men det är inte så att vi har några ständigt återkommande etikdiskussio-
ner, det är det inte, inte på något sätt regelbundet eller inplanerat sådana, 
utan det är mera ad hoc, det är det.” 
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Personal i högre befattningar som kontorschefer utgör ett undantag och kan, vid 
återkommande möten diskutera etiska frågor, utan att de initierats av något ome-
delbart i tiden. 
 

”... den här typen av frågor kan också ventileras på kontorschefsträffar ...” 
 

För övriga anställda är det den interna processen som styr, om det kommer upp 
några etiska diskussioner eller ej. 
 

”... om jag får en fråga av etisk karaktär från ett visst kontor, från en viss 
anställd och jag tycker då att frågan är principiellt intressant och viktig, 
bekantgör ju jag problematiken och mitt synsätt, bankens synsätt på det här 
i ett ... veckoblad som kommer ut och når alla anställda.” 

 
I det externa perspektivet råder samma förhållande, när något dyker upp i den 
omgivande världen, som när Finansinspektionen uttalar sig, så bekantgörs detta 
för alla anställda.  
 

”Ja, de påminds, men de påminds inte för påminnandets egen skull så att 
säga, utan de påminds för att det har dykt upp någonting, ... t ex ett 
meddelande från Finansinspektionen om att man skall hantera en viss 
problematik på ett visst sätt ...” 

 
Fast i perspektivet av den s k finans- och bankkrisen, vid det senaste decennie-
skiftet, så verkar annars behovet av att påminna finnas där, särskilt som vissa 
tycks ha ett relativt kort minne. 
 

”Det är något som slagit mig också att många banktjänstemän har ganska 
kort minne.” 

 
Skälet för detta påstående är att åtminstone vissa i branschen, tycks se tecken på 
att historien håller på att upprepa sig. 
 

”Ja, men man sa ju när man var mitt i det här, nu har vi i alla fall fått oss en 
läxa som vi kommer att komma ihåg under en lång tid framöver. Ibland 
undrar man, och då talar jag inte om vår bank, självklart.” 

 
Det är emellertid inte helt självklart, att påminnandet i sig, alltid ger det resultat 
som man kan ha anledning att förvänta sig. Den påföljande koden organisa-
toriskt tryck visar hur andra faktorer än bara ren glömska kan spela in, faktorer 
som utövar ett starkt tryck i organisationen. Sålunda kan en faktor som penning-
tillgång visa sig ha ett betydande inflytande på den roll som etiken kan komma 
att få spela i organisationen.  
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”Det kan alltså självklart vara så att har vi mindre pengar så kommer de här 
etiska värderingarna in ... mera påtagligt.” 

 
Det är inte heller särskilt förvånande, att också det omvända förhållandet kan 
råda, snarare bekräftas ett spänningsförhållande som kan råda i alla organisa-
tioner, som när etiken kommer i konflikt med kraven på ekonomisk avkastning i 
verksamheten.  
 

”Det kanske är lätt att tulla på de här - för det är jag övertygad om att både 
vi och andra banker gör - den etiska gräns som man försökt sätta, den tullar 
man på, på ett eller annat sätt för att tjäna pengar, det är jag helt övertygad 
om.” 

 
På samma sätt kan man se en påverkan i den ökade konkurrensen på marknaden, 
där marknadsandelarna framstår som allt viktigare och på bekostnad av de etiska 
målsättningar som man har. 
 

”... jag tror alltså att det blir svårare och svårare att hålla sig riktigt långt 
från gränsen, för jag tycker att man skall ha marginal, ... det kommer 
förmodligen bli så att vi kommer närmare och närmare den här gränsen. Jag 
skall väl inte påstå att vi kommer att kliva över den, jag tror att marginalen 
mot det ideala handlandet kommer möjligen att bli mindre...” 
 

Samtidig kan man också konstatera att avsteg från de etiska målsättningarna 
inträffar som när man i slutet av det förra decenniet ägnade sig åt en expansiv 
utlåningspolitik. 
 

”... det är klart där bröt bankerna och förmodligen även vi mot våra egna 
etiska regler på ett ganska påtagligt sätt, det var ett typiskt exempel på när 
etiken kom i konflikt med vinstkravet.” 

 
Det organisatoriska trycket kan få stor genomslagskraft i organisationen och kan 
på så sätt utgöra ett hinder i strävandena att vara ett alltigenom etiskt företag. I 
koden roll, som visar hur externt tryck påverkar synen i företaget, samtidigt som 
det också är ytterligare en källa till konflikt. 
 

”... självklart skall vi inte vara med på en affär om det finns minsta tvekan 
om att det här kan anses vara etiskt oriktigt.” 

 
Grunden för denna inställning står att finna i att man uppfattar sig delvis ha en 
officiell ställning i det uppdrag som man uppfattar sig ha att utföra för samhället 
i det att man beviljats tillstånd att bedriva finansiell verksamhet. Denna inställ-
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ning återkommer också i koden myndighetsutövning och med delvis utifrån 
samma förutsättning. 
 

”Det som jag tycker mig ha upplevt ändå är en minskning i de här etiska 
rekommendationerna, etiska råden, etiska meddelandena som tidigare kom 
ganska ofta, men som kommer nästan aldrig nu, några allmänna råd som 
ligger till grund för det här, men tidigare var det så att man med jämna 
mellanrum fick besked från inspektionen att man hade uttalat sig i en etisk 
fråga, föranledd kanske av något påpekande från en bankkund någonstans 
eller föranlett av någon fråga från någon bank, där banken ville ha reda på 
om man kunde göra på ett visst sätt.” 

 
Den tidigare detaljregleringen har ersatts med en mer övergripande reglering och 
det är då särskilt viktigt att man själv förmår hålla sig på rätt sida om staketet. 
Det går inte längre att lita till den övervakande myndigheten på samma sätt som 
tidigare, de finansiella företagen har fått en självständigare ställning än tidigare. 

9.4.5 Fall 8 - F5 
Intervjun är genomförd med två befattningshavare och skedde på plats hos dessa 
och avlöpte utan några egentliga störningar eller avbrott. Båda är jurister och 
kommer från samma avdelning och med den ene i chefsställning och ansvarig 
för etikfrågor i organisationen. Den andre närvarande personen är den som var 
ansvarig för utformandet av ett samlat etikdokument i företaget, ett arbete som 
vid intervjutillfället var inne i sin slutfas. 
 

”... det som jag tror skiljer oss från annan (verksamhet)...(är) det att man har 
en bestående relation ... en särskild relation till kunder som blir bestående 
...” 
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Figur 24. Inledande kodning F5
 
Analysen av kodningen i det första steget (figur 24), har i ett övergripande 
perspektiv tolkats som att företaget har en särskild roll att spela, man är en del 
av den samhälleliga infrastrukturen, vilket medför att särskilda krav ställs på 
verksamhetens utformning och utförande. Detta framgår också av att denna typ 
av verksamhet kräver ett speciellt tillstånd och dessutom är underkastad särskild 
lagstiftning. Utifrån de särskilda förutsättningar som gäller, gör man antagandet 
att andra krav än för företagande rent allmänt också måste vara uppfyllda och att 
det i princip ställs krav på ett etiskt regelverk.  
 

”... så kräver det också, outtalat, att vi måste hålla oss till vissa speciella 
etiska regler.” 

 
Det är emellertid inte etiken som framstår som den enskilt viktigaste faktorn i 
detta perspektiv, även om det ligger nära till hands att uppfatta det så, utan det är 
i stället den särskilda relation som man anser sig ha, i första hand till sina 
kunder.  
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Figur 25. Selektiv kodning F5 
 
Detta särdrag - den bestående relationen - har tolkats som det grundläggande, i 
hela kodstrukturen. Något som det är möjligt att inordna alla andra variabler 
under. Relation, som ett särskilt sätt att förhålla sig till sin omgivning, har då 
valts som övergripande begrepp att utgå från i det andra steget, den selektiva 
kodningen. 
 
Den fortsatta kodningen (figur25) medför inga större förändringar i de grund-
läggande koderna, det som inträffar är att koden Innehåll försvinner, samtidigt 
som det också sker ett antal omflyttningar av koder mellan de olika B-koderna. 
Utav B-koderna så övergår Roll, Skapa och Prövning till att bli A-koder, i 
övrigt inga förändringar. Resultatet av kodningen innebär att i stort sett alla 
koder kunnat behållas och stödjer då valet av Relation som den övergripande 
koden. 
 
Norm som kod försöker klara ut ansvaret mellan olika aktörer, främst för-
hållandet mellan samhället och företagen i den finansiella sektorn. Relationerna 
uppfattas emellertid inte som helt klara, samtidigt som det från tid till annan kan 
förekomma ovidkommande inslag av påverkan. Samhället, i sin roll som lagstif-
tare, når inte upp till förväntningarna som normgivare och tar inte heller sitt an-
svar fullt ut. 
 

 ”Man förmår inte att skapa en lag eller ett regelverk som fungerar och då 
säger man till bankerna, det får väl ni se till då så att man håller på etiken.” 

 
 
Det uppfattas som ett klart otillfredsställande förhållande att de som verkar inom 
den finansiella sektorn skall behöva ikläda sig ett ansvar för något som det 
egentligen inte åvilar dem att ta. 
 

”... det har jag väldigt svårt att acceptera, att man lägger på bankerna någon 
form av egen normbildande verksamhet som egentligen lagstiftaren skulle 
ägna sig åt.” 
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Den allmänna debatten innehåller även den inslag som tolkas som att man på 
företagsnivå skall göra det som samhället självt inte klarar av att utföra. 
 

”Ibland i debatten, inte minst på senaste tiden om jag får vara lite kritisk, får 
jag intryck av att bankerna skall vara lite mera ‘etiska’ än vad regelverket 
säger att man skall vara och då tycker jag att man lägger någonting annat på 
bankerna, nämligen att man skall göra det fullkomligt, som inte är 
fullkomligt genom lagstiftarens egen åtgärd.” 

 
Denna källa till osäkerhet i relationen, ger upphov till problem i företagets kon-
kreta, vardagliga miljö, man upplever det som problematiskt att bedöma olika 
förslag till samarbete, när det inte är helt klart vilka grunder som besluten skall 
vila på. Särskilt som man också måste ta hänsyn till andra kriteria än de strikt 
ekonomiska. 
 

”Tycker banken att det här är ekonomiskt försvarbart, ja det är… projektet 
är nog klart ekonomiskt försvarbart. Nå skall han få göra det eller inte?” 
 

En sedvanlig kreditprövning av en låneansökan är inte tillräckligt, vilket också 
konstaterades ovan, men exakt vilka övriga hänsyn som skall vägas in i olika 
beslut, är inte helt klart. Vad som är tillåtet i ett sammanhang kan vara förbjudet 
i ett annat. 
 

”Ta en porrklubb, ska vi driva en porrklubb, det är inte förbjudet i Sverige 
att göra det, såvitt jag vet är det inte det.” 

 
Ändamålet med den tänkta verksamheten är då minst lika betydelsefullt, som de 
ekonomiska kriterierna för beslutet som man har att fatta. Vilket medför att man 
inte kan engagera sig i en - i och för sig legal - verksamhet, om den samtidigt 
riskerar att uppfattas som stötande i något annat sammanhang. 
 

”Men det är farligt det där, när man säger så här, det står visserligen inte i 
lagen, det är visserligen inte olagligt att göra så, men på andra grunder 
tycker vi att det är oetiskt att låna pengar för att ... investera i någonting 
som den allmänna rättsuppfattningen tycker är tvivelaktigt.” 

 
I ett rättssäkerhetsperspektiv så skall lagen gälla, samtidigt som det också måste 
framgå mycket klart vilken standard i verksamheten som förväntas. På denna 
punkt får ingen tvekan råda och framförallt är det inte, de från tid till annan, 
skiftande uppfattningarna i den allmänna opinionen som skall råda. Detta skapar 
problem för företagen i deras praktiska verksamhet och det underlättar inte 
heller om man samtidigt ska ha ett ansvar för den allmänna moralbedömningen i 
samhället. 
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”Ska vi tycka till och säga att det här gillar vi inte, ska vi så att säga ta över 
den allmänna moralbedömningen och det kan vi säga, att det är inte bra det 
här med pornografi. Det får negativa konsekvenser så där säger vi nej.” 

 
Nu är det kanske inte så svårt att ha en uppfattning om just pornografi och 
kanske också relativt enkelt att ta ställning, men det finns andra fall där det, 
åtminstone i förstone, inte är lika uppenbart vad verksamhetens ändamål är och 
hur det skall uppfattas, samt hur långt man bör dra ut konsekvenserna. En i öv-
rigt oantastlig verksamhet kan efter en tid hamna i en situation som gör att den 
blir antastlig och inte tillåten i enlighet med den allmänna opinionen.  
 

”Så kommer då nästa grupp in och då vill man kanske finansiera ung-
domsverksamhet ... och Du kommer in på rave-partyn ...” 

 
Diskussionen om hur långt man ska dra ut konsekvenserna av en viss verksam-
het och vilka antaganden man måste göra om detta kan te sig långsökt och 
överdriven, men det har betydelse i ett annat perspektiv, nämligen det om vilket 
respektavstånd man bör ha i förhållande till det otillåtna. 
 

”Man skall hålla sig på respektavstånd talas det om, håll Dig på 
respektavstånd från gränsen, bara det vad är respektavstånd, hur stor och 
bred är gråzonen. 

 
Det är inte tillåtet att gå över gränsen, men det är i sig inte tillräckligt, man 
måste därutöver också se till att man håller sig på ett visst avstånd, från det otil-
låtna. En i och för sig grannlaga uppgift, men även det tycks man kunna klara av 
att göra på ett riktigt sätt.  
 

”... fattar riktiga beslut grundade på en riktig bedömning och inom lagens 
och andra råmärken.  ... och här, det vågar jag nog påstå, här finns det här 
respektavståndet, vi vet vilken väg vi befinner oss inom ...” 

 
Det är annars samhällets ansvar att klart och entydigt definiera vad som skall 
gälla för den berörda verksamheten.  
 

”... det viktigaste egentligen är att skapa klara och tydliga rättsregler och 
sedan skall vi försöka leva efter dem ...” 

 
Regelverket måste sedan ha en tillräcklig räckvidd så att det är något sånär hel-
täckande och inte lämnar fältet öppet för missförstånd. 
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”... vi får en anmärkning av tillsynsmyndigheten och sedan så drar vi oss 
bort, ur den här saken, men då har vi kanske en mängd olika företeelser som 
ligger i samma gränsland.” 

 
Klara och tydliga regler som också är tillräckligt omfattande, framstår som ett 
grundläggande kriterium om man skall klara av relationen till sin omgivning. 
Koden påverka visar hur värderingarna i det allmänna medvetandet kan föränd-
ras över tiden och hur det inverkar på det etiska perspektivet. En frågeställning, 
som varit mycket diskuterad och haft stort inflytande, är skatteplanering som när 
den var som mest aktuell, kom att dominera hela den etiska debatten. En före-
teelse som många gånger i och för sig inte var olaglig, men stred mot den all-
männa uppfattningen, att man inte skull ägna sig åt sådant som enbart syftar till 
att minska den egna skattebelastningen. 
 

”... det var egentligen bara skatteplaneringsfrågor som var oetiska i verk-
samheten, om jag säger det lite raljant, för det var det som var på modet 
då.” 

I samma sammanhang uppmärksammas också företagens utlåning och man rik-
tar kritik mot vad som uppfattas som en urskillningslös kreditgivning. Företagen 
tar inte sitt ansvar som rådgivare, vilket kommer att drabba enskilda kunder 
negativt. 
 

”... då är det inte fråga om etiken mot den allmänna moralen, laguppfatt-
ningen i skattefrågor, utan då var det etiken i att ‘kränga’ krediter till 
vanligt folk, ... rådgivarrollen, nu har det svängt lite grand igen så nu är det 
fråga om andra saker.” 

 
Sedermera så aktualiseras ytterligare en fråga, som har sin grund i ny eller skärpt 
lagstiftning. Här är det i första hand lagstiftarens uppfattning kommer till 
uttryck, även om den säkerligen ligger helt i linje med det allmänna rättsmed-
vetandet. 
 

”... företeelse som just nu är aktuell, nämligen vad är penningtvätt. Hur 
skall vi väga in de företeelsen i vår verksamhet, det finns många olika 
aspekter där.” 

 
Denna sista företeelse hanteras på ett sätt som uppfattas vara det sätt, varpå 
samhället bör agera för att påverka på ett korrekt sätt. I de tidigare fallen så har 
det i första hand varit den allmänna opinionen som fått påverka. Dock, så visar 
det sig emellertid, att även den sist nämnda påverkansformen har ett inflytande 
och länder till efterrättelse genom att man vidtar förändringar i organisationen. 
 

”... nu ska vi ha mera styrning i vår centrala verksamhet ...” 
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Etiken tydliggörs samtidigt som man också inrättar olika kanaler för prövning av 
det, som i de dagliga rutinerna, befinns vara tvivelaktigt. Det senare kan också 
ses i ett perspektiv av myndighetsutövning, där tillsynsmyndigheten på området, 
aktiverar sig.  
 

”... Finansinspektionen, om jag får uttrycka mig lite vanvördigt, vaknade till 
igen, generaldirektören började prata om etiska regler och hur man bör 
agera ...” 

 
Den något vanvördiga inställningen kommer sig av att det nymornade intresset 
kommer i början av detta decennium, i efterdyningarna av den så kallade fastig-
hets- och bankkrisen, när skadan redan är skedd. Sammantaget så har det över 
tiden uppstått en viss ryckighet och det har varit svårt att urskilja något klart 
mönster eller en konsekvent uppfattning. 

 
”... det har varierat väldigt mycket beroende på, lite lätt felaktigt tycker jag, 
att man fokuserat på vissa företeelser.” 
 

Detta får sedan betydelse för företaget när man skall utforma sin egen policy, 
man behöver en klar och tydlig uppfattning i ett längre perspektiv, för att kunna 
utforma ett meningsfullt internt dokument. 
 

”... (ett) allmänt sundhetsbegrepp ... så att allmänhetens förtroende för 
banken kan upprätthållas och vad det nu är för någonting.” 

 
Lagstiftningen är inte helt klar i sitt uttryckssätt och lämnar utrymme för en hel 
del tolkningar, men det är ändock i denna ände man börjar, när man utarbetar sin 
egen policy på det etiska området. Arbetet befinner sig i slutfasen, men man kan 
redan nu se en relativt klar struktur, där förtroendet för företaget är centralt. 
 

”... det allmänna förtroendet måste man upprätthålla, det är en förutsättning 
för bankens existens ...”  
 

På den punkten råder ingen tvekan och man är lika kategorisk i sitt synsätt på 
kunden. Relationen mellan kund och företag måste bygga på ett förtroendefull 
förhållande och det betonas särskilt att detta är grundläggande för hela verksam-
heten. 
 

”... som kanske i all verksamhet när man har kunder så är kundernas 
förtroende väldigt viktigt, men här är det en grundförutsättning.” 
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Det finns inbyggda konflikter i relationen, som när man talar om lönsamhet och 
etik. 

”... vad säger våra aktieägare, gillar de det här med etik, ja alla gillar etik 
men inte när det går ut över mig, ekonomiska intressen för att vara lite 
elak.” 
 

Det finns en inbyggd konflikt mellan lönsamhet och etik, men det är nödvändigt 
att beakta lönsamhetsaspekten också om man vill fortsätta och existera som före-
tag. 
 

”I annat fall kommer Du in i en Ebberöds Bank-situation och sen försvinner 
vi, sen kan vi inte fungera, då kan etiken ha sin tid, men vi försvinner ur 
konkurrenssituationen.” 
 

I detta perspektiv faller det sig naturligt att etiska värderingar, i vissa avseenden, 
måste underordna sig de ekonomiska, men detta är i sig inget som skall påverka 
relationen till kund, den skall alltid präglas av hög integritet. 
 

”Kunden skall aldrig behöva uppleva att banken uppträder på ett annat än 
affärsmässigt och korrekt sätt mot kunden.” 
 

Detta visar sig också i att man alltid skall präglas av saklighet i sin information 
till kund och i förhållande till övriga aktörer på marknaden. 

 
”När det gäller marknaden ... inte skall lämna felaktiga upplysningar eller 
missleda om konkurrenter, likadant när det gäller marknadsföring, att man 
skall se till att kunden skall få en saklig och relevant information.” 
 

I koden regler beskrivs regelverket på en mer detaljerad nivå, även här under-
stryks samhällets roll i sammanhanget.  
 

”... men att inga etikregler i världen kan ersätta lagregler och man kan inte 
heller, menar jag, kräva ... att en bank i vårat fall, skall skapa bättre lag, om 
jag så får uttrycka mig, än vad riksdagen har stiftat.” 

 
Lagstiftaren är suverän på området och vad som i övrigt skapas, ska i så fall bara 
ses som avledningar av det övergripande. Något samlat grepp på de etiska 
frågorna har inte förekommit utan det är egentligen först när Finansinspektionen 
kommer med sitt direktiv som det blir fart på arbetet att sammanställa ett samlat 
och övergripande dokument. Det inledande arbetet skedde i Bankföreningens 
regi men ledde inte särskilt långt. 
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”... men när man ska gå ihop så många och göra någonting gemensamt så 
blir det urvattnat lite grand, det blir sådant som alla kan ställa upp på.” 
 

Det dokument som kom från Bankföreningen hade karaktären av branschregler 
och var inte anpassat för företagsnivån. Själva processen att skapa ett företags-
eget dokument visar sig i stora drag kunna inskränka sig till att sammanställa 
vad som redan finns i organisationen på olika områden. 
 

”... jo vi får väl helt enkelt samla upp alla regler som egentligen är mer 
regler än etiknormer ... vi samlar det här och för ihop det och säger oss att 
det här är vad vi skall leva efter...” 
 

I princip så skapar man ett sammanhållet dokument och till det lägger man vissa 
övergripande policies där man beskriver grundtankar som skall genomsyra orga-
nisationen på alla områden. 

 
”... när man börjar ta i det här så har vi faktiskt väldigt mycket etiska regler, 
bara det att vi inte satt etiketten etiska regler på det ...” 
 

I praktiken så kan man tala om etiska regler men inte som ett sammanhållet 
dokument och med den funktion som man avser att det skall få i sin kommande 
utformning. Reglerna är en stödfunktion till alla anställda, men kanske främst till 
de som har direkt kundkontakt och som inte alltid har möjlighet att begrunda 
sina beslut i någon större utsträckning. 
 

”... klara och entydiga regler finns, ni skall inte behöva tänka etik, etiken 
tänker vi ...” 

 
Avsikten är i första hand att reglerna skall ligga internaliserade i individen för 
att styra och ge vägvisning, så att man kan klara flertalet av de vardagssituatio-
ner som kontinuerligt upprepas. 
 

”... uppkommer det etiska frågor eller problem så skall man ta upp dem med 
närmaste chef eller annan som kan föra dem vidare i organisationen.” 

 
När problem uppstår är det i första hand meningen att andra i organisationen 
skall ta hand om dem och skapa de nya regler som behövs eller göra föränd-
ringar i de befintliga. Huvudbudskapet i reglerna - ett sorts grundläggande syn-
sätt - är att man alltid skall följa gällande lag och inte ställa upp på något som är 
tveksamt och t o m aktivt avråda från det. 
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”... om de misstänker att det finns en koppling till olagliga affärer, aktivt 
avråda kunden från att delta, klargöra att banken inte deltar i sådana affärer 
...” 

 
Utformningen av det kommande dokumentet bygger på att man samlar alla reg-
ler på ett och samma ställe . 
 

”... det är allmänna regler om just mutor, bestickning, insideraffärer, de 
anställdas ekonomiska förhållanden, så att Du inte kommer i beroende-
ställning ... om uppdrag utom tjänsten som kan påverka det arbete man har i 
banken och jäv ...” 

 
Där alla olika regler och förhållningssätt skall leda fram till i princip ett litet 
uppslagsverk på etikens område, där den anställde skall kunna få svar på de 
flesta frågeställningar som kan förekomma. 
 

”... avsikten är att, om allt går som vi hoppas, kunna ha en liten minibibel 
som säger det här är buden, budorden. Bakom varje budord finns det ett 
regelverk som ser ut så här och för att ni lätt ska hitta det så finns det bakom 
budordet.” 

 
Redan tidigare så har man ett mer allmänt inriktat regelverk i boken Etik i bank, 
som är uppbyggd på snarlikt sätt. 
 

”... vi spred Torkel Sterns bok, Etik i bank, till alla anställda och det har vi 
faktiskt gjort sedan i flera omgångar.” 

 
Visserligen är spridningen i första skedet föranledd av en av de ovan redovisade 
företeelserna, men sedermera har spridningen upprepats och då främst av det 
skälet att etiken kommit att få en större betydelse i organisationen och utdel-
ningen av Etik i bank är då att se som en del av det sätt varpå man försöker hålla 
de etiska frågeställningarna i levande i organisationen. I koden levande beskrivs 
de åtgärder som man vidtar för att upprätthålla det etiska tänkandet i 
organisationen. Där andra åtgärder är utbildning och internkommunikation. Alla 
nyanställda genomgår en grundläggande utbildning som även tar upp och berör 
etik. 
 

”... alla nyanställda i sin grundutbildning får ju lära sig vad detta med etiken 
är.” 
 

Men även de som byter arbete i organisationen och genomgår mer specialinrik-
tade utbildningar, får en förnyad genomgång av etiken. 
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”... specialutbildningen, där etik är ett inslag, det återkommer hela tiden, i 
en trimning av agerandet och kunskapen, hur det ska vara.” 

 
En del av denna trimning består i ett interaktivt system - i och för sig under upp-
byggnad - men där man tar upp olika etiska fall, som man får fundera kring och 
uttala sig om. 
 

”... så svarar man då ... och så får man då återkoppling på sitt sätt att 
reagera.” 

 
Vidare så har man också en omfattande och internkommunikation som regelbun-
det tar upp och belyser olika frågeställningar.  
 

”... vi har tidningar ... Det skrivs ju ganska mycket om etik.” 
 
Koden efterleva visar vad man gör för att säkra att man verkligen når upp till 
sina mål och att verksamheten bedrivs på det sätt som man uttalar. Redan i 
rekrytering sker ett urval för att säkra att man får in rätt personer i verksamheten. 
 

”Vi är ju väldigt noga med att inte ta in fel personer, i ordets positiva 
bemärkelse, personer som har fel inställning till det vi håller på med.” 

 
I sin syn på de anställda så betonar man detta särskilt, det här är en verksamhet 
som ställer speciella krav på individen och ingen i organisationen skall någonsin 
kunna antyda att man inte är medveten om detta. 
 

”Jag tror ingen ... svävar i någon villfarelse vad det är för någon verksamhet 
... Du måste inse att det här är ingen krängarverksamhet som helst.” 

 
Samtidigt med detta så har man också som krav att de anställda faktiskt ska 
känna till vilka regler som gäller, framförallt då för det egna verksamhetsområ-
det.  
 

”... medvetandegöra samtliga anställda om de regler som man själv skall 
leva inom, alla kan inte kunna allt. 

 
Man behöver inte kunna reglerna för alla yrkeskategorier, men de allmänna 
grunderna och vad som gäller inom det egna området är ett absolut krav. Det 
finns inget alternativ, antingen så vet man vad det är för företag man arbetar i 
och vad som gäller, annars är det så att man bör tänka om eller se sig om efter 
något annat. 
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”... kan Du inte leva efter det här så ska Du inte arbeta i den här 
verksamheten.” 

 
Efterlevnaden är inte lätt att kontrollera och man har heller inget utbyggt system 
för att revidera hur regler efterföljs i organisationen. 
 

”Det finns ingen möjlighet att kontrollera som man kan göra med 
ekonomiska analyser ...” 
 

Även om det inte finns inbyggda system så är man medveten om att andra 
kriteria, åtminstone till viss del, kan vara användbara i en utvärdering av verk-
samheten. 

 
”... vi kanske får kritik för någonting som vi har gjort, det kan resultera i 
rättsliga krav, det kan resultera i anmälningar till Finansinspektionen, vi kan 
förekomma i media. 

 
De åtgärder man vidtar i företaget, syftar till att förhindra oönskade situationer. 
Koden etik visar hur man försöker skapa ett förhållningssätt som innebär att 
man ska nå ett idealt tillstånd av entydighet där allt är antingen svart eller vitt, 
vilket tydlig kan ses i ett resonemang om regeltolkning i idrottsvärlden. 
 

”... en juste spelare ligger inte precis på linjen. Han ligger kanske några 
decimeter hitom linjen ... på respektavstånd från linjen ...” 

 
Så är nu inte reglerna i ishockey och vid den blå linjen, utan ligger man innanför 
linjen så är man innanför, man behöver inte ha något respektavstånd för att följa 
reglerna, det samma vill man ska gälla på det etiska området. 
 

”... du skall ha en klar och entydig regel, håller du dig till den, ja då håller 
du dig inom lagens råmärken.”  

 
Det man strävar efter är då det ideala tillståndet, där allting i princip är antingen 
är svart eller vitt, men det finns problem på vägen vilket visar sig en klar med-
vetenhet om att etiken i sig, inte är helt entydig. 
 

”... vad är etik i vår värld? Det är kanske inte samma etik i en annan del av 
världen, i en annan kultur.” 

 
I den uppdelning av det etiska ansvaret, som man gör i organisationen, finns en 
antydan om att man kommit en bit på vägen att lösa problemet med entydighe-
ten. Det åligger inte, i första hand den enskilde individen, att ägna sig åt ett 
etiskt självständigt tänkande. 
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”Jag tror att, med all respekt, det är att lägga en för tung börda på den 
anställde som ju har en väldig arbetsmängd...” 
 

Det innebär emellertid inte att man skall vara helt utan kunskap eller kompetens 
på området, man skall ha en tillräckligt god och grundläggande kunskap, så att 
man på ett godtagbart sätt klarar att hantera den dagliga rutinen. 
 

”... det finns vissa grunder, det skall Du känna till ...” 
 

I den grundläggande kunskapen ligger också, att man ska veta när man skall 
begära hjälp av andra i sitt beslutsfattande. 
 

”... vi ska förutse situationer som dyker upp och handleda Dig i de här svåra 
situationerna, Du har tillräckligt mycket att göra ändå.” 
 

Konstruktionen som sådan, att man delar in i olika ansvarsnivåer är i och för sig 
inte unik, om man ser till att det i branschen finns en tradition av att ha etiska 
råd, vars uppgift varit att uttala sig vägledande i olika typer av situationer. I det 
här fallet är det snarare arbetssituationen i sig själv, som ligger till grund för 
uppdelningen. Det högt uppdrivna arbetstempot i dagens arbetsliv gör att man 
måste lita till enkla och i individen väl internaliserade regler. Något som också 
kommer till uttryck i hur man skall handla rent praktiskt inför de förslag som 
man kan ställas inför. 
 

”...fel får man göra, men drabba inte banken genom att Du med missriktad 
nit håller fast vi en affär, säg nej.” 
 

Vid minsta osäkerhet är det bättre att säga nej. Hellre tappa en affär, än att 
riskera försättas in en oönskad situation, och det är inte heller ovanligt att man 
också gör så, särskilt inte på ett kontor med stor kundtillströmning.  
 

”Vi säger ju ofta nej till kunder som kommer in och vill göra tveksamma 
saker ...” 

9.4.6 Fall 9 - F6 
Intervjun är genomförd med en jurist som förutom att handlägga rent legala 
ärenden också är officiell uttolkare av etiken i företaget, dels som deltagare i 
olika utbildningsinsatser, dels som medarbetare i företagets interna rådgivnings-
verksamhet. Perspektivet som ges är till viss del personligt färgat genom att in-
tervjupersonen tolkar etik i sitt eget personliga perspektiv, men hela tiden med 
referens till vad som gäller i den egna organisationen. 
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Ur den inledande kodningen av materialet (figur 26) har det vuxit fram en för-
ståelse av etiken som en naturlig och integrerad del av företaget och dess kultur. 
Det som ligger till grund för denna uppfattning är en tro på att det människor 
emellan alltid finns förväntningar om hur man bör uppträda mot varandra, en 
sorts uppförandekod. Ett särskilt sätt att förhålla sig i relationen individer emel-
lan, i själva verket ett krav på etiska regler och moraliskt handlande 
 

”Jag menar omvärlden har ju krav på en hur man uppträder i vissa situa-
tioner, oavsett om det är affärsrelaterat, privat ... så uppstår det ju vissa krav 
mellan människor hur man tycker att man skall bli behandlad ... egentligen 
tycker jag inte att det är konstigt att det finns företagsetik ...” 

 
I en allt hårdnande konkurrens och med ett växande antal aktörer på marknaden, 
infinner sig också ett behov av att visa på och tydliggöra olika egenskaper hos 
företaget. Där uppfattas det som särskilt viktigt, att man framstår och uppmärk-
sammas som ett företag med ett etiskt riktigt förhållningssätt, något som i sin tur 
är en avgörande förutsättning för den verksamhet man bedriver.  
 

”... väldigt viktigt att allmänheten uppfattar att man har något slags etiskt 
förhållningssätt.” 
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Figur 26. Inledande kodning F6 
 
Det är emellertid inte tillräckligt med enbart ett etiskt förhållningssätt, det krävs 
också att det är utformat på ett sådant sätt, att alla som kommer i kontakt med 
företaget ska kunna känna igen sig i och identifiera sig med, de värderingar som 
kommer till uttryck. På så sätt hoppas man framstå som den aktör som man med 
förtroende kan välja och helst väljer, framför alla andra, att ha en relation till.  
 

”... (på) massmarknaden, så kan det vara viktigt att Du kan identifiera Dig 
och då kan Du identifiera Dig utifrån etik och möjligtvis värderingar.” 

 
Konkurrensen på marknaden är hård och det gäller att synas, framför allt synas 
på rätt sätt. I det övergripande perspektivet framträder här en strävan att skapa 
en spegling av sig själv, en identitet, som i allt väsentligt och på ett tydligt sätt 
framställer de egenskaper som ligger i omgivningens förväntan på hur ett före-
tag, som bedriver verksamhet av denna art, bör vara beskaffat i vissa avseenden 
 
I den andra delen av kodningen har då intervjun valts att se ur ett perspektiv av 
identitet, den bild som företaget strävar efter att skapa och visa upp för sin 
omgivning och särskilt inför sina kunder. 
 
Det andra steget i kodningsproceduren (figur 27), med identitet som övergri-
pande tolkningsvariabel, har då gett som resultat att främst ett antal A-koder har 
förflyttat sig mellan de olika B-koderna, samt att en B-kod, bedöma har fått 
utgå. Identitet som tolkningsvariabel har ändock förmått att samla upp i stort sett 
alla underliggande koder och det antas då vara rimligt att identitet kan ligga till 
grund för den selektiva tolkningen av materialet, det perspektiv varur hela 
intervjun kan ses och återges. 
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 Nivå 

Figur 27. Selektiv kodning F6 
 
Redan i den inledande koden etik framkommer också den övergripande varia-
belns begrepp identitet tydligt, när man definierar företagsetik som ett sätt att 
förhålla sig till sin omgivning. 
 

”... företagsetik ... (ett) förhållningssätt till sin omvärld i olika frågeställ-
ningar.” 

 
Identitet förtydligas i det sätt man uppfattar betydelsen av identifierbara värde-
ringar i företaget. Framförallt då värderingar som enskilda individer och företag 
kan känna igen sig i och göra sig till ett med och uppfatta som en säkerhet i en 
relation som inte bara kräver utan också bygger på stor tillit parterna emellan. 

 
”... det kan vara lättare att associera sig med, känna närhet till ett företag 
som man tycker själv, har de värderingar som man själv omfattas av, därför 
kan det vara en strategisk tillgång.” 

 
Identiteten betraktas som en strategisk tillgång och ges i praktiken ett egenvärde 
som kan jämföras med tillgångsslagen i en immateriell balansräkning. En 
tillgång som det är positivt att visa upp för omgivningen. 
 

”... det kan vara en fördel kanske att säga att man har en hög företagsetik, 
det är en del av den immateriella balansräkningen.” 

 
I koden affärsmässig kan identiteten, lite tillspetsat, sägas ha ett positivt infly-
tande på företagets resultaträkning. Det är helt enkelt lönsamt för företaget att 
framstå på ett visst sätt i omgivningens ögon.  
  

”... skälet till att Du är etisk ... är att Du vill framstå som någonting i Dina 
kunders ögon, det är affärsmässigt helt enkelt.” 
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Etiken är därmed inte reducerad till att bara vara en yttre fasad, snarare så skall 
affärsmässigheten uppfattas som en nödvändig förutsättning, för att företaget 
överhuvudtaget ska kunna inleda en kundrelation. Man är mycket medveten i sin 
strävan att framstå som en kunnig och pålitlig aktör med en hög etiskt nivå, 
vilket också kan utläsas i att man tar ett större ansvar än vad som är motiverat av 
att enbart följa lagar och regler. 
 

”... jag tror att vi tar etiska hänsyn där vi inte skulle behöva göra det, men 
sedan av vilken anledning det kan säkert vara olika, men jag tror inte att vi 
bara reducerat det till miniminivå.” 

 
Rent allmänt så råder det annars inget tvivel om att man ställer högre krav på sin 
verksamhet, än vad som skulle vara fallet om man bara strikt tillämpade vad som 
följer av lagstiftning och anvisningar. 
  

”... man måste vara bättre... ställa krav ... som går längre än lagen gör. Ja.” 
 
Något som också bekräftas i hur man utformar sina interna regler på vissa områ-
den. Där det egna regelverket tillåts verka relativt långt i förhållande till vad det 
egentligen skulle behöva göra, sett ur ett juridiskt perspektiv. 

 
”... det finns de som av företagsledningen kallas för s k insiders, fast de inte 
är insider i lagstiftningens mening och de har väldiga restriktioner på hur de 
får placera och spekulera ...” 

 
På det mer praktiska planet är ansvaret för etiken delegerat till varje enskild 
chef. Ett ansvar som innebär en skyldighet att ge de underställda den nödvändiga 
kunskap och färdighet, som krävs för att de ska kunna agera i överensstämmelse 
med företagets etiska riktlinjer. 
 

”Det är ju en ganska platt organisation ... det är chefernas ansvar att se till 
att den personal de har anställt kan det här.” 
 

Ansvaret är långtgående och varje chef har oavbrutet en skyldighet att tillse, att 
varje anställd alltid håller en tillräckligt hög standard, samt vid behov skicka 
den anställde på kompletterande utbildning. 
 

”... att identifiera de personer som de tycker har behov, att få en extra 
utbildning ...” 

 
Företagsetiken är en angelägenhet för hela företaget, men det ligger också ett 
stort och avgörande ansvar på den enskilde individen eftersom det är denne som 
i sitt sätt att vara, avgör hur verksamheten kommer att utformas. Företaget anger 
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de grundläggande förutsättningarna som det sedan är individens ansvar att 
tillämpa på ett riktigt sätt. 
 

”Jag vet inte om man kan tillse att någon är etisk ... det är ytterst individens 
ansvar.” 

 
Individens ansvar är stort och klarar inte individen av att leva upp till förvänt-
ningarna på ett någorlunda godtagbart sätt, så riskerar denne att skiljas från sin 
anställning. Företaget har i alla händelser inte övergivit den anställde utan vidtar 
en hel rad åtgärder för att stötta den anställde, allt från utbildning till konkret 
stöd i den dagliga verksamheten. Den anställde har i princip alltid tillgång till 
kvalificerad rådgivning på sina egna villkor, den väljer själv till vem eller vilka 
den vill vända sig. 
 

”Det finns ingenting som säger att Du först måste gå till Din chef innan Du 
får ringa till någon annan och ställa frågan eller något sådant.” 
 

Valfriheten är också positiv i termer av organisatoriskt tryck. När de anställda 
i princip alltid har oinskränkt tillgång till rådgivning på en hög nivå i 
organisationen, som här är fallet, så är utrymmet för skiljaktiga tolkningar i för-
hållande till normen rejält beskuret. Vilket underlättar för den anställde, sam-
tidigt som det också ger företaget fördel av att få en hög verkningsgrad i sina 
intentioner. I detta perspektiv med en uttalat välvillig moralisk inställning så 
kunde det också förväntas finnas en uttalad etisk grund att stå på, men så är inte 
fallet. Det framkommer inget som tyder på att man i sin uppfattning eller sin 
verksamhet utgår från någon enskild regel eller värdering, en ledstjärna, som allt 
annat skulle vara härlett ur. Det som avgör är snarare den bild man har av 
samhällets synsätt på detta område, inte någon enskild regel eller värdering. 
 

”... ja de kan väl vara de värderingar som samhället i stort anses omfatta. 
Ytterst får väl de någon slags gräns eller linje av de regler som samhället 
har ställt upp.” 

 
Skälet till att man inte formulerar några egna grundläggande trossatser, är i 
huvudsak att man anser att detta är en uppgift för andra, främst samhället. 
Några avsikter att ta över eller verka utanför sitt eget kompetensområde finns 
inte. 
 

”... vill inte ta över det ansvar som någon annan har för de här 
grundläggande reglerna.” 

 
Ett ställningstagande som också återkommer i en diskussion om etiska fonder, 
man har inte miljöfonder för att man känner ett speciellt etiskt ansvar i ett visst 
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avseende, åtminstone inte primärt, utan det är snarare efterfrågan hos kunderna 
som avgör och att man i vart fall, inte ser några nackdelar med att vara identi-
fierad med frågeställningar av detta slag. 
 

”... vi vill inte ta över något ansvar för miljön som någon annan har, utan vi 
gör det just för att vi tror att finns personer då som vill investerar i den, av 
en eller annan orsak.” 

 
Avsaknaden av en egen grundläggande syn på etiken innebär emellertid ändock 
inte att man avstår från att försöka skapa något gemensamt för hela organisa-
tionen. Det gemensamma rättesnöret skapas i stället utifrån andras värderingar 
och tänkande.  
 

”... självklart så försöker vi få en gemensam värderingsplattform för 
etiken.” 

 
Den egna rollen reduceras emellertid till att formulera om samhällets värderingar 
till något operativt för den egna verksamheten. Ett skäl för detta synsätt kan vara 
att man betraktar etiken som relativt något annat. I ett vidare perspektiv är det 
en anpassning till samhället, medan det i ett snävare perspektiv främst betingas 
av förutsättningarna för den verksamhet som man bedriver. 
 

”... företagsetiken är relaterad till den verksamhet som man bedriver ...” 
 

I det individuella perspektivet är etiken också relativ individens särart, som 
bottnar i att individen inte kan stå helt fri från sina egna personliga förutsätt-
ningar och tidigare erfarenheter av livet. 
 

”Det är en fråga vad man har för erfarenhet, den erfarenheten kan vara olika 
på grund av utbildning, yrkesliv och de egna värderingar och referensramar 
som man själv har ...” 
 

I det relativistiska synsättet framstår det som klarlagt att företaget löper en risk 
att uppträda i olika skepnader, framförallt i det individuella mötet med kunden, 
men också i mötet med omgivningen i allmänhet. För att undvika detta och möj-
liggöra en enhetlig identitet utåt, så finns till stöd för individen (etiska) regler 
som föreskriver hur man ska uppträda i olika situationer. Reglerna, som de fram-
ställs här, gör dem i sig inte särskilt märkvärdiga och följaktligen beskrivs de 
också som handlingsregler, vilka i första hand är avsedda att leda till rätt 
beteende, inte ett i sig utvecklat etiskt tänkande. 
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”... det är mer handlingsregler typ att det, om man sysslar med viss 
verksamhet så får man inte i sitt yrke göra vissa saker, man får inte ha vissa 
sysslor ... de måste föranmälas och de måste prövas.” 

 
Hur man än väljer att betrakta reglerna, så har de en räckvidd och ett inflytande 
som sträcker sig lång bortom den aktuella handlingen, när man väger in faktorer 
som vissa företags ändamål med sina verksamheter och hur detta kan uppfattas 
i det allmänna medvetandet. Särskilt när man inte längre enbart låter sig styras 
av de ekonomiska kriterier som man vanligtvis gör, utan också väger in ända-
målet, så får man inte bara ett ställningstagande för eller emot ett visst affärs-
förslag, utan också ett viktigt principiellt ställningstagande. 
 

”... jag menar så här, att ... om man lånar ut pengar till ett företag som satsar 
på cloning av människor ... kan det uppfattas som oerhört stötande av 
väldigt många av kunderna ...” 

 
Även om vissa typer av verksamheter sannolikt kan uppfattas som oerhört 
stötande av en större allmänhet, så innebär inte det också att man delger en 
större krets de principiella ställningstaganden man gör. Utan man väljer i stället 
att hålla en låg profil och inte alltid fullt ut tillkännage de verkliga beslutsgrun-
derna, även om det finns tankar i den riktningen. 
 

”... när det gäller vissa av våra värderingar så kunde vi bli mycket duktigare 
på att tala om vad vi står för och vad de faktiskt innebär ... om vi nu tar en 
så enkel sak som hur vi ser på att låna ut pengar till vissa ändamål.” 

 
De etiska riktlinjerna är en del av det förtroendeskapande arbetet, varför det kan 
te sig naturligt att man också kommunicerar dem, för att klart och tydligt visa 
var man står i det etiska perspektivet. Särskilt som det också framkommer att 
man har en relativt god nivå i sitt eget regelverk och då i förhållande till det för-
slag till etiska riktlinjer, som branschens eget organ utarbetat med anledning av 
Finansinspektionens uttalande om etiska riktlinjer i finansiella företag. 
 

”Nä, det fanns redan etiska riktlinjer ... De som kom … kan man säga … 
var inte av en högre nivå än de vi hade.” 
 

Branschens kollektiva förslag innebar bara att några mindre justeringar behövde 
göras. 
 

”... det fanns någon punkt där som var ny ... jag tror det var något om mark-
nadsföring.” 
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I detta perspektiv finns egentligen inga skäl till varför man inte mera öppet 
skulle kunna kommunicera sin etiska hållning, om man nu uppfattar det som 
fördelaktigt med en positiv framtoning i detta avseende, icke förty så koncentre-
ras ansträngningarna ändå till att i första hand gälla organisationen internt. 
 

”... jag tror att man gör det synligt när det gäller den här etiska instruktionen 
för handlingsregler ...” 
 

En helt annan aspekt av koden regler är det sätt varpå man som anställd eller 
kollektiv skall förhålla sig, vilket ger en fingervisning om åt vilket håll det 
praktiska uttrycket av reglerna pekar.  
 

”... för oss ... tror jag att när jag säger förhållningssätt så är det hur man ska 
behandla kunder i vissa situationer eller hur man ska behandla vissa 
uppkomna situationer, hur man ska förhålla sig till vissa saker, hur man ska 
förhålla sig till ... om någon vill bjuda mig, som anställd, på en resa ...” 

 
Grundläggande för hur man ska förhålla sig, är egentligen vad som gäller för all 
affärsdrivande verksamhet, nämligen lönsamhet. Oavsett etik eller ej, så måste 
man under alla förhållanden tillse att det finns ekonomiska förutsättningar för 
verksamhetens bedrivande.  
 

”... nytta för kunden ger nytta för oss, vilket ger liksom lönsamhet ... och så 
blir alla glada i en evig spiral och så kan vi dela ut mer pengar till aktie-
ägarna.” 

 
Samtidigt är man emellertid väl medveten om att man inte kan driva detta hur 
långt som helst, det måste hela tiden finnas en balans så att förtroendet upp-
rätthålls för den egna verksamheten. 
 

”För annars kommer Du inte att anförtro oss Dina pengar och då kommer vi 
så småningom att vara out of business.” 

 
I den vardagliga rutinen är det inte ovanligt med händelser som kan ses som 
relativt oskyldiga och betydelselösa, men där ställningstagandet som görs är oer-
hört viktigt och avgörande utifrån en principiell ståndpunkt. Oavsett om uppsåt 
föreligger eller ej, så är en aldrig så oskyldig gåva något som man kan åsidosätta 
betydelsen av.  
 

”... det är inte säkert att kunden ... som kommer till mig med ett presentkort 
till Operakällaren, att han eller hon förstår varför det kan vara svårt för mig 
att ta emot den.” 
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Även om det skulle innebära en påfrestning i förhållandet till kund, så är det 
ingen tvekan om vilket förhållningssätt som skall råda, i vart fall inte i för-
hållande till den lagstiftning och de regler som samhället har ställt upp, det skall 
vara ett rejält avstånd. 

 
”... vi ska ha ett långt avstånd till lagen, det ska inte ens kunna ifrågasättas 
om vi har varit med ... medverkat i transaktioner där man börjar närma sig, 
utan det skall vara ett rejält avståndstagande ...” 
 

Några år tillbaka i tiden var man förmodligen inte riktigt lika strikt i sitt förhåll-
ningssätt, då det i efterhand visat sig att man inte helt och fullt klarat ut att 
bedöma förutsättningarna för långivning på ett tillfredsställande sätt, trots 
mycket god expertis på området. 
 

”... det som orsakade de stora förlusterna ... var ju att ... den kreditbedöm-
ning man hade gjort visade sig inte vara riktig.” 

 
På denna punkt ifrågasätts det om det är ett omoraliskt handlande, det kanske 
bara är en fråga om bristande fantasi, en oförmåga att förstå att marknaden förr 
eller senare skulle komma att vända. 
 

”Att man inte hade tillräckligt mycket kunskap, förstå att t ex fastighets-
marknaden var övervärderad, jag vet inte om det är etik.” 

 
Normalt skulle man kunna tycka att det sunda förnuftet, om intet annat, skulle ha 
förhindrat det som inträffade, men det krävs uppenbarligen något mer än bara ett 
sunt förnuft för ett riktigt förhållningssätt. Framförallt verkar det kollektiva 
minnet vara beroende av att det i organisationen finns en och annan som utifrån 
egna erfarenheter kan bekräfta den gemensamma kunskapen, annars eroderas 
den, för att så småningom försvinna helt. 
 

”... det förefaller vara så att det sunda förnuftet det finns så länge någon har 
varit med om det, kan berätta om det, hålls det levande ...” 

 
I detta perspektiv ter det sig då naturligt att man vidtar ett antal åtgärder för att 
föra in företagets värderingar i organisationen, något som visas i koden insti-
tutionalisering. För detta ändamål bedriver man en omfattande utbildning där 
etiken är ett ständigt återkommande inslag. All utbildning är dessutom förankrad 
i praktisk verklighet då varje deltagare utformar etiska dilemman utifrån 
problem som de själva stött på. Kring dessa dilemman förs sedan en diskussion, 
varefter man prövar dem mot företagets riktlinjer. 
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”Det innebär att de som går den här utbildningen tar med sig hemifrån 
exempel på där de tycker att de hamnat i den här typen av frågeställningar 
...” 

 
Det understyrks också särskilt att all utbildning skall vara anpassad efter delta-
garnas egna förutsättningar, nivån anpassas efter varje grupp och dess förmåga. 
 

”... det är ingen som kommer dit och säger, Du vet, rabblar monologiskt, 
utan det bygger på deltagarnas erfarenheter, så det kan ju bli väldigt 
skiftande beroende på vad man har för erfarenheter med sig, som man skall 
diskutera.” 

 
I varje grupp försöker man också få en blandad sammansättning, så att man inte 
enbart har nybörjare utan också några som varit med ett tag, sådana som har lite 
mer erfarenhet av verksamheten och problemen som sådana. Meningen är att 
man med utgångspunkt i den samlade erfarenhet som varje grupp besitter, skall 
få till stånd ett ömsesidigt berikande, mellan anställda av skilda slag. 
 

”... erfarenhetsutbyte mellan de som dagligdags drabbas av den här typen av 
diskussioner med kunder och diskuterar hur vi hanterar den typen av frågor 
och ärenden. 

 
Förankringen i den praktiska erfarenheten avser också att skapa ett engagemang 
i varje dilemma, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra det i den dialoga 
form som man tillämpar, där individen aktivt tränas i att lösa olika etiska 
problemställningar. 
 

”... vi tar exempel utifrån den verksamhet vi har, för att Du därigenom ... 
kan föra dialogen ... Du kan liksom resonera och Du kan lägga till kompli-
kationer och… om (man) ändrar lite på det här… vad säger Du då… och 
det är precis så vi gör.” 

 
Tanken bakom de verksamhetsinriktade fallen är även att det ska ske en anpass-
ning till olika gruppers inriktning i sina respektive befattningar, där det kan 
råda lite olika förhållanden beroende på om man är inriktad mot företag eller 
privatpersoner och om man har en rådgivande roll eller ej. På ett mer allmänt 
plan, fortgår sedan utbildningen i stort sett på daglig basis i en kontinuerligt 
pågående dialog som syftar till att hålla det etiska medvetandet levande.  
 

”... sedan är det chefernas ansvar att se till att dialogen förs i de här frågor-
na, dagligdags om så skulle behövas.” 
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Dialogen tjänar också ett annat syfte, nämligen att löpande bedöma varje enskild 
medarbetares kompetens och vid behov, som även framgått ovan, se till att den 
som har brister också ges kompletterande utbildning. Det kontinuerliga 
tankeutbytet återkommer också i den interna stödfunktionen, dit alla anställda 
kan vända sig för att få råd och stöd i frågor som de själva inte klarar av att han-
tera. 
 

 ”Dessutom så har vi, nu är det i första hand inte inriktat på etik ... någon-
ting som kallas för teleservice där det är ... tre jurister (som) ... svarar på 
frågor som kontoren ställer.” 
 

Jurister är samtidigt den yrkeskategori i företaget som också har att handlägga 
frågor kring och utforma etikinstruktioner. Servicen är uppbyggd så att alla kan 
ringa närhelst de känner behov och utan att först behöva vända sig till närmast 
överordnad eller kollega. Varje individ är fri att vända sig till det forum som bäst 
motsvarar det behov man har för tillfället. 
 

”De får välja helt fritt ... här är inte antingen eller utan både och.” 
 
Frågeställaren har också ett visst integritetsskydd i det att man får vara anonym, 
visserligen inte mot rådgivaren, men väl mot övriga anställda i företaget. Grun-
derna för inskränkningen i anonymiteten kan säkert vara flera, men här reduce-
ras det till att vara en fråga om interndebitering, eftersom all rådgivning medför 
en kostnad för varje särskild resultatenhet. 
 

”Det är inte på individnivå, utan det är att de betalar en klumpsumma för 
den här servicen.” 

 
Individen har ett relativt gott skydd i sin anonymitet och behöver normalt inte 
frukta några återverkningar för egen del, om det inte är sådant som är uppenbart 
oförenligt med gällande riktlinjer. Det är snarare ledningen för den enhet som 
har onormalt många eller avvikande förfrågningar som det kan medföra åter-
verkningar för, i synnerhet som varje rådgivare har fler än en lojalitet att iaktta. 
Rådgivaren har inte bara skyldigheter mot den som söker stöd utan även mot sin 
egen uppdragsgivare. 
 

 ”... Du har också en skyldighet mot ... arbetsgivaren, självklart är det så.” 
 
Ytterligare en stödfunktion ligger i de nätverk som man försöker bygga upp 
mellan de olika deltagarna i utbildningsverksamheten. Tanken är att man även i 
ett personlig nätverk ska kunna utbyta erfarenheter och få stöd, om man råkar ut 
för situationer som andra, men man själv inte ställts inför tidigare. 
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”... kunna få kontaktpersoner, om Du ställs inför ett problem ... höra hur de 
här övriga som redan varit med om det, ser på det.” 

 
Nätverken utgör ett naturligt fora, där man kollegor emellan kan diskutera etiska 
frågeställningar och får också funktionen av att stödja, den i organisationen 
kontinuerligt pågående dialogen. En viktig faktor när det gäller att efterleva de 
uppställda reglerna. Efterlevnaden är inte lätt övervaka, då man i själva verket 
saknar metoder för att effektivt öva tillsyn över verksamheten i etiskt avseende. 
Nu tror man sig ändock, denna brist till trots, leva efter de regler som man ställt 
upp och även uppnå ett gott resultat.  
 

”... vi tror att vi följer de regler, de här handlingsreglerna som vi har ställt 
upp ... vi mäter det inte varje månad ... (det) är en allmän känsla ...”  
 

Något som man i sin tur grundar på att man inte har särskilt mycken tvedräkt 
eller konflikter på det etiska området.  

 
”... vi har inte speciellt mycket klagomål, vi har inte speciellt mycket tvister 
...” 

 
En annan källa till information är den ovan nämnda stödfunktionen som de 
anställda kan vända sig till, där man i rådgivningen kan snappa upp, om inte 
direkta oegentligheter, i vart fall det som går i fel riktning. 
 

”... till exempel kan Du upptäcka att de gör transaktioner som man inte 
riktigt tycker är lämpliga eller där man åtminstone tycker att man borde 
informera om de risker som finns ...” 
 

I vissa fall kan det till och med gå så långt att man överlämnar ett ärende till 
internrevisionen för att närmare granska och utreda vad som händer och sker. 

 
”... det är till och med så att ... vissa saker som man ser, som man 
överlämnar till internrevision av olika skäl för att titta på ... kommer upp i 
olika sammanhang, beslutsfora ...” 

 
I första hand inte för att beivra, även om man alltid måste vidta nödvändiga 
åtgärder, så vill man försöka lära och dra nytta för framtiden. 

 
”... det är en fråga om att lära sig för framtiden, av de misstag som 
eventuellt kan ha begåtts och för att utreda och se vad är det som faktiskt 
har inträffat här.” 
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Även i en enstaka händelse kan det finnas vägledning för framtiden som är av 
stor vikt, särskilt om felen som begås beror på fel i själva systemen eller dess 
utformning. 

 
”... för att se vad det var ... är det något systemfel det här och även vad vi 
kan lära oss av det ...” 

 
I den revision som bedrivs ligger inte enbart siffergranskning utan också att 
granska utifrån de olika regelverk man har och där är även de etiska riktlinjerna 
ett naturligt revisionsobjekt. I det längre perspektivet kan det då ses en strävan 
att lägga en god grund för att upprätthålla den identitet som man vill visa upp för 
sin omvärld, då man särskilt betonar strukturella fel framför individens brister. 
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