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Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företagsledningen får medarbetarna att 
förhålla sig på ett önskvärt sätt till det företagsetiska programmet. 
 
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie. Semistrukturerade intervjuer har utförts för 
att få en djupare och mer fullständig förståelse för respondenternas åsikter och värderingar. Urvalet 
av respondenter har gjorts i två avseenden, en representant för företagsledningen och åtta 
representanter för medarbetarna. Anonymitet utlovades för att minska intervjuareffekter särskilt 
viktigt då etik är ett känsligt ämne. 
 
Teoretiska perspektiv: Teorierna är valda utifrån två perspektiv: företagsetik för att studera 
implementeringsprocessen och individetik för att studera de faktorer som har inflytande på 
individens handling. 
 
Empiri: Undersökningens empiri består av material som sammanställts med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Malmö och Stockholm. 
 
Slutsatser: Företaget kan påverka individens förhållningssätt till de företagsetiska värderingarna. I 
denna process har förmedlingen av ett tydligt syfte och de informella kanalerna framträtt som de 
mest betydande faktorerna. Företaget måste dock ta med i beaktningen att den enskilde individen 
slutligen handlar utifrån de egna värderingarna, där något som anses vara oetiskt och olagligt för 
en kan anses som etiskt och lagligt för en annan. 



  

Abstract 
 
Title: ”Att handla oetiskt är som att skjuta sig själv i foten.” 
  
Seminar date: 2004-06-03. 
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Authors: Filip Alderin, Linn Lindqvist, Johanna Paulsson. 
  
Advisors: Nikos Macheridis, Peter Svensson. 
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Purpose: The purpose with this thesis is to examine how management operates to make 
employees relate to the company ethical program in a desirable way. 
 
Methodology: The thesis is based on a qualitative case study. Semi-structured interviews have 
been made to develop a deeper understanding of the respondents’ opinions and values. The 
selection of the respondents has been made in two aspects, one person representing the company 
management and eight persons representing the company’s employees. Anonymity was given to 
decrease the interviewing effects especially important since ethics is a sensitive subject. 
 
Theoretical perspectives: The theories are based on two perspectives: company ethics to study 
the implementation process and personal ethics to study what is influencing the individual actions.  
  
Empirical foundation: The empiric material of the examination has been obtained by semi-
structured interviews at Öhrlings PricewaterhouseCoopers’s office in Malmö and Stockholm. 
 
Conclusions: A company can affect the individual relationship to the company ethical program. In 
this process a clear purpose and the informal channels has been proved to be the most useful 
factors. The company must be aware that the individual finally acts upon his or her personal 
values. Something that is unethical and illegal to one can be valued as ethical and legal to another. 



  

Sammanfattning 
Senaste årens skandaler har lett fram till en ökad fokusering på etik i näringslivet. Försök till 
självreglering genom införandet av olika företagsetiska regler och program blir allt vanligare. För 
att självregleringen inte bara ska bli en putsning av fasaden måste etiken efterlevas. 
Decentraliserade företagsformer gör att kraven på den enskilda individens kompetens ökar. 
Moraliska frågor hamnar på individnivå, vilket gör att den enskilde individen får stor betydelse för 
företagens framgång. Individens etiska uppfattning måste därför förhålla sig på ett visst sätt till 
företagets. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur företagsledningen får medarbetarna att 
förhålla sig på ett önskvärt sätt till det företagsetiska programmet. 
 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie. Semistrukturerade intervjuer har utförts för att få en 
djupare och mer fullständig förståelse för respondenternas åsikter och värderingar. Urvalet av 
respondenter har gjorts i två avseenden, en representant för företagsledningen och åtta 
representanter för medarbetarna. Anonymitet utlovades för att minska intervjuareffekter särskilt 
viktigt då etik är ett känsligt ämne. 
 
Teorierna är valda utifrån två perspektiv: företagsetik för att studera implementeringsprocessen 
och individetik för att studera det som har inflytande på individens handling. 
 
Genom analysen blir det klart att företagsledningen arbetar aktivt med att få medarbetarna att 
förhålla sig önskvärt till det företagsetiska programmet. Fallföretaget misslyckas emellertid med 
att formulera ett klart och tydligt syfte vilket innebär att medarbetarna inte förstår vikten av etik för 
fallföretaget. De ständigt pågående informella samtalen mellan medarbetarna har visat sig vara en 
mycket viktig faktor som påverkar hur individen förhåller sig till det företagsetiska programmet. 
De äldre medarbetarna fungerar som samtalsledare och deras etiska synsätt blir därför kritiskt för 
fallföretaget. Stämmer inte deras etiska synsätt överens med fallföretagets kan det uppstå 
motsättningar. Den enskilde medarbetaren avgör dock i slutändan hur handlingar ska företas vilket 
innebär att det är av stor vikt att individens etiska synsätt överensstämmer med fallföretagets.  
 
Företaget kan påverka individens förhållningssätt till de företagsetiska värderingarna. I denna 
process har förmedlingen av ett tydligt syfte och de informella kanalerna framträtt som de mest 
betydande faktorerna. Företaget måste dock ta med i beaktningen att den enskilde individen 
slutligen handlar utifrån de egna värderingarna, där något som anses vara oetiskt och olagligt för 
en kan anses som etiskt och lagligt för en annan. 



  

Abstract 
Recent scandals have brought an increased focus on ethics within the business world. An attempt 
to self-control by implementation of different business ethic programs is becoming more common. 
To make self-control more then just words it is essential to relate to the ethics. Decentralised 
companies increase the requirements of individual competence. Moral is therefore in the hands of 
the individual, who therefore is even more important to the success of the company. The 
individuals ethical beliefs must for that reason relate to the company ethical program in a desirable 
way. 
 
The purpose with this thesis is to examinant how management operates to make employees relate 
to the company ethical program in a desirable way. 
 
The thesis is based on a qualitative case study. Semi-structured interviews have been carried 
through to develop a deeper understanding of the respondent’s opinions and values. The selection 
of the respondents has been made in two aspects, one person representing the company 
management and eight persons representing the company’s employees. Anonymity was given to 
decrease the interviewing effects, especially important since ethics is a sensitive subject. 
 
The theories are based on two perspectives: company ethics to study the implementation process 
and personal ethics to study what is influencing the individual actions.  
 
Through the analysis it becomes clear that the management is working actively to make the 
employees relate to the company ethical program in a desirable way. They fail however to come 
through with a clear and obvious purpose, which means that the employees does not understand 
why ethics really is important to the company. The ongoing informal conversation between the 
employees has shown to be an essential factor that affects how the individual relates to the 
company ethical program. Older employees act as conversation leaders and their ethical values is 
therefore critical to the company. If their relate does not relate to the company’s in a desirable way 
antagonism will arise. In the long run it is nevertheless the individual that will act and it is hence 
very important that his or her ethical approach relates to the company’s in a desirable way. 
  
A company can affect the individual relationship to the company ethical program. In this process a 
clear purpose and the informal channels have been proved to be the most important factors. The 
company must be aware that the individual finally acts upon his or her personal values. Something 
that is unethical and illegal to one can be valued as ethical and legal to another. 
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1 Inledning 
 

 detta kapitel återges en kort bakgrund till ämnesområdet samt en motivering av ämnesval. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den bakgrund som senare leder fram till 

problemformuleringen, som i sin tur genererar ett syfte. Syftet används som utgångspunkt för 

arbetet. Vidare redogörs för de avgränsningar som gjorts och avslutningsvis framförs en 

övergripande disposition av uppsatsen. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en överblick av 

ämnet och samtidigt placera studien i ett generellt sammanhang. 

1.1 Bakgrund 

”Etik och moral trend inom näringslivet” kunde man läsa i Svenska Dagbladet i slutet av februari i 

år. Ulrika Beck-Friis beskriver där etik och moral som ord för dagen inom näringslivet och att det 

handlar om att tvätta bort spåren av skandaler och girighet. Hon beskriver det som avslöjats de 

senaste åren, inte endast som ett litet felsteg, utan som ett sätt att tänka vilket genomsyrar flertalet 

företag. För att ta itu med problemen krävs mod och ett kritiskt förhållningssätt, då det handlar om 

att ifrågasätta den egna verksamheten. Hon hävdar vidare att det förmodligen kommer att bli mer 

av en samtalsklubb, där företagets medarbetare ska träffas i olika former och tala om etik samt att 

målet snarare blir att undvika skandaler än att titta på orsakerna. 

 

Ulrika Beck-Friis konstaterar fortsättningsvis i artikeln att den trendkänslige i år bör engagera sig i 

allt som handlar om etik och moral. Det är viktigt att etiken verkligen efterlevs i företagen och att 

det, som hon uttrycker det, ”inte bara blir en putsning av fasaden”.1 

 

Som reaktion på de inträffade skandalerna kan man se en trend mot utökad självreglering. Det blir 

allt vanligare att företagen själva inför etiska regler utöver existerande professions- och 

branschetiska regler.2 De företagsetiska reglerna kan ses som ett försök att hålla samman och styra 

verksamheten, som bedrivs under alltmer decentraliserade former. Dessutom blir arbetslivet mer 

intensivt, individualiserat, intellektualiserat, interaktivt och internationellt. Denna utveckling har 

bidragit till att moraliska frågor hamnar på individnivå vilket har gjort att det ställs högre krav på 

moralisk kompetens. Individens värderingar, självdisciplin och omdömesförmåga får därmed 

större betydelse för företagets välgång. Vidare kan företagets, branschens och professionens bud, 

                                                 
1 Beck-Friis, Ulrika, Etik och moral trend inom näringslivet, Svenska Dagbladet, 25 februari 2004, s. 32. 
2 Hoff, David, Varför etiska kommittéer?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2003, s. 136. 
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skrivna eller oskrivna komma i konflikt med den egna övertygelsen.3 Om företagsbilden inte 

stämmer överens med medarbetarnas uppfattning eller har täckning i företagets etiska handlande 

riskerar den endast att bli ett tunt lager kosmetika.4 

 

1.2 Problemdiskussion 

Etik är ett välanvänt begrepp i media idag. De referenser som tas upp ovan vittnar om att det är ett 

aktuellt och omdiskuterat ämne. Man kan med all rätt ifrågasätta, likt Ulrika Beck-Friis, huruvida 

företagens etikprogram endast är en trend inom näringslivet och samtidigt konstatera att det är 

viktigt att etiken verkligen efterlevs i företagen. 

 

Forskarnas intresse för etik har väckts och ämnet företagsetik har varit ständigt återkommande vid 

författarnas litteraturstudier.5 Författarna kan dock finna en avsaknad i etikdiskussionen i 

relationen mellan företagen och dess medarbetare. Forskningen kring företagens process att 

internalisera programmet hos individen har varit begränsad och diskussionen kring de 

motsättningar som då kan uppstå mellan företagets och individens etik saknas. Motsättningarna är 

relevanta då de kan vara ett hinder i företagets strävan att få individen att förhålla sig önskvärt till 

det företagsetiska programmet. 

 

Många skandaler med etisk prägel har drabbat näringslivet och etikprogram börjar nu ta form på 

sina ställen. Då företagsledningen ställer upp ett etiskt program som de förväntar sig att 

medarbetaren ska följa så kan motsättningar uppstå. Hur får företagsledningen sina etiska principer 

förankrade i medarbetarens vardag? Medarbetarna har en individuell etik som kan komma att 

påverka hur de förhåller sig till företagsetiken. Vilka motsättningar kan komma att uppstå och 

vilka faktorer påverkar individens etiska synsätt? 

 

I Svenska Dagbladet kunde man i år läsa ”Revisorer tjänar pengar på etik trots egna tabbar”. 

Fastän revisionsbolagens trovärdighet och objektivitet vid flertalet tillfällen har ifrågasatts tycks de 

inte idka självkritik. Istället arbetar revisionsbolagen hårt för att dra fördel av företagens rädsla för 

att bli nästa Skandia och anordnar kurser samt seminarier i etik. I artikeln menar Lennart Elftman 

                                                 
3 Brytting, Tomas, Att vara som gud, Liber AB 2001, s. 32-33. 
4 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 82. 
5 Se Referenser. 
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från KPMG att ”ämnet är oerhört aktuellt just nu, vi märker en kraftigt stigande efterfrågan på den 

här typen av tjänster”.6 

 

Om nu revisionsfirmorna tar på sig uppgiften att sprida det etiska budskapet i samhället i allmänhet 

och i företagsvärlden i synnerhet, är det intressant att titta på hur de själva arbetar med att få sina 

medarbetare att förhålla sig på ett önskvärt sätt till det företagsetiska programmet. 

 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen för uppsatsarbetet är följande: 

 

• Hur får företagsledningen medarbetarna att förhålla sig på ett önskvärt sätt till det 

företagsetiska programmet? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företagsledningen får medarbetarna att förhålla sig 

på ett önskvärt sätt till det företagsetiska programmet. 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar inte ämnesområdet yrkesetik eller hur detta inverkar på individen respektive 

företaget. Inte heller aspekten att inflytelserika företag kan använda yrkesetiken som kanal för att 

påverka individen behandlas. Detta kan innebära att forskarens resultat inte endast speglar de 

faktorer företaget direkt påverkar, för att yrkesetiken har stor inverkan på individens handlande. 

Yrkesetiken ligger trots detta bortom avgränsningen då det inte finns utrymme för den inom 

ramarna för uppsatsen. 

 

Uppsatsen behandlar dessutom endast en intern aspekt och belyser inte externa förhållanden som 

företagets etiska ansvar utåt. Ytterligare en avgränsning är beträffande de etiska kodernas innehåll, 

då detta inte vidare analyseras. 

                                                 
6 Wahlberg, Maria, Revisorer tjänar pengar på etik trots egna tabbar, Svenska Dagbladet, 25 februari, 2004,  

Näringsliv s. 5. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har följande disposition: 

 

Kapitel 1: Inledning 

Här återges en kort bakgrundsbeskrivning, problemdiskussion samt motivering av ämnesval. Detta 

resulterar i en presentation av frågeställningen och uppsatsens syfte samt redogörelse för 

uppställda avgränsningar. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

 

Kapitel 2: Metod 

Under denna rubrik beskrivs tillvägagångssättet vid observationerna, alternativa tillvägagångssätt 

samt motivering av val av de föregående. Avsnittet är till för att guida läsaren genom studien och 

samtidigt möjliggöra för den intresserade att återupprepa forskningsprocessen. 

 

Kapitel 3: Teori 

I detta kapitel redogörs för relevanta teorier för att ge läsaren en kunskapsbas och inblick i ämnet. 

Teorierna hjälper författarna att få svar på syftet och ligger senare till grund för analysen. 

 

Kapitel 4: Empiri 

Här rapporteras det material som framkommit vid de kvalitativa undersökningarna i form av 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Kapitel 5: Analys 

Detta kapitel syftar till att ge en analys av det insamlade empiriska materialet genom att applicera 

de teorier som redogjorts för tidigare. 

 

Kapitel 6: Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kunnat härledas utifrån författarnas analysarbete. 

 

Kapitel 7: Förslag till vidare studier 

Avslutningsvis ges förslag till vidare studier inom ämnet. 
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2 Metod 

 

nder denna rubrik beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen. Här redogörs kort för olika 

förhållningssätt och angreppssätt. Vidare motiveras val av metod. Syftet med kapitlet är att 

beskriva det metodologiska tillvägagångssättet, dels för att möjliggöra för läsaren att följa med i 

undersökningen, men även för att utvärdera resultatet samt eventuellt återupprepa 

undersökningen.  

2.1 Val av metod 

För att bemöta syftet med uppsatsen och besvara den frågeställning som ställdes inledningsvis 

fordras det ett metodologiskt tillvägagångssätt. För att klargöra fallföretagets etiska ståndpunkt 

krävs det redogörande och beskrivande material. På samma sätt finns behovet av att skapa en 

djupare, mer förstående bild av medarbetarnas etiska uppfattningar. 

 

De båda sidornas värderingar ska sedan tolkas och analyseras. För att genomföra denna tolkning 

och analys behöver forskaren tillgå vissa metodologiska verktyg och tillvägagångssätt. 

 

Val av metod handlar om att ta ställning till vetenskapligt förhållningssätt samt undersökningens 

ansats. Dessutom ska det beslutas vilken typ av forskningsstrategi som ska användas samt 

observationens förfarande. Vidare redogörs för val av lämplig teori. Nedan beskrivs de olika 

metoderna kortfattat samt val av de samma motiveras. 

 

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagsledningen får sina medarbetare att förhålla sig 

önskvärt till det företagsetiska programmet. För att uppfylla detta syfte krävs det att man intar ett 

vetenskapligt förhållningssätt och angriper ämnet på ett visst sätt. 

 

Med ovannämnda syfte finns det ett behov av att finna teori inom ämnesområdet, dels för att skaffa 

en kunskapsbas, men även för att med teorin som utgångspunkt senare göra en analys. Det finns 

samtidigt en önskan av att studera medarbetarnas olika föreställningsramar, reflektera över dessa, 

samt tolka och göra kopplingar tillbaka till teorin. 

 

U
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Förhållningssättet i denna uppsats är i stor utsträckning hermeneutisk, men med positivistiska 

inslag. Positivismens bidrag i studien är att analysen utgår från befintlig teori. Den insamlade 

informationen har dock tolkats och detta ger totalt sett en mer hermeneutisk prägel.7 

 

Positivismen har sina rötter i en naturvetenskaplig tradition med fysiken som förebild. 

Positivismen utgår från en formulerad hypotes och gör sedan en empirisk prövning. 

Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats och är en vetenskaplig inriktning där 

man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.8 

 

2.1.2 Undersökningsansats 

Då uppsatsens ändamål är att lyfta fram förutsättningar för ett önskvärt förhållande mellan 

individens och fallföretagets uppfattningar kring etik krävs det en skildring av hur dessa båda 

parter förhåller sig till ämnet. Målet är alltså att finna skildringar som skapar förståelse för hur 

individens och fallföretagets värderingar gestaltas. 

 

Då beskrivande och berättande redogörelser står i fokus lämpar det sig att använda en deskriptiv 

ansats. 

 

En deskriptiv ansats tillåter forskaren att göra beskrivningar av förhållanden som har ägt rum, samt 

beskrivningar av förhållanden som existerar nu. En deskriptiv ansats är lämplig inom ett 

problemområde där det redan finns en viss mängd kunskap.9 

 

En alternativ ansats är den normativa. En normativ ansats talar istället om hur något bör vara.10 Då 

uppsatsen inte syftar till att redogöra för hur förhållandet bör eller skall vara, lämpar sig en 

normativ ansats inte för undersökningen. 

 

                                                 
7 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur 1997, s. 49-54, 62-64 
8 Patel, Runa och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur 1994, s. 23. 
9 Ibid. s. 11. 
10 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori -policy och -praxis, Liber ekonomi 2003, s. 31. 
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2.1.3 Forskningsstrategier 

För att reda ut medarbetarnas förhållningssätt till det företagsetiska programmet måste deras 

respektive åsikt lyftas fram. Detta görs genom någon form av undersökning. Syftet i denna uppsats 

kräver förståelse för medarbetarnas mer ingående tankesätt och värderingar och det finns därför ett 

behov av en forskningsstrategi som uppfyller dessa kriterier. 

  

Då målsättningen är att erhålla en ingående förståelse för hur företagsledningen får sina 

medarbetare att förhålla sig önskvärt till det företagsetiska programmet ses en fallstudie som det 

bästa valet bland forskningsstrategier. 

 

En fallstudie definieras som utvecklandet av en detaljerad, intensiv kunskap om ett enskilt fall eller 

ett mindre antal relaterade fall. Denna strategi används således då forskaren önskar skapa sig en 

djup och ingående förståelse för det särskilda område som undersöks. Metoden för 

datainsamlingen kan variera. Frågeformulär, intervjuer och observationer är vanliga 

insamlingsmetoder.11 

 

Det finns tre olika alternativ för insamlig av data som i sammanhanget skulle kunna vara relevanta: 

surveyundersökning, experimentella studier och action research.12 

 

Surveyundersökningar används oftast då man utgår från en deduktiv ansats. Forskningsstrategin 

karaktäriseras av att den är standardiserad och lätt att jämföra. Data som samlas in är av kvantitativ 

art och anskaffas genom standardiserade intervjuer eller frågeformulär. En nackdel med denna typ 

av undersökning är att den inte ger vidare djup och att den samtidigt är tidskrävande.13 Etiska 

frågor kan upplevas som svåra och behandlar samtidigt ett känsligt ämne varför enkätundersökning 

skulle vara ett tänkbart alternativ. Enkätundersökningar ger respondenten mer tid till att noga tänka 

igenom sina svar och ökar känslan av anonymitet. 

 

                                                 
11 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare, Studentlitteratur 1999, s. 168- 

 182. 
12 Saunders, Mark, Pilip, Lewis, Adrian, Thornhill, Research Methods for Business Students, Prentice Hall 2000, s. 92. 
13 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare, Studentlitteratur 1999, s. 168- 

 182. 
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När det gäller experimentella studier försätter forskaren forskningsobjekten i en situation som 

forskaren själv har skapat. Syftet är att se hur respondenten reagerar. Nackdelen är att situationen 

skiljer sig från ett verkligt förhållande.14 

 

Avsikten med action research är att lösa praktiska problem i ett verkligt sammanhang. I 

undersökningen deltar praktiker och forskare som tillsammans genererar kunskap om en process 

av samarbete och kommunikation där alla deltagarnas bidrag beaktas. Kritik har riktats mot denna 

forskningsstrategi då samma forskare iakttar, påverkar, dokumenterar, och analyserar 

förändringsprocessen.15 

 

Surveyundersökningar omöjliggör det djup som studien kräver. Vidare används inte heller den 

experimentella studien då denna forskningsstrategi inte ligger i linje med uppsatsens syfte. 

Slutligen är action research, där forskaren själv deltar, omöjligt då studien är avgränsad 

tidsmässigt. 

 

2.1.4 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Målsättningen med undersökningen är att generera svar som leder till en djupare förståelse kring 

medarbetarnas etiska förhållningssätt. Man efterfrågar således en undersökningsmetod som ger 

detaljerade svar med invägda individuella känslor, intryck och erfarenheter. 

 

Det kvalitativa angreppssättet har använts för att skapa denna djupare förståelse och större intimitet 

till verkligheten. Den djupare förståelsen uppnås först då empirin analyseras. 

 

Samtidigt ökar förståelsen för respondentens sociala omgivning, något som skulle förloras vid en 

kvantitativ ansats. Det kvalitativa angreppssättet lämpar sig även då ömsesidig tillit mellan 

respondenten och forskaren har byggts upp, vilket i sin tur resulterar i djupare och mer givande 

intervjuer.16 

 
                                                 
14 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur 1998, s.  

 150. 
15 Saunders, Mark, Philip, Lewis, Adrian, Thornhill, Research Methods for Business Students, Prentice Hall 2000, s.  

95-96. 
16 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Studentlitteratur 1997, s. 92. 
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Kvalitativa angreppssätt är mindre formaliserade och metoden har primärt ett förstående syfte. 

Tillvägagångssättet kännetecknas av närhet till den källa man hämtar information ifrån och man 

syftar till att få en djupare förståelse snarare än en generell giltighet.17 

 

Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade än de kvalitativa. Kontrollen från 

forskarens sida är mer utpräglad och avgör även vilka svar som är tänkbara. Statistiska mätmetoder 

spelar en central roll och undersökningen kännetecknas av selektivitet och avstånd till 

informationskällan. Den kvantitativa metoden har således inte använts på grund av att den brister i 

att generera uttömmande och djupgående svar.18 

 

2.1.5 Val av teori 

Teoriavsnittet har arbetats fram efter det att ett brett spektra av litteratur studerats. Litteraturens 

bredd har gett en omfångsrik kunskapsbas och flertalet olika referenspunkter har hjälpt till att 

undvika forskarens subjektiva bedömningar och värderingar. 

 

Delar av litteraturen har rekommenderats av handledarna för uppsatsen, vilken sedan har 

kompletterats med ytterligare litteratur som påträffats genom referenser i sekundärdata. 

 

2.2 Datainsamling 

Ett kriterium som forskaren måste ta hänsyn till när det gäller datainsamlingen är om det handlar 

om primär respektive sekundär data. Nedan redogörs för dessa kriterier och sedan motiveras val av 

fallföretag samt intervjuobjekt. Avslutningsvis redogörs för den intervjuteknik som använts. 

 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

För att skapa en uppfattning om fallföretagets etikprogram respektive medarbetarnas etiska 

värderingar och förhållningssätt krävs det en viss insamling av data. Företagets etiska riktlinjer och 

                                                 
17 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  

 Studentlitteratur 1997, s. 78. 
18 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  

Studentlitteratur 1997, s. 76-83. 
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genomförda intervjuer är inhämtade i första person. Informationen om företagets etiska riktlinjer 

har kompletterats med tryckt material. 

 

För att skapa en bred och i så lång utsträckning som möjligt objektiv vetskap i ämnet etik, har 

litteratur, artiklar ur tidskrifter samt hemsidor på Internet studerats. Litteraturen har framförallt 

bidragit till en kunskapsbas samt insikt i ämnet och ligger samtidigt till grund för det teoriavsnitt 

som presenteras. Olika författares teoretiska anknytning till ämnet etik har studerats för att söka nå 

ett så mångfacetterat perspektiv som möjligt. Vidare har artiklar även bidragit till en teoretisk 

kunskapsbas samt satt frågeställningen i dess kontext. 

 

Om forskaren själv har samlat in data kallas den för primär och har den samlats in av andra 

personer kallas den sekundär. Insamlingen av primärdata kan ske på flera olika sätt; intervjuer, 

observationer och frågeformulär är samtliga alternativa insamlingsformer.19 Sekundärdata är data 

som är insamlad av andra personer än forskaren själv och ofta i ett annat syfte. Sekundärdata 

utgörs av exempelvis böcker, tidningsartiklar och årsredovisningar. Den benämns vid information 

som finns dokumenterat på papper.20 

 

2.2.2 Val av fallföretag 

Inledningsvis redogjordes det för att etik är ett högst aktuellt ämne i näringslivet. Då det vidare 

talas om att revisionsbranschen tjänar pengar på att sprida etiska värderingar genom föredrag, 

kurser och seminarier till övriga aktörer på marknaden är det intressant att studera ett företag från 

just revisionsbranschen. Ett representativt fallföretag som aktivt arbetar med etikfrågor 

efterfrågades således. 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har som första företag i branschen definierat sitt förhållningssätt 

till etik under rubriken ”Code of Conduct – The way we do business”. Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers har valts som fallföretag och valet motiveras utav tidsaspekten då 

forskarna redan har etablerade kontakter med fallföretaget, vilket underlättat tillgången till 

respondenter. Anledningen till att forskarna endast valt kontoret i Malmö motiveras av att det av 

                                                 
19 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur 1998, s.  

 150. 
20 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare, Studentlitteratur 1999, s. 131. 
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tidsmässiga skäl var omöjligt att göra en bredare undersökning och att det på kontoret redan fanns 

etablerade förbindelser. 

 

Fallföretaget är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med kontor på drygt 130 

orter med totalt 3 000 medarbetare. Fallföretaget ingår internationellt i PricewaterhouseCoopers 

med fler än 120 000 medarbetare i mer än 140 länder. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även 

redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära 

rådgivning.21 

 

Kontoret i Malmö ska stämma väl överens med fallföretagets värderingar i övrigt. Det är vidare ett 

lönsamt och framgångsrikt kontor som arbetar mycket med etik. Alla verksamheter finns 

representerade och kontoret beskrivs som ”en liten kopia av det stora företaget och ett bra val för 

att representera företaget”.22 

 

På marknaden finns andra tänkbara företag som skulle kunna uppfattas som likvärdiga. Företag 

som Deloitte, Ernst & Young och KPMG för att nämna några. Med tidsbrist som motivering har 

forskarna valt att inte titta närmare på dessa företag. 

 

2.2.3 Val av intervjuobjekt 

För att fullgöra studiens syfte krävs det intervjuobjekt som kan tillfredsställa behovet av att fånga 

upp information om medarbetarnas uppfattningar kring etik samt komplettera upplysningarna om 

företagets etikprogram. 

 

I denna studie har urvalet av intervjuobjekt gjorts i två avseenden. Först har en person valts ut för 

att representera företagsledningen. Sedan har åtta personer valts ut för att företräda medarbetarna 

inom fallföretaget.  

 

För att företräda fallföretaget och dess etiska referensram har Anders Lundin23 valts ut. Anders 

Lundin arbetar som revisor på kontoret i Stockholm, är partner, medlem av ledningsgruppen samt 

                                                 
21 Öhrlings PricewaterhouseCoopers’s hemsida (2004, 5 maj). En ledande position – Nu och i framtiden [www  

 dokument]. URL http://www.pwcglobal.com/se/swe/about/pressrum/index.html 
22 Intervju med Anders Lundin, Partner ABAS Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, 27 april 2004. 
23 Anders Lundin, Partner ABAS Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, Projektledare för Code of  
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projektledare för Code of Conduct i Sverige och ansvarar för dess implementering i 

organisationen. Urvalet som ska representera medarbetarna består av åtta personer från 

fallföretagets kontor i Malmö. Här är urvalet gjort med avseende på antal år som anställd, 

befattning och ålder. 

 

Det finns inga krav på statistisk generalisering eller representativitet av urvalet då det gäller 

kvalitativa metoder. Syftet med kvalitativa undersökningar är istället att skapa informationsvärde 

samt djupare och mer fullständig förståelse. Urvalet sker med fördel systematiskt och strategiskt 

för att säkra största möjliga variationsbredd.24 

 

2.2.4 Intervjutekniker 

För att få en mer ingående uppfattning om respondenternas etiska värderingar erfordras en 

intervjuteknik som är djupgående och samtidigt flexibel i den mening att den öppnar för 

följdfrågor och möjliggör en vidare utveckling av svaren. Samtidigt eftersöks spontana utlåtanden 

och inte uttänkta svar i den bemärkelsen att respondenten söker uppfylla det denne tror att 

forskaren eftersträvar. 

 

En semistrukturerad intervjuteknik har använts samt en intervjumanual som handledning för att 

säkra att samtliga valda områden besvarats under intervjun. Valet av en semistrukturerad 

intervjuteknik motiveras av att denna inte ger respondenterna någon längre tid till att tänka efter 

för önskvärda svar och att den samtidigt tillåter forskaren att ställa följdfrågor för att bygga ut 

respondentens uttalanden och gå på djupet.25 

 

Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren förutbestämda frågor som behöver besvaras, men 

respondenten ges här en större möjlighet att tala fritt kring ämnet och frågorna. Vid denna teknik 

använder man sig av en intervjuguide med frågor, men frågorna behöver inte nödvändigtvis 

komma i den ordningsföljd som finns upptagen i guiden. Detta genererar i mindre styrning från 

forskarens sida.26 Det krävs att forskaren är väl insatt i det aktuella ämnet, för att på så sätt kunna 

                                                                                                                                                                

 Conduct. Se bilaga 3 för vidare beskrivning. 
24 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  

Studentlitteratur 1997, s. 101. 
25 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur 1998, s. 161-163. 
26 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  
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ställa följdfrågor och få en djupare inblick i respondentens svar. Nackdelen med metoden är 

följaktligen att den kräver en forskare som är väl insatt i ämnet samt att denne kan styra intervjun 

och guida respondenten. En semistrukturerad intervjuteknik leder således till ett mer kvalitativt 

resultat.27 

 

Alternativa former av intervjutekniker som skulle kunna användas är strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer.28 

 

Strukturerade intervjuer bygger på förutbestämda och standardiserade fråge- och svarsformulär. 

Fördelen med denna metod är att den inte är resurskrävande och samtidigt enkel att nå ut med till 

ett större antal respondenter. Nackdelen med metoden är att vissa komplexa frågor blir 

komplicerade att ställa då man saknar möjlighet till följdfrågor och fördjupningar.29 

 

Den sista intervjuformen är ostrukturerade intervjuer. Denna form används då forskaren vill 

undersöka ett område men saknar större kompetens och kunskap inom ämnet. Respondenten får 

ofta en fråga och intervjun tar vanligtvis formen av en konversation. Det är vidare av stor vikt att 

forskaren är medveten om vad denne önskar uppnå med intervjun.30 

 

Under själva intervjun bör de viktigaste frågorna ställas i deskriptiv form. Den deskriptiva formen 

söker framkalla spontana beskrivningar från intervjupersonerna snarare än spekulativa förklaringar 

till att något ägde rum.31 Intervjufrågorna32 har i största möjliga mån formulerats med frågor som 

inleds med ordet ”hur” för att därigenom få en mer deskriptiv framtoning. 

 

Mindre case33 har även konstruerats, som respondenterna har fått sätta sig in i och ta ställning till. 

Casen verkar för att ge en djupare inblick i hur respondenten resonerar när denne ställs inför olika 

                                                                                                                                                                

 Studentlitteratur 1997, s. 100. 
27 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur 1998, s.  

 161-163. 
28 Ibid. s. 161-163. 
29 Ibid. s. 161-163. 
30 Ibid. s. 161-163. 
31 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur 1997, s. 123. 
32 Se bilaga 1 och 2 för detaljerad beskrivning. 
33 Se bilaga 2 för detaljerad beskrivning. 
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verkliga etiska dilemman. Utformningen av casen är kopplade till teorin och förväntas ge djupare 

svar och reflektioner som hjälp för att analysera de etiska bedömningarna på individnivå. 

 

Bandspelarupptagningar har gjorts under intervjuerna samt kompletterats med anteckningar. De 

intervjuade blev informerade om ämnet och tillfrågade om användandet av bandspelare innan 

intervjutillfället. En av respondenterna avböjde dock bandspelare och i detta fall fördes endast 

anteckningar under intervjun. Respondenterna medgavs dessutom full anonymitet. Anonymiteten 

motiveras av att etiken ofta kan upplevas som ett känsligt ämne. Observera dock att anonymitet 

inte gäller i fallet med Anders Lundin då han representerar fallföretagets åsikter och därför är 

relevant att tillkännage. 

 

2.3 Metodproblem 

Under denna rubrik redogörs för de metodproblem som en forskare bör beakta. Forskaren kan 

under arbetsprocessen stöta på problem i form av validitet och reliabilitet. Dessa problem 

diskuteras nedan och vidare kritiseras källor och insamlad data. 

 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet ämnar utreda huruvida den information som mäts är giltig och om forskaren mäter det 

denne avser att mäta. Reliabiliteten syftar till att se hur pålitlig informationen är, det vill säga säkra 

samma resultat om en undersökning skulle utföras på exakt samma metodologiska vis. Reliabilitet 

är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning. Med det menas att om en undersökning har hög 

reliabilitet, men inte mäter det den avser mäta, så kan följaktligen inte informationen användas för 

att pröva den bakomliggande frågeställningen.34 

 

Reliabiliteten har inte samma centrala plats i en kvalitativ undersökning som vid en kvantitativ. 

Den statistiska representativiteten är inte i fokus och man söker istället närhet till respondenterna. 

Validiteten har vid en kvalitativ studie inte heller samma vikt som vid en kvantitativ, men 

forskaren ska vara medveten om att denne påverkar intervjusituationen och kan uppleva 

situationen felaktigt samt missuppfatta respondentens syften.35 

                                                 
34 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur 1998, s. 85. 
35 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  

 Studentlitteratur 1997, s. 94. 
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För att öka reliabiliteten har samma intervjumall använts till samtliga respondenter som 

representerat fallföretaget. Detta för att möjliggöra att samma information ska framkomma vid en 

eventuell upprepning av intervjuerna. Risken finns dock att en ostrukturerad intervju resulterar i att 

forskaren leder respondenten till specifika svar som forskaren på förhand förväntar sig.36 Detta har 

undvikits genom att ge respondenten tid innan eventuella följdfrågor ställts för att klargöra eller 

utveckla svaren. 

 

För att öka validiteten meddelades respektive respondent ämnet för intervjun innan intervjutillfället 

för att på så vis öka dennes medvetenhet om det berörda ämnet. En risk förekommer dock 

härigenom att respondenterna eventuellt läser på i förväg för att framstå som mer insatta i ämnet. 

Forskarna är medvetna om att intervjusituationen påverkas av sin kontext, vilket leder till ett unikt 

resultat. Detta skulle med andra ord göra det svårt att upprepa exakt samma process, vilket 

forskarna försökt att undvika genom att utföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats där de är 

mest bekanta med sin miljö och känner sig trygga. 

 

Problem kan även uppstå i samband med kvalitativa undersökningar då forskaren vill uppnå så hög 

validitet som möjligt. Samtidigt som forskaren eftersträvar en närhet till respondenten för att öka 

validiteten, kan närheten i sig även påverka svaren från respondenten och därmed minska 

validiteten. Forskaren måste således ta ställning till hur aktiv roll denne bör ha för att inte påverka 

resultatet och därmed validiteten.37 

 

En aspekt som faller under validitetsbegreppet är giltighet. Giltighet säger något om den generella 

överensstämmelsen mellan vårt teoretiska och empiriska begreppsplan.38 Det är svårt för forskaren 

att veta hur denne ska få så giltig information som möjligt. Forskaren måste bestämma sig för hur 

aktiv denne ska vara.39 

 

                                                 
36 Ibid. s. 94. 
37 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  

Studentlitteratur 1997, s. 94. 
38 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur 1998, s. 85. 
39 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  

Studentlitteratur 1997, s. 94. 
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För att öka validiteten vid de personliga intervjuerna meddelades ämnet för intervjun i förväg, men 

observera inte några intervjufrågor. Detta för att inte skapa bestämda förväntningar och minimera 

risken för att respondenterna skulle bete sig på ett sätt som de antog förväntades av dem. För att 

stärka validiteten ytterligare lämnades stort svarsutrymme till respondenterna genom att ställa 

öppna frågor. Forskarna var aktiva i intervjuprocessen i den mening att de bad om utvecklande 

svar, förtydliganden och i vissa förekommande fall ställde följdfrågor. 

 

Även som intervjuare besitter man subjektiva uppfattningar om det fenomen som ska studeras.40 

Detta har motverkats genom att samtliga forskare varit med vid bearbetningen av det insamlade 

materialet. 

 

Ytterligare en aspekt som går under begreppet validitet är relevans, vilket innebär att vi frågar oss 

hur pass väsentlig källan är för att besvara frågeställningen.41 Anders Lundin är projektledare för 

Code of Conduct i Sverige och står som referensperson för fallföretagets etikprogram. Anders 

Lundin anses därför som relevant för att besvara frågor gällande fallföretagets etiska ståndpunkter. 

Respondenterna får även de anses som relevanta i sammanhanget då de tillsammans bidrar till att 

täcka de olika professionella nivåer som finns inom fallföretaget. De återspeglar på ett relevant sätt 

de olika professionella nivåerna inom fallföretaget. 

 

En risk finns att respondenten strävar efter att framhäva sig själv som moraliskt korrekt. Detta 

genom att säga en sak för att framstå som etisk, men i själva verket gör en annan. 

Validitetsproblemet är oundvikligt och såväl forskare som läsare bör vara väl medvetna om 

fenomenet. Forskarna har försökt att undvika denna företeelse, dels i form av case, men även i 

form av deskriptiva intervjufrågor. Det har härigenom krävts ett vidare och mer motiverat 

resonemang av respondenten. Anonymiteten har ytterligare bidragit till förmildrandet av 

validitetsproblemet.  

 

Metodproblem kan även uppstå då forskaren har valt att använda sig av case vid intervjuerna. 

Forskarna kan ej veta hur respondenten verkligen kommer att agera, utan endast hur de säger sig 

agera. Respondenternas subjektiva etiska bedömningar i de verkliga fallen kan därför avvika från 

de svar forskaren ges utifrån casen.  

                                                 
40 Ibid. s. 94. 
41 Ibid. s. 81. 
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2.3.2 Källkritik 

Närheten mellan forskaren och den undersökta enheten kan skapa bestämda förväntningar, som 

påverkar resultatet. Respondenten kan ge svar som denne tror att forskaren förväntar sig och 

forskaren måste vara medveten om denna möjlighet. Forskaren får inte heller söka sig till de svar 

som överensstämmer med dennes egna fördomar eller erfarenheter.42 

 

Kritik som kan riktas till valet av Anders Lundin som representant för fallföretaget är att även 

Anders Lundin är en individ med särpräglade etiska värderingar och att även han påverkas av sin 

omgivning. Då det är omöjligt att intervjua ett företag i sig så får man ändå anse att Anders 

Lundin, med sin nuvarande ställning, är det bästa alternativet för att representera fallföretaget med 

tanke på hans tidigare erfarenheter och bakgrund. 

 

De personliga intervjuerna genomfördes alltid av två forskare, eftersom närvaron av samtliga 

forskare skulle kunna påverka dialogen negativt mellan frågeställare och respondent. Trots 

anonymitet finns det risk för att respondenterna har undanhållit väsentlig information för att ej 

skada sig själv eller respektive projekt. Under sammanställningen av intervjuerna finns vidare en 

risk att forskarna har misstolkat viss information. Denna faktor minskar dock då en bandspelare 

har använts under alla intervjuer utom en, samt att forskarna vägt samman sina tolkningar från 

intervjutillfällena. Forskarna vill dock framhäva att en bandspelare kan resultera i att respondenten 

känner sig obekväm och kan öka risken för att de undanhåller väsentlig information som skulle 

kunna missgynna dem själva. 

 

Före intervjutillfällena diskuterades kommande intervjusituation igenom och vikt lades vid de 

kvalifikationskriterier43 som finns för intervjuaren. Efter intervjuerna reflekterade forskarna över 

sin egen insats och bedömde intervjuns kvalitet efter dessa kriterier44 som ställs på en god intervju. 

Detta upprepades och kan å ena sidan ha gett ett bättre resultat av de senare intervjuerna och 

kanske därför en obalans i genomförandet av dem. Det utfördes likväl då forskarna såg det som en 

bra möjlighet att träna intervjuteknik och samtidigt uppnå ett bättre helhetsresultat. 

 

                                                 
42 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  

 Studentlitteratur 1997, s. 94. 
43 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur 1997, s. 136-139. 
44 Ibid. s. 134. 
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De sekundära källorna i form av artiklar, litteratur och databaser kan vara subjektiva, något som 

vägts in i bedömningen. Väl medvetna om de potentiella bristerna i en sekundärkälla har hela tiden 

en dialog förts med dess ambition och eventuellt bakomliggande intresse i åtanke vid bedömandet 

av dess tillförlitlighet. 

 

Reliabiliteten inom uppsatsens teoriavsnitt är hög då olika författares syn har jämförts innan en 

slutgiltig sammanställning har genomförts. 

 

2.4 Metodologisk reflektion 

Under denna rubrik avser forskaren att återge för läsaren de metodologiska reflektioner som 

uppkommit i samband med undersökningarna.  

 

Något som bidrog till tillgänglighet av respondenter var att forskarna fick ett godkännande från en 

person i ledande ställning på fallföretaget, vilket visade sig betydelsefullt för medarbetarna. 

 

En pilotintervju skulle sannolikt hjälpa forskaren att pröva intervjufrågorna och vidare se om de 

genererar de svar man eftersträvar. Vidare bör intervjustrukturen noga tänkas igenom och 

övervägas. Vid användning av case bör dessa inleda intervjun för att säkra att svaren ej präglas av 

de övriga frågorna. Frågor som berör individens personliga tankar kring ämnet bör ställas innan 

respondenten leds in på frågor som berör fallföretaget. Detta minskar problemet med att individen 

svarar utifrån vad som anses önskvärt utifrån fallföretaget. Forskaren bör även vänta med att ställa 

följdfrågor tills dess att denne delgivits svaret på huvudfrågan. Risken är annars stor att forskaren 

endast får ett kort svar på följdfrågan eller att huvudfrågan tappar fokus. 

 

Det har visat sig svårt att styra intervjuer med personer i ledande ställning som är vana att ta plats. 

Det är viktigt att försöka hålla respondenten inom ramen för ämnet, så att alla frågor hinner 

beröras.  

 

Bandspelaren är ett känsligt verktyg. Här bör forskaren vara lite psykologisk, genom att först 

betona anonymiteten i intervjun och efter det fråga om användning av bandspelare. För att minska 

respondentens känsla av ett förhör bör bandspelaren sättas på och följas av lite allmänt kallprat 

innan den första intervjufrågan ställs. Ett råd är även att föra anteckningar parallellt med 
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bandspelarupptagningen, något som spar arbete och ger en bra guide när intervjuerna sedan ska 

återges. 
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3 Teori 
 detta kapitel redogörs för relevanta teorier för att ge läsaren en referensram för ämnet. 

Teorierna hjälper författarna att få svar på syftet och kommer senare att ligga till grund för 

analysen. 

 

Teorin behandlar relationen mellan företagsledning och individ, vilken åskådliggörs i modellen 

nedan. Företagsledningen påverkar individens handlande i enskilda situationer genom det 

företagsetiska programmet. De företagsetiska teorierna redogör för processen att få individen att 

förhålla sig önskvärt till det företagsetiska programmet.  Vidare är de individetiska teorierna en 

hjälp för att studera individens personliga värderingar och övriga faktorer som kan inverka på hur 

individen förhåller sig till det företagsetiska programmet. Sammantaget hjälper teorierna 

författarna att få svar på syftet, hur företagsledningen får medarbetarna att förhålla sig önskvärt till 

det företagsetiska programmet. 

 

  Företagsetik 

 

 

 

Yrkesetik   Individetik 

 

Figur 3.1, Källa: Föreläsning med Hervé Corvellec, 2 april 2004. 

 

3.1 Etiska angreppssätt 

Inledningsvis redogörs för de övergripande etiska angreppssätten, vilka senare används i analysen 

av både individen och fallföretaget. Detta avsnitt har även för avsikt att ge läsaren en allmän 

introduktion och kunskap i ämnet. 

 

Inom etiken kan man urskilja tre områden, deskriptiv etik, metaetik och normativ etik. 45 

 

. 

                                                 
45 Edlund, Lena, Etik i arbetslivet , Konsultföretaget i Uppsala AB 1995, s. 30. 

I
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Deskriptiv etik Metaetik Normativ etik 

  • Deontologi  

  • Konsekvensetik 

   • Dygdetiken 

 

Figur 3.2, Källa: Egenkonstruerad modell med inspiration hämtad från 

Edlund, Lena, Etik i arbetslivet, Konsultföretaget i Uppsala AB 1995, s. 30. 

 

Den deskriptiva etikens uppgift är att beskriva och analysera olika handlingar, principer och 

värderingar som förekommer och har förekommit i vårt samhälle. Vad som ska anses som rätt 

respektive fel uttalar man sig inte om. Deskriptiv etik har även till uppgift att förstå och förklara 

uppkomsten av olika moraliska föreställningar.46  

 

Metaetik är en analys av etikens teoretiska nyckeltermer, logiska uppbyggnad, kunskapsteoretiska 

anspråk och psykologiska grund. Metaetiken fokuserar mycket på svagheter i de andra synsätten.47 

Den försöker även att finna rätt metod för moraliska resonemang.48 

 

Den normativa etiken avser utröna vad som är gott och därför bör eftersträvas. Den anger ofta 

anges skälen till olika ställningstaganden. 49 Inom den normativa etiken finns en rad olika etiska 

resonemang. Av dem beskrivs deontologi, konsekvensialism och dygdetik nedan. 

 

3.1.1 Deontologi 

Immanuel Kant är en av de mest betydelsefulla förespråkarna för deontologin. Hans etik har sedan 

den presenterades i slutet av 1700-talet varit en av de främsta modellerna för etiska frågor.50 

Termen deontologi kommer från grekiskans deon, som betyder plikt, därav översättningen pliktetik 

som denna teori även kallas.   

 

Deontologin förespråkar att det finns orubbliga principer som måste respekteras oavsett 

konsekvenserna. De moraliska handlingarna måste uppfylla vissa krav. Kant uttrycker att alla 
                                                 
46 Edlund, Lena, Etik i arbetslivet , Konsultföretaget i Uppsala AB 1995, s. 31. 
47 Koskinen, Lennart, Vad är rätt?, Prisma 1994, s. 81. 
48 Klein, Sherwin, Business Ethics, Peter Lang Publishing 1993, s. 8. 
49 Koskinen, Lennart, Vad är rätt?, Prisma 1994, s. 31. 
50 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s. 14. 
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handlingar skall utföras av plikt och betonar även att alla handlingar måste ha någon form av inre 

konsekvens. En handling är inte moralisk om du inte själv kan tänka dig att utsättas för den, vilket 

kan ses som ett uttryck för ”den gyllene regeln”.51  

 

Kant beskriver det kategoriska imperativet som ”Act upon a maxim that can hold a universal 

law”.52 Hans doktrin bygger på det kategoriska imperativet, där det framkommer att ett konsekvent 

handlande är nödvändigt. Kant formulerade tre olika versioner av det kategoriska imperativet som 

alla ger uttryck för hur en moralisk handling ska vara; universell, respektfull och godtagbar för alla 

rationella individer.53  

 

3.1.2 Konsekvensetik 

Enligt konsekvensetiken avgörs en handlings moraliska värde alltid av dess konsekvenser. Den är 

ett bra komplement till deontologin då man inte kan skapa regler för alla situationer.54 

Tankemodellen går ut på att jämföra alla möjliga handlingsalternativ och komma fram till vad som 

genererar bäst konsekvenser både på kort och på lång sikt.  

 

Handlingar ska främja det goda och den handling som ger minst ont ska företas. Ett kriterium som 

används är ”En handling h är rätt om och endast om den är bättre än andra till buds stående 

handlingsalternativ bidrar till x”.55 En risk med konsekvensetiken är att onda handlingar kan 

komma att utföras för att undvika ett större ont.56  

 

Utilitarismen är den del av konsekvensetiken som är det dominerande sättet att ta sig an etiska 

frågor idag.57 Inom utilitarism eftersträvar man maximal nytta för så många som möjligt.  En 

handling anses alltså vara rätt när konsekvenserna är bäst för de flesta. Utilitarismen har använts i 

utvecklingen av de flesta samhällen och finns representerad i både lagar och politiska beslut.58  

                                                 
51 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet, Svenska Dagbladets Förlags AB 1988, s. 5. 
52 Kant, Immanuel, The Metaphysics of Morals (225), Cambridge university 1991, s. 51. 
53 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet, Svenska Dagbladets Förlags AB 1988, s. 43. 
54 Koskinen, Lennart, Vad är rätt?, Prisma 1994, s. 69. 
55 Koskinen, Lennart, Etik, ekonomi och företagets själ, Prisma 2002, s. 41. 
56 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s. 17. 
57 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 31. 
58 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet, Svenska Dagbladets Förlags AB 1988, s. 5. 
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3.1.3 Dygdetik 

Dygdetiken finns tydligt representerad i vårt rättssystem. Det viktiga här är att se vilken karaktär 

eller vilket sinnelag den personen som utför handlingarna har. En handling är rätt endast om 

avsikten är god och sinnelaget är gott.59 Människan har alltid ansvar för sitt handlande. En ond 

gärning betraktas dock som ondare då den handlandes sinne är ont.60  

 

Både deontologin och konsekvensialismen kritiseras för att inte vara anpassade efter hur vi 

människor faktiskt fungerar. Egenskaper som empati, mod, trygghet och självförtroende behandlas 

överhuvudtaget inte.61 

 

Filosofen Aristoteles är dygdetikens fader och beskriver dygden som ”den hållning genom vilken 

man är en god människa och utför sina handlingar väl”.62 Dygder utgörs av karaktärsegenskaper 

som vi gillar, exempelvis mod, och motsatsen benämns vid laster, såsom exempelvis feghet. 

Aristoteles ansåg att vägen till lycka går genom den måttfulla dygden eller sökandet efter den 

gyllene medelvägen, vilket innebär att undvika ytterligheterna.63 

 

Dygden tillhör uppfostran och tränas upp i vuxen ålder genom att praktisera den. Aristoteles 

uppfattade etiken som helt grundad på erfarenhet. Dygder som mod går att träna upp genom att 

handla modigt. Det är även viktigt med mänskliga förebilder för att förstå hur dygderna ter sig i en 

konkret handlingssituation.64 

 

3.2 Företagsetiska teorier 

Företagsetik blir allt viktigare då individer idag har mer otydliga och varierade synsätt och 

värderingar. Individen ställer krav på att normer och förhållningssätt ska vara medarbetarnas och 

inte ett reglemente från ledningen.65 

 

                                                 
59 Koskinen, Lennart, Etik, ekonomi och företagets själ, Prisma 2002, s. 50. 
60 Edlund, Lena, Etik i arbetslivet, Konsultföretaget i Uppsala AB 1995, s. 42. 
61 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 44. 
62 Koskinen, Lennart, Etik, ekonomi och företagets själ, Prisma 2002, s. 51. 
63 Bergkvist, Lars, Wahlund, Rickard, Karl-Erik, Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s. 12. 
64 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 45. 
65 Bråkenhielm, Carl-Reinhold, Etikens pris, Verbum 1989, s. 112. 
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En gemensam etik skapar klarhet, gör det lättare att avstå från tveksamma uppdrag och ger mod att 

tillgripa åtgärder som medarbetaren annars hade tvekat inför. Den kan även vara vägledande och 

minska gråzonen mellan lagligt och olagligt.66 Företagsetiken identifierar möjliga etiska dilemman 

och bidrar till att hänsyn tas till den etiska aspekten i en bedömning. Den kan även vara en hjälp 

för att definiera vissa situationer som oetiska.67 

 

3.2.1. Internalisering av företagets värderingar 

När en kris dyker upp är det svårt att snabbt utveckla de värderingar som behövs för att hantera 

situationen. De måste vara grundlagda och internaliserade tidigare, processer som tar tid. Om 

värderingarna ska leda till något annat än tomma ord på papper måste de internaliseras av alla 

individer i företaget och vidareutvecklas kontinuerligt. En slagkraftig företagsetik måste 

genomsyra alla i företaget.68 

 

För att företaget ska ha sina värderingar internaliserade vid en framtida krissituation behövs: 

 

- framförhållning och förutseende 

- utbildning och fortbildning 

- dialog mellan de berörda aktörerna 

- diskussion om konkreta exempel och erfarenheter69 

 

För att ett samarbete ska fungera är det viktig att individerna har förståelse för varandras synsätt 

och värderingar, vilket spar både tid och möda. På företaget bör det därför sättas av tid till 

diskussioner av detta slag.70 

 

En öppen diskussion med utgångspunkt från konkreta exempel och erfarenheter är det bästa sättet 

att få ner de företagsetiska värderingarna till samtliga medarbetare. Diskussionerna ger 

uppmärksamhet på generella principer och vad tillämpningen av dessa principer kan leda till.71 

 
                                                 
66 Ibid. s. 59. 
67 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s. 50. 
68 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 67. 
69 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 79-80. 
70 Edlund, Lena, Metoder för etik, Uppsala Publishing House AB, s. 26-27. 
71 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 79-80. 
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3.2.2 Tio punkter för ett lyckat värderingsarbete 

Claes Trollestad har sammanfattat tio punkter för hur värderingsarbetet inom företaget ska lyckas.  

 

1. Avsikten med värderingsarbetet ska vara tydlig och begripligt informerad till medarbetarna. 

 

2. Syftet med och effekten av värderingsarbetet ska vara tydligt kopplat till den vardagliga  

verksamheten. Detta ger den motivation som behövs för att lyckas. Värderingsarbetet får ej 

uppfattas som ett projekt vid sidan om.  

 

3. Betoningen i värderingsarbetet bör ligga i en öppen process där de anställda görs delaktiga.  

Värderingarna får inte enbart bli ett välformulerat dokument. 

 

4. De anställda ska vara delaktiga i värderingsarbetet. 

 

5. Ledaren ska själv delta i värderingsarbetet och vara trovärdig och konsekvent i sitt agerande. 

Ledaren ska hjälpa gruppen att reflektera och kommunicera på ett framgångsrikt sätt. 

 

6. Samtalsledare och chefer i organisationen bör rustas för uppgiften att föra värderingssamtal och 

de som ska leda dialogen bör stödjas av ledningen. 

 

7. Feedback ska ges till de medarbetare som kommer med förslag och reflektioner. 

 

8. Värderingsarbetet bör samordnas och integreras med andra utvecklingsinsatser. Det tydliggör 

den långsiktiga planen med arbetet och skapar motivation. 

 

9. Värderingsarbetet ska få tydliga positiva konsekvenser. 

 

10. Värderingsarbetet måste ständigt hållas levande i organisationen.72 

 

Det är viktigt att man i företaget för en levande diskussion om företagets grundläggande 

värderingar och att den ständigt aktualiseras.73 Företaget måste övertyga, entusiasmera och skapa 

                                                 
72 Trollestad, Claes, Kommentar: Sjukhemmet i Älvsjö, Ethos, 1/2001, s.24-25. 
73 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 155. 
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respekt för företagets förhållningssätt och värderingar. Öppna och tydliga diskussioner ökar 

företagets etiska medvetenhet.74 Det öppna klimatet bidrar till att individen vågar framföra sina 

personliga åsikter till företagsledningen, där alla olika värderingar bör respekteras.75 De är vidare 

viktigt att de krav som ställs på de anställda överensstämmer med de krav företagsledningen ställer 

på sig själva.76 

 

3.2.3 Moraliskt stöd i organisationen 

Moraliskt stöd från organisationen kan hjälpa den enskilda individen till att fatta rätt etiskt beslut. 

Det moraliska stödet kan delas in i fem faktorer. 

 

 

Moraliskt stöd i organisationen 

   

Tydliga normer Etiska Etiska Långsiktigt stöd  Moralsamtal 

och ansvarsområden incitament riktlinjer från ledningen  

 

Figur 3.3, Källa: Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s.194.) 

 

Genom tydliga normer och ansvarsområden ökar det moraliska stödet i organisationen. Det 

individuella ansvaret måste tydliggöras då individen har en stark drift att lyda order och förskjuta 

ansvar till andra. Tydligt formulerade normer gör dem möjliga att ta upp i öppna diskussioner, 

exempelvis i form av konkreta fall som inträffat i eller utanför företaget.77 Om normer, gränser och 

ansvar är väl kommunicerade och diskuterade i företaget är de närvarande på ett tydligt sätt. I 

motsatt situation blir de svaga och frånvarande.78 Avsaknad av tydliga normer och ansvarsområden 

kan vidare leda till rollkonflikter då individen kan få en känsla av att sitta på två stolar. 

 

                                                 
74 Bråkenhielm, Carl-Reinhold, Etikens pris, Verbum 1989, s. 113. 
75 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 107. 
76 Ibid. s. 78. 
77 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 194. 
78 Bråkenhielm, Carl-Reinhold, Etikens pris, Verbum Förlag AB 1989, s. 114. 
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Etiska incitament såsom omvänd bevisbörda bör gälla, vilket innebär att en anställd ej ska behöva 

bevisa att något är olagligt eller att det bryter mot företagets policy. Det ska finnas incitament för 

den anställde att handla etiskt i företaget. Incitamenten kan kontrolleras närmare genom en inblick 

i hur utvärderings- och belöningssystemet ser ut, vilket uppförande som lönar sig, vilka som blir 

befordrade och hur mycket fokus som läggs på de kortsiktiga ekonomiska målen.79 Är de etiska 

incitamenten belöning för lydnad eller straff för olydnad? Först när medarbetaren följer företagets 

normer för att de anser att det är rätt att följa dem är de internaliserade.80 

 

Företagets egna etiska riktlinjer förstärker det moraliska stödet i organisationen. Riktlinjerna kan 

vara i form av etiska koder och ska kontinuerligt följas upp för att få betydande effekt. (Se vidare 

3.2.4, Etiska koder).81 

 

Ett företags etiska ambition måste vara långsiktig och därför kombineras med ett långsiktigt stöd 

från ledningen. Långsiktigt ansvar för företagets goda funktion i samhället bör därför belönas, 

likaså larmslagning om felaktigheter.82 

  

Moralsamtalens viktigaste funktion är att skapa både tid och plats för medarbetarna att diskutera 

etiska frågor. Samtalen kan hjälpa individen att nå medvetenhet om ett etiskt problem och klargöra 

den rätta ståndpunkten. De gör det vidare möjligt för individen att se problemet ur ett annat 

perspektiv. Målen med moralsamtalen kring den etiska koden är att den inte uppfattas som sunt 

förnuft utan som ett klart ställningstagande, ett medvetet val, vilket ska få konsekvenser för hur 

verksamheten bedrivs.83 

 

3.2.4 Etiska koder  

Etiska kommittéer och etikexperter inom företaget bidrar till att etiken får en formell plats och 

status. Risken finns dock att etiken görs till experternas ansvar, något som inte gynnar ett 

                                                 
79 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 194. 
80 Silfverberg, Gunilla, Att vara god eller att göra rätt, Bokförlaget Nya Doxa 1996, s. 132-133. 
81 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 207. 
82 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 195. 
83 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 195. 
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individuellt ansvarstagande.84 Individens ansvarskänsla kan vidare hämmas av detaljerade etiska 

regler, som riskerar att bli maxnivåer för beteende istället för minimistandards.  

 

En bra etisk kod bör vara lokalt förankrad och centralt sanktionerad hos ledningen. Den ska både 

vara ett uttryck för den etiska medvetenhet som redan finns i företaget och ange ideal för 

framtiden. Den etiska koden ska vara generellt giltig men samtidigt tillräckligt specifik för att ha 

en praktisk betydelse.85 Människor med olika normer och värderingar kommer att bedöma 

kodernas relevans på olika sätt.86 

 

De etiska koderna kan beskrivas med externa faktorer, yttre karaktäristiska av koden, och interna 

faktorer, vilka behandlar kodens innehåll. De externa faktorerna bestämmer i stor utsträckning den 

acceptans och genomslagskraft som koden kommer att få. Följande indelning görs av de externa 

faktorerna: 

 

– avsändaren av koden 

– förekomsten av kontroll och sanktionssystem i anslutning till koden 

– adressatgruppen och dess relation till avsändaren och kodens innehåll 

– kodens syfte87 

 

Avsändarens status kan ha inverkan på hur koden kommer att accepteras och efterlevas. 

Adressatgruppens relation till avsändaren är även av betydelse, likaså eventuella skyldigheter eller 

lojaliteter gentemot avsändaren. 88  

 

För att en etisk kod ska få betydelse och kännas meningsfull är det viktigt att den följs av kontroll 

och sanktionssystem.89 Vidare kan det finnas flera syften med den etiska koden.90 

 

                                                 
84 Ibid. s. 207. 
85 Ibid. s. 196. 
86 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 26. 
87 Petersson, Bo, Forskning och etiska koder, Bokförlaget Nya Doxa 1994, s. 166. 
88 Ibid. s. 147 och 166. 
89 Nylén Ulrica, Gott och ont inom affärslivet, Umeå Universitet 1996, s. 62. 
90 Petersson, Bo, Forskning och etiska koder, Bokförlaget Nya Doxa 1994, s.147 och 166. 
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3.3 Individetiska teorier 

Allt fler måste allt oftare fatta allt större beslut som berör allt fler människor med allt mindre tid 

för eftertanke och utan tydliga sociala normer och moraliska auktoriteter som vägledning. Slutligen 

ligger det alltid på den enskilde individen att välja att anamma eller förkasta föreskriften och detta 

val är en mänsklig och etisk handling. Huruvida den enskilda normen tillämpas är också en fråga 

om en enskild individs handlingskunskap.91 

 

3.3.1 Människans etikorgan 

Människans etikorgan hjälper oss att förstå vad som styr människans etiska val. Etikorganet kan 

delas in i tre faktorer 

  

Människans etikorgan  

 

     Empati Samvete Intellekt  

 

som i samklang ger människan integritet. 

 

Figur 3.4, Källa: Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 69. 

 

Etikorganets delar utvecklas alla i interaktionen med andra människor. Moraliskt stöd på 

individnivå sker genom dialog med andra och genom inre uppmärksamhet. Det behövs ett möte 

med oss själva för att vi ska kunna möta andra människor på ett kommunikativt sätt, vilket 

utvecklar intellektet, empatin och samvetet. Ett välutvecklat etikorgan gör det möjligt för individen 

att ta fullt ansvar för sina handlingar.92 

 

Empatisk förmåga påverkar individens moral i olika situationer. Individens empati kan vara till 

nackdel för företaget, då den finns hos en arbetskamrat som agerat oetiskt.93 

 

                                                 
91 Silfverberg, Gunilla, Att vara god eller att göra rätt, Bokförlaget Nya Doxa 1996, s. 22. 
92 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 191-193. 
93 Nylén, Ulrica, Gott och ont inom affärslivet, Umeå Universitet 1996, s. 119. 
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Samvetet kan betraktas som summan av allt som bidrar till individens upplevelse av att vissa 

handlingar och förhållningssätt är rätt eller orätt, gott eller ont. Ett handlingssätt kan vara rätt för 

ett samvete, men fel för ett annat. Samvetet bör därför inte vara den yttersta grunden för ett 

moraliskt ställningstagande.94 

 

Intellektet är individens analytiska förmåga, sakkunskap och kritiska förhållningssätt.95 

 

Konflikter kan uppstå mellan individens integritet och lojalitet.  Individen vill vara lojal mot sitt 

företag men samtidigt besitta en viss integritet, bevara sin självbevarelsedrift. Ibland lyckas 

individen bevara sin moraliska integritet i företaget, men emellanåt kan den komma i konflikt med 

de egna etiska normerna och värderingarna.96 En överdriven lojalitet mot en ledare eller ett företag 

försvagar det etiska omdömet för att passa in på företaget. Förmågan till självständigt tänkande och 

personlig integritet riskerar då att gå om intet.97 

 

Till detta resonemang hör att företaget oftast besitter makten att utfärda sanktioner vilket begränsar 

individens frihet att välja. Inget företag vinner dock i längden på att de anställda inte har egna 

normer och värderingar. Både den enskildes och företagets utveckling kommer att hämmas om 

individen inte tänker själv.98 

 

3.3.2 Moralisk kompetens 

Moralisk kompetens är både något man är och något man har. Det innefattar förmågan att se de 

egna handlingarna som icke-triviala och att känna ansvar för sina handlingar. 

 

En hög moralisk kompetens besitter en individ som kan ta ett personligt ansvar för det gemensamt 

bästa genom sin förmåga att 

 

– varsebli 

– reflektera 

                                                 
94 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 99. 
95 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 191-193. 
96 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 101. 
97 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet, Svenska Dagbladets Förlags AB 1988, s. 218-219. 
98 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 104. 
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– tolka  

 

moraliskt bjudande situationer, så att individens övriga kompetens leder till konkret handling.99  

 

Varseblivning är förmågan vi har att se situationens moraliska kvaliteter. Denna förmåga har 

framförallt med övning, erfarenhet och reflektion att göra.100 Reflektion innebär att kunna 

överväga sakläget, det egna förhållningssättet och möjliga handlingsalternativ. Tolkning medför 

förmågan att kunna tolka och omvandla det vi önskar i praktisk handling. Om en individ saknar 

dessa egenskaper är den moraliska kompetensen bristfälligt utvecklad.101 

 

Moralisk kompetens är delvis en socialt utformad egenskap som utnyttjar gemensamma 

handlingsnormer, inte minst i arbetslivet. Den moraliska kompetensen utvecklas socialt och därför 

krävs tid, plats och kommunikativ förmåga för att underhålla och utveckla den. Moraliska beslut 

som individen tar på egen hand, utan klara anvisningar eller möjlighet att diskutera sitt 

tillvägagångssätt, kan leda till moralisk stress.102  

 

Moraliskt bjudande situationer är ”sui generis”, var och en av dem är unik och kan inte lösas på 

förutbestämda sätt. En utväg är att överge uppmärksamhet på yttre mål och regler och istället inta 

en mer subjektiv bedömning.103 

 

3.3.2.1 Kombination moraliska krav och moralisk kompetens 

Arbetet starkt moraliskt laddat 1 2 

Arbetet svagt moraliskt laddat 3 4 

 Hög moralisk kompetens Låg moralisk kompetens 

 

Figur 3.5, Källa: Brytting Tomas, Att vara som gud?, Liber AB 2001, s. 145. 

 

En hög respektive låg moralisk kompetens kan kombineras med en mer eller mindre moraliskt 

bjudande arbetssituation.  Ett arbete i en starkt moraliskt laddad situation kan utan förmåga att 

                                                 
99 Brytting, Tomas, Att vara som gud?, Liber AB 2001, s. 92. 
100 Silfverberg, Gunilla, Att vara god eller att göra rätt, Bokförlaget Nya Doxa 1996, s. 127. 
101 Brytting, Tomas, Att vara som gud?, Liber AB 2001, s. 92. 
102 Brytting, Tomas, Att vara som gud?, Liber AB 2001, s. 92. 
103 Brytting, Tomas, Att vara som gud?, Liber AB 2001, s. 152. 
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svara mot denna leda till att man söker ett annat arbete eller att den moraliska kompetensen på lång 

sikt förstärks (2). Alla situationer, förutom den där hög moralisk kompetens och höga moraliska 

krav kombineras, är instabila (1).104 

 

3.3.3 Roller och referenspunkter 

Psykologerna har identifierat faktorer som rubbar tilltron till det sunda förnuftet, vilket kan 

betraktas som en ledstjärna i etiska frågor.105 Nedan behandlas två av faktorerna, roller respektive 

referenspunkter. 

 

Vårt värdesystem och våra känslor påverkas av olika roller. De är förväntade beteendemönster som 

hänger samman med positioner.106 Individen gör olika bedömningar utifrån vilken roll man 

förväntas agera utifrån. Handlande utifrån en viss roll kan leda till att etiska aspekter glöms bort.107 

 

Hur mycket underlättar det att vi agerar i en roll? Vi ikläder oss en roll med färdiga 

tolkningsscheman, beteendemönster, åsikter och rollförväntningar. Alla roller kan dock göra oss 

blinda och resultera i att vi missar saker som kanske varit uppenbara om vi bara handlat utifrån oss 

själva.108 

 

Är det möjligt att en enskild individ inte är medveten om att de etiska bedömningar som görs i 

skilda situationer baseras på olika värderingssystem? Samma person kan inta olika förhållningssätt 

i två likartade etiska problem därför att det ena uppstår inom ramen för en yrkesroll och det andra 

inom individens privata roll.109 

 

Rollerna har även inverkan på kommunikationen, som är ett verktyg för utbyte av tankar och 

erfarenheter. Kommunikationen på arbetsplatsen har ofta en stark prägel av skillnader i hierarkisk 

position mellan medarbetarna. Chefer uttalar sig gärna för att det förväntas av denne medan 

medarbetaren hellre håller inne med sin åsikt. Samtalen bekräftar också skillnader i ålder och 

anställningstid. Den äldre har erfarenheten, vilket blir en slags expertis, och kan utestänga de 
                                                 
104 Ibid. s. 145. 
105 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 115. 
106 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, , Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s. 89. 
107 Ibid. s. 89. 
108 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 116. 
109 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s. 80. 
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yngre. De yngre kan dock tillföra ny kunskap till arbetsplatsen utan hänsyn till att de äldre ska 

förstå.110 Individen har vidare ett stort förtroende för personer som uppfattas som mer kunniga, har 

mer erfarenhet och som besitter högre positioner.111 

 

Vad individen uppfattar som rätt och orätt beror även till stor del på individens referenspunkter. 

Referenspunkter är något som alla har och är beroende av. Referenspunkters betydelse kan 

tydliggöras i följande fall. Tänk dig att du ska köpa en telefon som kostar 1000 kronor. Om du kan 

spara 200 kronor genom att gå till en annan affär, kommer du troligtvis att göra det. Ska du 

däremot köpa en telefon till ett värde av 8000 kronor, är det ej lika troligt att du byter affär.112 

 

3.3.4 Andra faktorer som påverkar etiska bedömningar på individnivå 

Wärneryd och Westlund har definierat faktorer som påverkar etiska bedömningar på individnivå.  

 

– olagligt mer oetiskt än lagligt 

– vanligt förekommande handling mindre oetisk än sällsynt handling 

– individen påverkas indirekt av etiska attityder, utbildning och erfarenhet113 

 

3.3.5 Gruppens inverkan på individen 

Användningen av begreppet grupp i följande teori syftar till den grupp som individen dagligen 

kommer i kontakt med  på arbetsplatsen, i form av team eller projektarbeten. 

 

  Sociala normer    

  Pluralistisk ignorans 

Grupp  Lojalitet   Individ 

  Spridning av ansvar 

Figur 3.6, Källa: Egenkonstruerad modell 

 

                                                 
110 Brytting, Tomas, Hans De Geer, Gunilla Silfverberg, Moral i verksamhet, Bokförlaget Natur och Kultur 1993, s.  

95. 
111 Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber AB 1998, s. 119. 
112 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s.109. 
113 Ibid. s. 51. 
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Det kan vara svårt för en enskild individ att hävda etiska principer. Den som hotar 

intressegemenskapen kan lätt bli betraktad som en förrädare, vilket kan leda till social 

utfrysning.114 Att skvallra på en kompis kan på många sätt ses som en social motsvarighet till att 

bli förvisad till Sibirien och man betvivlar därför att ett rent samvete är värt besväret.115  

  

Sociala normer kan leda till att människor upplever sig veta vad som är etiskt och oetisk i olika 

situationer och därför ej ser ett behov av att överväga de etiska aspekterna. Individuella etiska 

ställningstaganden ersätts med vad alla andra tycker, eller hur man tror att alla andra tycker. Det 

kan leda till att oetiska beslut fattas.116 

 

Pluralistisk ignorans uppkommer då individen tror att övriga medlemmar i gruppen agerar utifrån 

kunskap om situationen samtidigt som alla i gruppen saknar denna kunskap. Individen accepterar 

utan att undersöka om det är rätt, vilket medför en risk för oetisk agerande. Pluralistisk ignorans 

inträffar när individen ställs inför en ny situation där andra gruppmedlemmars beteenden nyttjas 

för att tolka situationen.117 

 

En individs lojalitet mot företaget kan komma i konflikt med andra lojaliteter. Man ska inte 

underskatta de psykologiska problem och den press som en stark gemenskap kan utgöra. 

Gruppmedlemmarna måste använda sitt eget omdöme och inte fly från sitt individuella ansvar.118 

Lojaliteten mot företaget kan försvagas av det faktum att en oetisk handling begås lättare om det 

gynnar individen själv än om det gynnar företaget.  Det upplevs dessutom lättare att vara oetisk när 

det inte drabbar någon enskild, vilket gör att det känns mindre oetiskt när företaget drabbas än när 

det drabbar en kollega.119 Dubbla lojaliteter innebär att en ärlig människa i lojala situationer måste 

göra en annan människa illa. Om människors hälsa eller liv står på spel är det inte så svårt att 

handla hederligt. Vid ett trivialt problem, gällande exempelvis försäljningssiffror, är valet att 

handla hederligt inte lika lätt.120 

 

                                                 
114 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF Förlag 1990, s. 96. 
115 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet, Svenska Dagbladets Förlags AB 1988, s. 228. 
116 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994 s. 79-80. 
117 Ibid. s. 119. 
118 Hermerén, Göran, Det goda företaget, SAF förlag 1990, s. 97. 
119 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s. 25. 
120 Tuleja, Tad, Etik i affärslivet, Svenska Dagbladets Förlags AB 1988, s. 22. 
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Att sprida ansvaret i en grupp kan leda till att en individ ej känner sig tvungen att fullt ut ansvara 

för en handling. Vilket ansvar har individen för oetiska handlingar om även andra utför dem? Tar 

man som gruppmedlem bara på sig sin del av ansvaret för beslutet?121 

                                                 
121 Bergkvist, Lars, Rickard Wahlund, Karl-Erik Wärneryd, Etik och finanser, SNS Förlag 1994, s. 124. 
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4 Empiri 
yftet med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i de empiriska studier som genomförts. 

Inledningsvis återges en kortare beskrivning av fallföretaget. Sedan rapporteras det material 

som framkommit vid de kvalitativa undersökningarna i form av semistrukturerade intervjuer. 

Empirin ligger till grund för analysen. 

4.1 Allmänt om fallföretaget och dess etikprogram 

Här återges en kortare beskrivning av fallföretaget och dess etikprogram för att ge läsaren en 

inblick i dess verksamhet och kontext. Därefter redogörs för den intervju som gjorts med Anders 

Lundin och sedan för de intervjuer som gjorts med medarbetarna. De uttryck som står inom 

citationstecken är uttalanden från intervjuerna med Anders Lundin om inget annat anges. För att 

bli mer lättläsligt har uttalanden kring dessa respektive citat skrivits om, främst vad det gäller 

tempusform och ordningsföljd, men inte på ett sätt som författarna anser påverka budskapet med 

dem. När det hädanefter talas om erfarenhet syftar författarna till antal år på fallföretaget. 

 

4.1.1 Fallföretaget 

I fallföretagets årsredovisning för 2002/2003 görs följande beskrivning av fallföretaget: ”Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med 3 000 

medarbetare på 130 orter över hela landet. De 50 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska 

storföretag och organisationer, mindre och medelstora företag, föreningar och stiftelser samt den 

offentliga sektorn. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, 

skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning”. 

 

Fallföretagets internationella förhållande beskrivs: ”Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i 

PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision och rådgivning med mer än 

120 000 medarbetare. Därigenom kan vi erbjuda kompetens och nätverk i 140 länder världen 

över.” 

 

I årsredovisningen kan man vidare under rubriken ”Kort om året 2002/2003”, läsa om en av årets 

fem viktigaste händelser: ”En global satsning på etik stärker varumärket. PricewaterhouseCoopers 

är först i branschen med en gemensam Code of Conduct för alla medarbetare.”122 

                                                 
122 Öhrlings PricewaterhouseCoopers årsredovisning för 2002/2003, s. 1. 

S
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Styrelseordförande Göran Tidström skriver på sin sida i årsredovisningen: ”Vi lägger 

överhuvudtaget mycket kraft på etik och moral. Under året introducerades en gemensam global 

”Code of Conduct” som sammanfattar våra övergripande värderingar. (…) ska värderingarna ändå 

hjälpa oss säkra kvaliteten i vårt dagliga arbete samt även hantera etiska frågor på ett trovärdigt 

sätt.”123 

 

4.1.1.1 Kontoret i Malmö 

Malmökontoret är fallföretagets tredje största kontor i Sverige och har ca 125 medarbetare. Cirka 

80 av medarbetarna arbetar inom revision, men även tjänster som corporate finance, riskhantering, 

skatterådgivning samt redovisningskonsulter finns representerade. Kontoret arbetar med en bred 

klientstruktur, allt från små familjeföretag till stora börsnoterade bolag. 

 

Enligt Anders Lundin ska Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Malmö väl överensstämma 

med Öhrlings PricewaterhouseCoopers värderingar. Det är ett lönsamt och framgångsrikt kontor 

som arbetar mycket med etik. Anders Lundin beskriver kontoret som ”en liten kopia av det stora 

företaget och ett bra val för att representera företaget”. 

 

Fallföretaget har olika organisatoriska strukturer och hierarkier. De professionella nivåerna ser 

internt ut på följande sätt: 

 

Associate 

Senior Associate 

Assistant Manager 

Manager 

Senior Manager 

Director 

Partner 

 

En nyanställd kommer in som Associate. 

 

                                                 
123 Ibid. s. 2. 
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En annan struktur finns i de team som arbetar med olika projekt. Dessa är uppbyggda på följande 

sätt: 

 

Team Member 

Team Manager 

Engagement Leader 

 

Teamen kan bestå av medarbetare från olika professionella nivåer och tar främst till vara på olika 

kompetensområden. Engagement Leader är påskrivande revisor på uppdraget.124 

 

4.1.2 Code of Conduct  

Code of Conduct är benämningen på fallföretagets etikprogram. Det innehåller fallföretagets 

grundvärden leadership, teamwork och excellence samt definitioner av dessa. Där står även 

riktlinjer för hur man ska förhålla sig till medarbetare och klient, exempelvis att man ska behandla 

andra med respekt, värdighet och hövlighet. Längst bak i Code of Conduct återfinns en checklista 

med frågor medarbetarna kan ställa sig för att säkerställa att de handlat etiskt korrekt, som exempel 

”Kan du sova om natten?”. 

 

4.1.2.1 Bakgrund till Code of Conduct 

Code of Conduct skapades i en gemensam ansträngning från PricewaterhouseCoopers i USA, 

England, Tyskland, Frankrike, Australien, Sydafrika och Kina. De olika ländernas kontor gick 

samman och skrev ned koden efter den stora sammanslagningen av Coopers & Lybrand och Price 

Waterhouse, då fallföretagets konsulter rekommenderade att alla stora företag måste ha sina 

värderingar nedtecknade, ”Stora företag måste ta ansvar för helheten”. Koden presenterades i 

Sydafrika 2001, ”före Enron-skandalen”, påpekar Anders Lundin bestämt. 

 

En stor del av innehållet i Code of Conduct skrevs ned med utgångspunkt i FN: s konventioner. 

Tanken var att Code of Conduct ska vara så pass ”allmän” att den inte löpande ska behöva ändras 

när förändringar sker i samhället. Anders Lundin menar att Code of Conduct innefattar FAR: s 

branschetiska regler och att Code of Conduct i den bemärkelsen är bredare än FAR, även om det 

saknas ordagranna liknelser. ”Reglerna är FAR”, säger Anders Lundin, ”där finns det exempelvis 

                                                 
124 Telefonintervju med Karin Carlsson, HR Öhrlings PricewaterhouseCoopers Malmö, 15 maj 2004. 
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resereglemente och massor med andra detaljregler”. Vidare menar han att Code of Conduct ska 

vara riktlinjer för medarbetaren och inte ses som regler. 

 

4.1.2.2 Implementering av Code of Conduct 

I vart land utses en Champion, vilket i Sverige blev Anders Lundin. Företagets partners i samråd 

med övriga medarbetare utnämner sedan någon från respektive kontor som verkar som så kallad 

Brand Champion. Teamet av Brand Champions diskuterar sedan hur de ska få ut budskapet i 

organisationen, så att det inte bara blir att man ”skickar ut broschyren”, som Anders Lundin 

uttrycker det. 

 

Fallföretaget i Sverige tittade först på hur man sedan tidigare arbetade med etik inom 

organisationen. Nästa steg blev att få alla medarbetare involverade i Code of Conduct. Alla utvalda 

Brand Champions utbildades och fick i sin tur i uppgift att utbilda organisationen. Denna process 

är aktiv i dagsläget och ska utvärderas efter det senaste räkenskapsåret, det vill säga den 30 juni 

2004. Vid utvärderingen ska alla medarbetare via ett mail fylla i frågor som ”Hur ser vi på vårt 

varumärke?”, ”Hur ser vi på Code of Conduct?”, ”Vilka etiska regler och frågor löser vi i dagligt 

tal?”. ”Hur lever vi efter våra värderingar?”. 

 

På Malmökontoret finns två Brand Champions, en för revision och en för corporate finance. De 

hanterar tillsammans Malmökontoret som en enhet. De har i sin tur utbildat en grupp 

diskussionsansvariga för gruppmöten och kontorsmöten. Anders Lundin säger att ”det är när man 

pratar om det som det blir action, när man tar upp olika fall och diskuterar hur man ska göra eller 

skulle ha gjort”. Han har vidare åsikten att det ”ofta inte finns svart och vitt, då skulle de aldrig tas 

upp, utan många gånger är det en subjektiv bedömning utifrån olika erfarenheter och perspektiv”. 

 

Alla medarbetare har fått sin egen Code of Conduct. Det svenska fallföretagets sätt att arbeta med 

Code of Conduct har blivit en förebild internationellt, ”vi har engagerat alla i företaget”, många 

länder skickade endast ut broschyren, men ”vi gick längre” säger Anders Lundin. ”Vi har fått 

medarbetaren att förstå innebörden av att vara varumärkesbärare”, ”vi har integrerat connected 

thinking i organisationen”. ”Alla tänker numer på Code of Conduct, inte bara konsulterna, utan 

även ekonomiavdelningen” säger Anders Lundin. Dessutom, fortsätter han, ”ligger vi i Sverige 

väldigt nära Code of Conducts värderingar av oss själva genom vår uppfostran”. Anders Lundin 

betonar att etiken inom fallföretaget har kommit för att stanna, ”det är det enda sättet för oss att 

överleva långsiktigt”. 
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I Sverige integreras etiken i all internutbildning som involverar alla medarbetare på olika nivåer 

löpande under året. Det senaste året har medarbetaren fått utbildning i Code of Coduct vid tre 

tillfällen. De har då fått diskutera de tre grundvärderingar som fallföretaget står för, excellence, 

teamwork och leadership, och även diskuterat kring konkreta exempel och typfall. 

 

Anders Lundin säger att projektet har fullt stöd uppifrån och att den enda begränsningen är att 

projektet inte får ta upp för mycket tid. Han påpekar dock att ambitionerna måste vara rimliga så 

att det inte tar för stora resurser. Alla partners är överens om att Code of Conduct är en viktig fråga 

och om någon motsätter sig Brand Champions arbete, så får de komma till Anders Lundin, som då 

ringer upp den lokala kontorschefen. 

 

4.1.2.3 Hur man arbetar med Code of Conduct enligt Anders Lundin 

Avsikten med Code of Conduct är att medarbetaren ska kunna ta ett beslut och känna att 

organisationen backar upp beslutet. ”Man måste våga säga nej till uppdrag, man måste känna sig 

trygg i att om jag fattar det här beslutet, så står organisationen bakom mig”. Code of Conduct 

riktas i första hand till medarbetarna och i andra hand till klienter. Anders Lundin beskriver det 

som ”klienterna ska förstå att jobbar man med oss så får man ett etiskt korrekt beteende”. Han 

förklarar vidare att ett annat mål med Code of Conduct är att ett etiskt agerande i förlängningen ska 

ge ekonomiska fördelar. 

 

Det är personerna vid de enskilda beslutssituationerna och ytterst de som är ansvariga för 

respektive affärsområde som bär ansvaret för ett korrekt etiskt handlande. Champions syfte är 

endast att ventilera etiken och skapa diskussion. Medarbetarna ska vid en etisk tveksamhet vända 

sig uppåt inom sin projektgrupp, menar Anders Lundin. Han utvecklar och förklarar att om 

medarbetaren skulle ställas inför ett etiskt dilemma och det uppstår meningsskiljaktigheter med 

respektive projektledare, får man söka sig vidare, kanske till sin mentor eller ytterst till chefen för 

respektive affärsområde. Anders Lundin säger att alla medarbetare ska veta de olika vägarna och 

alternativa sätten att få svar vid ett etiskt dilemma. 

 

Hur märks då Code of Conduct i vardagen? ”I vårt dagliga arbete lever vi enligt våra värderingar 

som vi sammanfattat som leadership, excellence and teamwork” förklarar Anders Lundin. Han 

berättar vidare att Code of Conduct ska genomsyra hela organisationen, ”värderingarna ska sitta i 

väggarna”. Han tar upp informella möten vid kaffeautomaten som exempel på etiska dialoger i 
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vardagen, men påpekar även att det är viktigt med de mer strukturerade formella mötena likt 

utvecklingsmötena som alla medarbetare har minst en gång per år. 

 

För att förankra de etiska koderna på ett lokalt plan är det viktigt att lyfta fram de personer som är 

framgångsrika och visa hur de agerar etiskt. ”Då vill de andra ta efter dem för att bli framgångsrika 

och handlar likadant, då får man en organisation som handlar etiskt” beskriver Anders Lundin. 

 

Anders Lundin berättar att det ska löna sig att handla etiskt genom att man i förlängningen får mer 

nöjda klienter, vilket leder till positivare utvärderingar och att man på så vis klättrar snabbare i de 

professionella nivåerna. ”Merparten av våra anställda har en fast lön. Ju längre upp du kommer i 

karriärstegen desto mer rörlig blir din lön, som då är beroende av hur du uppfyller dina och byråns 

mål.”. Fallföretaget uppmuntrar även på andra sätt till ett gott etiskt beteende, ”det kan vara att 

man blir omskriven i personaltidningen eller att man vinner en av de tävlingar som ibland utlyses 

över det interna nätverket”. I Anders Lundins egen projektgrupp använder man sig av en tiger som 

symbol. Tigern gör man sig förtjänt av och är en symbol på att medarbetaren agerat etiskt och levt 

upp till fallföretagets riktlinjer. Anders Lundin menar att varianter av denna typ av belöning för 

rätt etiskt agerande finns på alla avdelningar. 

 

Om en medarbetare skulle begå ett tillräckligt allvarligt misstag leder det till att man får gå från 

företaget. Anders Lundin tar upp som ett exempel om man skulle äga aktier i det företag man 

reviderar. Möjligtvis skulle man få en tillsägelse att sälja av innehavet, men nästa steg vore att låta 

personen gå. Anders Lundin menar även på att en person som inte handlar etiskt korrekt får en 

ekonomisk bestraffning då etiskt handlande är knutet till framgång bland klienter. Dessutom blir 

det indirekt en negativ lönepåverkan och Anders Lundin tror därför att de som handlar oetiskt 

rensas ut på grund av ekonomiska påföljder. 

 

4.1.3 Intervju med Anders Lundin 

Anders Lundin har alltid haft ett stort intresse för etik och säger följande om varför det är viktigt 

med etik: ”På lång sikt vinner man andelar på marknaden genom att ha en hög moral, en hög etik 

och visa integritet” och fortsätter ”Ett långsiktigt projekt i etik och moral innebär att vi gör bättre 

affärer”. 
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Anders Lundin har ingen konkret utbildning i etik utan lever på sin erfarenhet, som revisor ”är man 

utpräglad etisk och det finns föreskrifter på vad man får och inte får göra” menar han. Anders 

Lundin anser att hans Code of Conduct sitter i huvudet, men refererar till de sista frågorna i häftet 

som en bra checklista. Han anser själv att han fick sin befattning som Champion och därmed 

ansvarig för etikprogrammet i Sverige tack vare sin breda erfarenhet och bakgrund. Han anser sig 

vara bra på att efterleva fallföretagets värderingar, men samtidigt, som han uttrycker det, ”utan att 

vara en paragrafryttare”. Han hade hand om ledarskapsfrågor på den svenska marknaden då man 

samtidigt internationellt utvecklade Code of Conduct. Det lämpade sig därför bra att Anders 

Lundin fick projektansvaret för att genomföra Code of Conduct i Sverige. Anders Lundin säger att 

”det är väl inte så dumt att bli ihågkommen som den som var med och förde in och diskuterade 

Code of Conduct?”. 

 

På frågan ”Hur är etik viktigt för dig?” börjar han med ett egenkonstruerat citat ur de gamla 

skrifterna ”Behandla andra som jag vill bli behandlad själv”. Han anser att det inte finns något som 

rättfärdigar att man handlar oetiskt i business, då tappar man förtroendet och då, som han uttrycker 

det själv, ”skjuter man sig själv i foten”. Visst har det hänt att han känt att han själv handlat oetiskt 

genom att kanske behandla en medarbetare felaktigt, gett ett dåligt råd eller utnyttjat en 

redovisningsprincip tveksamt. Men han anser sig inte ha gjort några grövre företeelser. Anders 

Lundin brukar fråga sig själv om han kan sova gott om natten och menar att det oftast räcker oftast 

som check. 

 

Anders Lundin anser att alla medarbetare ständigt är varumärkesbärare, i krogkön eller på 

golfbanan. Han menar att det finns en gråzon och att det är svårt att dra en definitiv gräns. Han 

själv medger att han kör för fort på motorvägen, men anser att det är fel att fuska om man spelar 

golf med klienter. Han tydliggör med ett exempel: Anta att en av revisorerna är ute på en runda 

med några klienter. ”Vilket förtroende får revisorn om han blir påkommen av sina klienter att 

fuska?”. Detta regelfusk kommer med säkerhet att avspeglas i att man inte blir tillfrågad för fler 

uppdrag och i förlängningen är det Öhrlings PricewaterhouseCoopers som varumärke som kommer 

att missgynnas, då medarbetaren förknippas hårt med företaget. Han ger vidare som exempel att 

det är ok att fuska i TP genom att titta på motståndarens kort eller att gå mot röd gubbe. 

 

4.1.4 Medarbetarens roll på fallföretaget enligt Anders Lundin 

Vid ett etiskt dilemma är det medarbetarens uppgift att ta upp problemet med projektledaren. 

Denne tar i sin tur upp problemet med sin chef om man inte finner en lösning inom 
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projektgruppen. Detta följer hela vägen upp till Anders Lundin rent teoretiskt, men poängen är att 

det ska tas upp och lösas på lägsta möjliga nivå och i ytterst sällsynta fall har något hamnat på hans 

bord. Det ska då vara saker som berör hela fallföretaget på ett nationellt plan, på samma sätt som 

det ska beröra fallföretaget i ett internationellt perspektiv för att skickas vidare ut internationellt. 

Anders Lundin talar även om att ansvaret ”går över” på den överordnade som får reda på och tar 

del av en situation med ett etiskt dilemma. 

 

Anders Lundin påpekar vikten av att medarbetaren känner att man är en ”stolt medarbetare”. 

”Detta är viktigt för vårt varumärke och det största incitamentet för att agera etiskt, för att ta tag i 

tvivelaktigheter.” 

 

Uppföljning görs löpande huruvida medarbetarna tagit del av och arbetar efter Code of Conduct: 

”Det sker löpande utvärderingar med alla inblandade efter vart uppdrag. Dessutom har man en 

mentor internt på fallföretaget som minst en gång per år håller ett utvecklingssamtal med 

respektive anställd där man diskuterar bland annat etik.”  

 

Anders Lundin menar på att fallföretaget ständigt arbetar med kvalitets- och integritetsfrågor och 

för löpande en debatt med klienter. Han påpekar att alla medarbetare är varumärkesbärare, ”vi är 

vårt namn”, och står för Öhrlings PricewaterhouseCoopers sju dagar i veckan. Anders Lundin 

säger att man kan lära sig en mängd regler, men i slutändan är det beteendet som räknas. Han talar 

om en affärsgräns och en privatgräns och att ”den är grå”. 

 

När det uppstår etiska situationer så anser Anders Lundin att man måste våga ifrågasätta en 

kollegas beteende. Detta sker genom de olika utvärderingarna under året och man uppmuntras till 

ett ständigt kritiskt tänkande. Utvärdering sker anonymt både nedåt och uppåt i organisationen. 

Efter det att tre personer från projektgruppen gjort utvärderingar av en medarbetare, får denne göra 

en utvärdering av sig själv. På utvärderingarna bedöms medarbetaren utifrån tre perspektiv: ”Hur 

agerar man ute hos klient?”, ”Hur agerar man i teamet?” och ”Hur driver man firman framåt?” 

 

Medarbetarna får löpande en etisk uppfostran, ”det viktiga är att man blir uppfostrad var dag” och 

”det räcker inte att man gör det vid sitt årliga utvecklingssamtal” berättar Anders Lundin. Han 

påpekar att man inte bara ska prata etik när man träffar Anders Lundin. Etik ska vara något som 

förekommer löpande i den vardagliga diskussionen. 
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4.2 Intervju med medarbetarna 

Nedan återges den information som framkommit vid de semistrukturerade intervjuerna med 

medarbetarna. De uttryck som står inom citationstecken är uttalanden som hämtats direkt från 

intervjuerna om inget annat anges. För att bli mer lättläsligt har uttalanden kring dessa respektive 

citat skrivits om vad det gäller tempusform och ordningsföljd, men inte på något sätt som 

författarna anser påverka budskapet med dem. 

 

4.2.1 Medarbetarnas erfarenheter av och inställning till etik 

Samtliga medarbetare anser att etik är något som är viktigt och meningsfullt både i och utanför 

arbetslivet. En del beskriver det som sunt förnuft och något som man har med sig sedan tidigare. 

”Sunt förnuft är det som gäller, har man en någorlunda uppfostran så handlar man etiskt”. Andra 

pekar på att etik är grunden till yrket och någon formulerar sig som att det berättigar revision och 

att man ”säljer förtroende, vi tar del av något som andra inte får och garanterar att det förhåller sig 

på ett visst sätt”. 

 

Framförallt de yngre medarbetarna har svårt att erinra sig om situationer då de handlat på ett sätt 

som i efterhand inte känts rätt. En medarbetare förklarar det med att man ”i början aldrig fattar 

några större beslut” medan många andra förklarar att man ofta stämmer av med någon 

medarbetare. Några tillägger att denne medarbetare ofta är äldre och mer erfaren. De som har 

arbetat lite längre kan invända att det förekommit att man ställts inför att ta beslut utifrån två 

oetiska alternativ och att det då är svårt att måla upp allt i svart och vitt, varpå man väljer det minst 

dåliga. De flesta säger sig stanna upp ofta för att reflektera och fundera, samt ställa sig frågan 

”känns det rätt?”. En av medarbetarna säger att det är ”inte något man stannar upp och reflekterar 

över, det kommer automatiskt, inte för att det är med i checklistan i Code of Conduct” och flertalet 

medarbetare håller med om att det inte är för att det står med i broschyren. 

 

4.2.2 Medarbetarnas beskrivning av fallföretagets etikprogram 

Medarbetarna inom fallföretaget har under året som gått brutit ned och definierat företagets tre 

grundvärden individuellt. När medarbetarna ombedes att beskriva de tre begreppen teamwork, 

leadership och excellence kommer följande fram: 
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Teamwork – För att gemensamt göra ett så bra jobb som möjligt och ta vara på all kompetens, så 

är det viktigt att samarbetet fungerar på alla plan. Medarbetarna måste ha kul och tillåtas att 

utvecklas. För att skapa laganda och samarbete måste alla få sin del, vara med och bidra, ha 

möjlighet att påverka samt ha en bra ledare som kan delegera. ”Det går inte att arbeta som 

individualist utan man måste arbeta som ett team” säger en av medarbetarna och en annan 

uttrycker det som att man ”tillsammans får ut något mer än vad man skulle få ut själv”. 

 

Leadership – ”Att leva som man lär, att vara en ledstjärna” definierar någon det som. ”Alla är 

ledare på nåt sätt i sin roll i teamet” påpekar en annan. De flesta medarbetare ser det som en person 

som har stark personlighet och som är ett föredöme. 

  

Excellence – Beskrivs av de flesta som att vara bäst och leverera det bästa till klienten bättre än 

någon annan, ”att man lever upp till och överträffar förväntningar gentemot klienter”. En av 

medarbetarna säger också att det handlar om att ge ”en bra bild utåt”. En av de tillfrågade kan inte 

definiera ordet. 

 

Medarbetarna verkar vara överens i stort om syftet med fallföretagets etiska program. De flesta ser 

det som självklart och att man ska ha tydliga riktlinjer för att visa vad företaget står för samt för att 

ha något gemensamt att falla tillbaka på. En medarbetare beskriver det som att det är till för att 

”fånga in de som ligger i marginalen” så att man ”inte skadar företaget eller varumärket” och 

samma betoning görs från en annan. Denne beskriver samma sak genom att det är skandalerna och 

problemen, framförallt i USA, som gjort att man bör säkerställa att man har en etisk grund att stå 

på. Medarbetarna påstår att man måste generera förtroende både som individ och som organisation 

eftersom det ”är det vi lever på”. En annan tanke som framkommer är att ”Code of Conduct skapar 

ett gemensamt internt klimat som påverkar hur vi ser på varandra och hur vi arbetar ihop”. 

 

Alla medarbetarna uppger sig ha en tryckt kopia av Code of Conduct. När de ställs inför frågan hur 

de haft användning av den, så svarar följande citat för gruppen, ”själva broschyren har man inte 

användning av”. Många talar om att de har läst igenom den, men att mycket är självklart. De tror 

att man ”handlar efter den utan att tänka”. Samtidigt är det en del som tycker att det är bra att man 

tar upp Code of Conduct till diskussion, vilket leder till att man tänker på etik oftare. Medarbetarna 

uppger sig ha uppskattat de diskussioner och typfall som tagits upp vid de tre utbildningstillfällena.  

Alla medarbetare har dock inte närvarat på samtliga tillfällen och menar: ”man går när man har 

möjlighet”. En av medarbetarna med mer erfarenhet anser även att ”det är synd att man inte 
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bläddrar igenom Code of Conduct oftare”, men nämner samtidigt att man har användning av den i 

offertsammanhang. En annan medarbetare ser Code of Conduct som sunt förnuft och anser att den 

”är bra om man inte skulle ha det sunda förnuftet”. En tredje medarbetare skiljer sig lite från 

mängden och anser sig ofta ha användning av den ”för att säkerställa att jag tycker likadant och att 

jag förstår den”. 

 

Nästintill samtliga medarbetare ser Code of Conduct som riktlinjer och ej regler. Någon beskriver 

Code of Conduct som ett ramverk och att det känns självklart och därför inte borde vara regler. 

Någon enstaka benämner Code of Conduct som både och, främst med tanken på att de måste följas 

för att inte få konsekvenser. 

 

De flesta medarbetarna känner att deras värderingar stämmer väl överens med Code of Conduct, 

många gånger för att de är allmänt skrivna. Någon formulerar det som ”det är inget som känns 

främmande, det mesta känns självklart” och en annan menar att ”det speglar det sunda förnuftet”. 

 

4.2.3 Medarbetarens reflektion kring etiska belöning- och sanktionssystem 

En direkt kontrollfunktion av om man handlar etiskt eller inte är det knappt någon som märkt av. 

Av de åtta medarbetarna är det endast en som tydligt menar att man blir kontrollerad efter etiskt 

beteende och säger ”på många sätt, jag har svårt att tänka att någon blundar för ett etiskt fel”. 

Övriga medarbetare ser inte någon direkt kontrollfunktion av etik, men i vissa fall refereras det till 

de löpande utvärderingarna av uppdragen och att ”det skulle framkomma i fall vi tar ett oetiskt 

beslut”, men anser samtidigt inte att det är något som är inriktat på etik. De flesta medarbetarna är 

överens om att broschyren Code of Conduct är ”ett hjälpmedel för att säkerställa att vi alla håller 

oss inom dessa riktlinjer och att vi alla tycker lika” och ”att man har det i kroppen och det inte ska 

behövas kontrolleras”. En annan medarbetare uttrycker det ”kontroll vet jag inte, men man får ju 

upplysningar om etik, sen är det upp till en själv att följa reglerna”. 

 

Medarbetarna kan inte nämna några konkreta påföljder i form av bestraffningar eller sanktioner om 

de skulle bryta mot företagets etiska riktlinjer, ”de finns inte något uttalat som jag hört från 

företagsledningen” och ”de här mer mjuka värdena är jag inte så säker på att det finns något 

reglemente för”. En annan medarbetare förklarar: ”om man överträder dem riktigt ordentligt så 

bränner man sina skepp, vilket innebär att man inte tas med på fler uppdrag, som leder till att man 

inte kommer att stanna, frivilligt eller ofrivilligt”. Andra medarbetare nämner samma sak, ”gör 

man något riktigt illa får man säkert inte jobba kvar”. 
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Hur belönas då rätt etiskt beteende? Flertalet är medvetna om någon form av konsekvens, ungefär 

hälften talar om att det kommer fram i den löpande utvärderingen och att det leder till att man får 

fler uppdrag. En medarbetare pratar till och med om att ”det belönas genom vår utvecklingsmodell, 

genom befordran”. En medarbetare som tidigare inte kunde nämna några påföljder i form av 

sanktioner tror att ”det är snarare fel som bestraffas” och ”gör du ett uppenbart etiskt fel så ligger 

det dig i fatet”. Ytterligare en medarbetare håller med om att det snarare är ”om man inte handlar 

etiskt som det får konsekvenser”. En medarbetare säger ”för lite egentligen” och anser att det är 

svårt att mäta mjuk data såsom etik. Medarbetaren får medhåll av en annan som uttrycker det ”man 

får ju inte någon present precis”. 

 

4.2.4 Hur medarbetarna själva upplever etik i vardagen 

De intervjuade har inte fått intrycket av att olika team har olika värderingar. Många tror att det 

grundar sig i att alla har liknande erfarenhet, ”olika erfarenheter kan ju leda till olika synsätt, men i 

det stora hela ser det likadant ut” och att det inte skiljer sig när det kommer till etik, 

”revisionsmässigt såklart, men inte etikmässigt”. Någon anser att ”när det kommer till etik så har 

alla det sunda förnuftet och det överensstämmer till 99 %”. 

 

Alla tillfrågade anser sig ta ett stort ansvar i teamet. Om de ska sätta sitt eget ansvar i teamet på en 

skala 1-5 svarar alla, utom en, fem. ”Allt jag gör måste jag kunna stå för” sammanfattar bra vad de 

olika svarar. Den avvikande medarbetaren ligger enligt denne själv på en fyra. En medarbetare 

poängterar att det är viktigt att man är etisk även utanför kontorstid, ”man kan vara världens bästa 

revisor, men vet folk exempelvis om att man har man anlitat svart arbetskraft för att bygga om sitt 

hus så rasar förtroendet och ingen kommer att vilja anlita honom”. Vidare säger samma 

medarbetare att ”hur man är i yrket påverkar hur man är privat, jag går i princip inte mot röd 

gubbe”. 

 

Medarbetarna verkar inte känna någon skillnad på hur de agerar etiskt på och utanför arbetet. 

Någon av de mer erfarna anser att ”man inte ska behöva anstränga sig, det ska vara naturligt och 

finnas i ryggraden” medan en med mindre erfarenhet anstränger sig mer under kontorstid än efter, 

men betonar att det även är viktigt efter kontorstid. 

 

De flesta medarbetarna anser att det är påskrivande revisorn som ska bära det största etiska 

ansvaret, någon tycker samtidigt managern i teamet. En uttrycker detta som att ”ytterst är det den 
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mest erfarne” som har ansvaret. Endast två medarbetare hävdar att alla har lika stort ansvar i 

teamet oberoende av vilken roll man har: ”alla i teamet ska ta ansvar, räcker inte med att en tar 

ansvar. Tycker inte att man kan säga att den påskrivande revisorn ska ta ansvaret, kanske han som 

ska säga till och kontrollera”. 

 

Två av de med mer erfarenhet anser att det finns personer på fallföretaget som är mer etiskt 

kunniga, ”ja det gör det, det beror på erfarenhet och personlighet” och ”man vet vilka som är 

duktiga på etik och har bra erfarenhet” är deras uttalanden. De andra medarbetarna anser att det är 

ganska utspritt och ”inget man tänker på”. De poängterar dock samtidigt att det finns personer som 

är utbildade och arbetar med etik och att de kanske besitter mer etisk kunskap.  

 

Vid ett etiskt dilemma är medarbetarna i stort överens om att man tar upp frågan med någon annan. 

Någon tillägger dock att det beror på allvaret och hur betydelsefull frågan är. Många av de med 

mindre erfarenhet nämner att de skulle vända sig till sin mentor, gruppchef eller någon mer senior 

medarbetare. De äldre medarbetarna talar istället om personliga kontakter eller experter i 

respektive fråga. På frågan om man går på magkänsla eller frågar någon annan är fältet lite delat. 

Någon påstår att ”man absolut inte ska gå på känslan i magen” medan en annan säger ”väldigt 

mycket magkänsla”. De flesta nämner dock att om de känner sig tveksamma och det rör en viktig 

fråga, så frågar man någon annan. 

 

Medarbetarna upplever sällan att det uppstår etiska meningsskiljaktigheter i teamen. Två av de 

äldre medarbetarna betonar att medarbetarna ofta tycker samma sak när man väl diskuterat det, 

men att ”problemet kan vara att någon inte inser att det är en fråga” eller att ”yngre medarbetare 

ser allvarligare på det som man kanske då uppfattar som fel i redovisningen och att de för fram 

dem som allvarliga fel, men där de med mer erfarenhet ser att det inte påverkar betydelsen för 

helheten. Där kan man tycka att erfarenheten skapar större tolerans.” Samtliga medarbetare är 

överens om att man löser problemet först och främst inom teamet och att någon i ledande ställning 

och som arbetat längre tar det avgörande beslutet, kanske påskrivande revisorn. 

 

Hälften av de tillfrågade upplever inte att de lärt sig identifiera etiska situationer lättare sedan de 

anställdes på fallföretaget. Den andra hälften anser att de lättare gör så, mest beroende på att de 

tänker mer på etik, ”man tänker mer på det och jag skulle exempelvis inte anlita svart städhjälp”. 

Ingen av medarbetarna anser att deras värderingar har ändrats sedan de anställdes. Någon tror att 

fler värderingar har tillkommit för att man ställts inför nya situationer. De flesta anser dock även 
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här att de blivit mer medvetna om etiska situationer och någon säger att ”man tänker på det oftare, 

hur det skulle kunna förknippas, även om man gör något som privatperson så förknippas man med 

sin yrkestitel”. 

 

De yngre medarbetarna anser att en lojalitet för företaget kan gå för långt, exempelvis kan det ”gå 

ut över privatlivet” eller ”att en anställd gör för mycket för att skydda företaget”. Två av de äldre 

medarbetarna anser att lojaliteten inte kan det, men ger ingen vidare motivering varför. 

 

Alla tillfrågade anser att man är revisor på heltid. Någon framhäver att det är ”svårt att skilja på 

yrkespersonen och privatpersonen” och en annan menar på att ”det blir viktigare att uppträda som 

revisor när man blir mer senior, då måste man synas på rätt ställen”. En tredje åsikt som 

framkommer är att det är speciellt påtagligt, framförallt om man pratar etik. Upplever då 

medarbetarna att kraven på en revisor kan bli för stora? En något splittrad svarsbild framträder här. 

En grupp ställer sig neutralt till frågan och svarar att det beror på. Framförallt yngre medarbetare 

anser att det kan bli för höga krav då ”man även privat är starkt förknippad med sin titel” och att 

det är en ”fantastisk mängd lagar och regler som vi förväntas kunna”. Ytterligare ett 

ställningstagande, främst från de seniora medarbetarna, är att ”man har rätt att ställa höga krav” 

samt att ”man ska ha höga etiska krav, det är mer arbetskraven som kan gå för långt”. 

 

De yngre medarbetarna fokuserar mer på utvecklingsmöjligheter än en specifik position när de 

ställs inför frågan om de är kvar på fallföretaget om tio år. De äldre medarbetarna har mer 

specifika positioner i sikte och är mer konkreta när de talar om framtiden. De flesta svarar klart ja 

på frågan om de är kvar, men ett par lämnar dörren öppen och en medarbetare ställer till och med 

ett krav i form av ”partnernivå, annars är jag inte kvar”. 

 

4.2.5 Medarbetarnas svar från casen 

Nedan följer medarbetarnas svar från de case125 som de ställts inför under intervjutillfällena. 

 

Case 1 handlar om laglydighet och tittar på om medarbetaren anser att det är accepterat att bryta 

mot lagen i vissa lägen samt se huruvida man sätter arbetet före sitt privatliv. Samtliga 

respondenter utom en skulle köra för fort och därmed bryta mot lagen. En del poängterar att ”det 

beror på” och att de inte är beredda att ta några större risker. Av de sju som svarade ja, att de skulle 

                                                 
125 Se bilaga 2 för vidare beskrivning. 
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köra för fort, anser fem att man alltid ska följa lagen. Många stannade här upp och funderade över 

om det fanns en situation som de kunde tänka på som skulle innebära att man inte skulle följa 

lagen. Två medarbetare svarade nej på frågan, en med motiveringen ”nej, beror på vilken lag och 

vilket sammanhang”. Den person som inte skulle köra för fort svarade ja på följdfrågan om man 

alltid ska följa lagen med förklaringen ”ja, annars kan alla göra sina individuella bedömningar och 

följa de delar som de själva känner för”. 

 

Case 2 fokuserar på om det är någon skillnad på att handla oetiskt privat och i arbetslivet. Tre av 

de åtta medarbetarna anser att det är lika oetiskt att fuska i en tävling med vänner som med 

klienter. De övriga fem svarar att det är mer allvarligt i en situation med klienter och en 

medarbetare säger ”skillnad om det är med klient, skulle nog inte försöka fuska” och en annan 

betonar vikten av att även företaget blir drabbat, ”ja, då speglar han även företaget”. 

 

Case 3 undersöker i vilken utsträckning medarbetarna har empati för andra medarbetare och i 

vilken utsträckning de sätter företaget främst. De flesta svarar att det beror på graden av allvar i 

situationen, vilka konsekvenser det kan få och att de först skulle ta upp problemet med den berörda 

medarbetaren. Uttalanden som ”man får ju först bedöma vad det är för handling och vilka 

konsekvenser det kan få” och ”först frågar jag om personen vill prata igenom situationen” vittnar 

just om detta. Många visar att de tänker på medarbetarens situation men samtidigt i stor 

utsträckning på följderna för företaget, ”beror på vad personen gjort, om företaget står på spel så 

måste det korrigeras”. Då det inte skulle få några allvarliga konsekvenser för företaget är det inte 

så vanligt att man går vidare. Om medarbetaren ändå bestämmer sig för att de skulle gå vidare med 

situationen vänder de sig till någon utomstående, mer senior medarbetare. ”Först diskuterar man 

det med påskrivande revisor, sen kan man gå vidare med det, kanske till personens gruppchef om 

det är allvarligt, kanske mentorn”. Två medarbetare uppger att de inte skulle kunna se mellan 

fingrarna och istället direkt gå vidare med situationen om en medarbetare handlat oetiskt.  

 

Case 4 tar upp en situation där medarbetaren känner sig tveksamt inställd till teamets beslut och 

hur denne skulle agera i en sådan situation. Fem av medarbetarna uppger att det på ett eller annat 

vis skulle acceptera situationen, en uttrycker det ”är det inte jag som skriver på och om denne 

säger att det är ok så är det så”. Av dessa fem skulle dock tre ta problemet vidare om det kändes 

helt fel. Ett par av dem med mindre erfarenhet uppger att man inte gör så stor sak av det. Två 

medarbetare konstaterar att de skulle sluta i teamet om det var något som var allvarligt och inte 
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stämde överens med deras egna åsikter. Totalt sett skulle sex medarbetare ta det vidare till någon 

utanför teamet och stämma av situationen. 

 

Case 5 fångar en situation då man ställs inför en möjlighet att inte vara helt ärlig mot företaget och 

kanske sätta det egna ekonomiska intresset främst. Här är svaren väldigt entydiga och klara, alla 

väljer att avstå från det privata ekonomiska intresset och sätta företaget främst. ”Jag har sålt aktier 

med förlust för att vara med på ett uppdrag” berättar en medarbetare. 

 

Case 6 är liknande föregående case, men blandar även in klienten som en part. Detta case riktar in 

sig på att se hur medarbetaren rangordnar lojaliteten mot företaget kontra sig själv och klienten. 

Flera av medarbetarna redogör här för att de skulle rådfråga någon annan medarbetare om de 

kände sig tveksamma. Samtliga antyder på olika gränser för vad som är tillåtet att ta emot och 

många gånger ”får man gå på magkänsla” och tänka på ”hur skulle det se ut i tidningen”. Endast 

två av de tillfrågade väger in klientens åsikter, ”beroende på vad klienten har för syfte, hur vill de 

påverka mig med det här?”. 
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5 Analys 
 detta kapitel analyseras  den empiri som insamlats genom applicering av den teori som tas upp 

under kapitel tre. Denna analys ligger senare till grund för de slutsatser som dras i kapitel sex. 

 

Författarna har valt att behandla de olika teorierna var för sig för att analysera empirin utifrån 

uppsatsens syfte. Analyskapitlet är indelat i tre huvuddelar. Inledningsvis ligger företaget och dess 

etiska inställning i fokus. Efter det analyseras hur företaget arbetar med att få ner dessa värderingar 

till individnivå. Sista avsnittet analyserar individen och vad som kan påverka dennes etiska 

förhållningssätt. 

 

5.1 Företagets etiska synsätt 

Det förekommer en motsägelse i fallföretagets etiska ställningstagande då Anders Lundin å ena 

sidan gör uttalande som ”behandla andra som du vill bli behandlad själv” och å andra sidan menar 

på att ett oetiskt handlande är som att ”skjuta sig själv i foten”. Ytterligare uttalanden som tyder på 

ett ekonomiskt fokus är ”på lång sikt vinner man andelar på marknaden genom att ha en hög 

moral, en hög etik och visa integritet”. De två senare citaten kan tolkas som om fallföretaget är 

etiskt för att vara lönsamt, medan det första citatet kan tydas som att medarbetarna ska vara etiska 

för att just vara etiska. Fallföretaget kan synas inta ett etiskt förhållningssätt endast för att det ska 

leda till ekonomisk framgång och inte för att bidra med gott till samhället. Denna tankegång går i 

linje med det resonemang som inledningsvis fördes om att etikprogrammen är till för att endast 

skapa goodwill åt företagen. 

 

Författarna frågar sig när det är accepterat att bryta mot Code of Conduct och lagen. Gränsen har 

visat sig vara mycket grå hos både fallföretag och medarbetare. Exempelvis står det uttryckligen i 

Code of Conduct att handlingar som medarbetarna genomför måste vara lagliga. Att Anders 

Lundin trots detta accepterar att man kör för fort, i och för sig medveten om att det skulle vara 

oetiskt, skapar förvirring om i vilken utsträckning fallföretaget anser att individen ska följa de 

företagsetiska reglerna.  

 

Företagets etiska program är väldigt allmänt och innehållet ses som riktlinjer. Då Anders Lundin 

samtidigt uttrycker att man ska ”vara etisk utan att vara en paragrafryttare”, förkastar han 

deontologins synsätt. Författarna kan istället urskilja att fallföretaget anser att ett konsekvensetiskt 

synsätt ska prägla medarbetarna. Detta påvisas exempelvis genom fallföretagets önskan att 

I
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medarbetaren i den enskilda situationen ska tänka på konsekvenserna för varumärket. Författarna 

har sett att det finns en tendens hos den konsekvensetiskt resonerande medarbetaren att av två 

handlingsalternativ välja det med minst negativa konsekvenser. Det minst dåliga behöver dock inte 

medföra positiva konsekvenser för fallföretaget. Bäst för fallföretaget vore om medarbetaren inte 

valde något av alternativen och istället fann en annan handlingsväg. 

 

Med dygdetikens hjälp kan fallföretagets dygd betraktas som att vara etisk och dess last som att 

vara oetisk. Etiken inom fallföretaget kan då tydas som ett försök att undvika ytterligheterna och 

istället gå den gyllene medelvägen, det vill säga avvägningen mellan det etiska och oetiska. Den 

perfekt etiskt resonerande medarbetaren är alltid etisk och ser varken tid eller pengar som en 

begränsning. Den oetiske medarbetaren ser å andra sidan bara målet och ignorerar den etiska 

aspekten, vilket ökar risken för en ny skandal. Långsiktigt kommer båda typer av medarbetare att 

leda ett företag i konkurs. Av författarna kan därför den gyllene medelvägen ses som den väg som 

blir mest lönsam för fallföretaget och det synsätt som ska styra hur medarbetaren ska förhålla sig 

bland lagar och regler. 

 

5.2 Fallföretagets arbetssätt 

Här analyseras hur fallföretaget arbetar med att få ned de företagsetiska värderingarna till 

individnivå. 

 

5.2.1 Internalisering 

Nedan analyseras fallföretagets arbete med internaliseringen utefter Hermeréns teori med inslag 

från Edlund. (Se vidare 3.2.1) 

 

Fallföretaget har visat stor framförhållning då det som första företag i branschen har utarbetat ett 

företagsetiskt program och samtidigt varit förutseende i den mening att man gjort detta innan de 

stora etiska skandalerna. Författarna ställer sig dock frågan hur förutseende de varit i bemärkelsen 

att de aktivt arbetat med programmet innan skandalerna då medarbetare uppger att det framförallt 

är skandalerna i USA som ligger till grund för det företagsetiska programmet. 

 

Etikutbildning förekommer inom fallföretaget och uppskattas av medarbetarna trots att mycket 

anses som självklart. Medarbetarna ser framförallt typfall och diskussioner kring 
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revisionssituationer som lärorika och först då erhålls den etiska medvetenheten. Själva häftet Code 

of Conduct används inte, då det ses som självklarheter och inte har någon vidare stark koppling till 

revision. Fallföretaget lyckas inte med att förmedla till medarbetarna varför etik är viktigt för 

företaget, något som minskar utbildningens genomslagskraft och engagemanget bland 

medarbetarna. Då man misslyckats med att förmedla syftet med sitt etikprogram har detta 

resulterat i att medarbetare endast deltagit när man haft möjlighet. 

 

En tydlig koppling mellan häftet Code of Conduct och utbildningstillfällena saknas. Författarna 

ifrågasätter i vilken grad etik vävs in i de olika kurser som hålls löpande, då endast en av 

medarbetarna nämner detta. Vidare misslyckas fallföretaget med att få etik att genomsyra vardagen 

annat än vid utbildningstillfällena, då ingen av de tillfrågade nämner etik utanför dessa tillfällen. 

Det finns dock en möjlighet att etik är invävt i vardagen men inte uppfattas av medarbetarna. 

 

Dialogen mellan de olika aktörerna på fallföretaget fungerar väldigt bra, då samtliga medarbetare 

uppger att det alltid finns någon att fråga och prata med. Författarna har dock sett att dialogen 

mellan den enskilde medarbetaren och Brand Champion sällan förekommer utanför 

utbildningstillfällena. Då dessa Brand Champions är speciellt utvalda för att sprida fallföretagets 

etiska budskap är denna dialog nödvändig. 

 

5.2.2 Värderingsarbete 

I det följande appliceras Trollestads teori som ser till hur lyckat fallföretagets värderingsarbete är. 

Resonemang hämtade från Bråkenhielm med flera och Hermerén har också tillämpats. (Se vidare 

3.2.2) 

 

Medarbetarnas likartade sätt att beskriva syftet på stämmer inte helt överens med den skildring 

Anders Lundin ger. Författarna får intrycket av att medarbetarna ser Code of Conduct som ett 

verktyg för att ge dem en gemensam grund att utgå från och falla tillbaka på. Anders Lundin talar 

om detta, men beskriver samtidigt att det i förlängningen ska ge ekonomiska fördelar. Författarna 

får inte intrycket av att den samstämmighet som existerar framkommit tack vare att en tydlig och 

begriplig avsikt informerats från fallföretaget, utan snarare av att etikprogrammet innehåller 

vanligt sunt förnuft. Fastän författarna efterfrågade och sökte efter ett klart och lättförståeligt syfte 

framkom inte detta. 
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Code of Conduct får ses som ett sidoprojekt även om syftet kopplats tydligare till den vardagliga 

verksamheten med hjälp av konkreta exempel. Detta då medarbetarna beskriver projektet som 

något tillfälligt som man genomgår vid de tre utbildningstillfällena samt att de som sköter 

implementeringen ligger utanför de professionella nivåerna. 

 

Fallföretaget får dock anses lägga stor vikt vid att Code of Conduct inte bara ska bli ett 

välformulerat dokument genom att man gör medarbetarna delaktiga och låter dem bryta ned samt 

definiera företagets tre grundvärden. Trots detta använder inte medarbetarna själva broschyren i 

konkreta situationer. I den meningen ses det likväl som ett välformulerat dokument. 

 

Medarbetare i ledande ställning deltar i den etiska implementeringsprocessen genom de 

gemensamma utbildningstillfällena. De uppfattas som trovärdiga och konsekventa som individer 

men inte som grupp då de har olika uppfattningar relativt varandra om hur man bör handla för att 

vara etisk. De präglas både av ett deontologiskt och konsekvensetiskt synsätt, då en säger ” jag går 

i princip inte mot röd gubbe”, medan en annan anser att man får bedöma ”vilka konsekvenser det 

kan få”. Detta i sin tur påverkar medarbetarna som rådfrågar dessa personer. Följderna blir således 

att medarbetare i ledande ställning påverkar de övriga med sina olika förhållningssätt till de 

företagsetiska värderingarna. 

 

Samtalsledarna får bedömas vara väl förberedda inför sin uppgift då de är speciellt utvalda samt då 

de genomgått utbildning. Kritik kan riktas mot att de är utvalda endast på bas av att de är kända för 

att vara etiska. Frågan uppkommer hur det säkerställs att de utvalda verkligen är etiska och hur de 

förhåller sig till fallföretagets etikprogram. Det har framkommit att vissa samtalsledare har ett mer 

deontologiskt synsätt medan andra resonerar mer konsekvensetiskt. Då Anders Lundin tidigare 

givit uttryck för ett konsekvensetiskt synsätt finns det anledning att tro att det ses som mer 

eftersträvansvärt inom fallföretaget. Samtalsledarna uppger att de har fullt stöd från ledningen i 

form av resurser. Det finns dock en begränsning i form av tid som gör att författaren ifrågasätter i 

vilken utsträckning detta gäller. 

 

Tack vare den öppna diskussion som råder i företaget anser medarbetarna att de får givande 

feedback på egna reflektioner. En tendens finns dock att de yngre medarbetarna lyssnar mycket till 

de äldre och att deras förslag ofta kan få ge vika. 
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Då programmet är förhållandevis nytt är det svårt att avgöra huruvida företaget integrerar andra 

utvecklingsinsatser med etikprogrammet. 

 

Positiva resultat av värderingsarbetet återfinns i form av ökad etisk medvetenhet, då medarbetarna 

anser att de har lärt sig att lättare identifiera etiska situationer. Dessutom har fallföretaget insett 

betydelsen av att verkligen agera etiskt, väl medvetna om tidigare skandaler. En oroväckande 

tendens finns dock då fallföretaget motsäger sig detta i uttalanden som att de positiva 

konsekvenserna med värderingsarbetet är direkt kopplade till lönsamhet. Anders Lundin talar om 

att ett mål med Code of Conduct är att det etiska agerandet i förlängningen ska ge ekonomiska 

fördelar. Frågan uppkommer om det finns en risk att företaget förbiser viktiga aspekter som etisk 

medvetenhet bland personalen och snarare ser till konsekvenser förenade med lönsamhet. 

 

För att fallföretagets värderingsarbete ska hållas levande i organisationen är det av stor betydelse 

att implementeringsprocessen ej avstannar efter de tre utbildningstillfällena. Detta väcker samtidigt 

funderingar hos författarna över vad som händer med de medarbetare som ej deltagit vid samtliga 

utbildningstillfällen och hur uppföljningen av dessa görs. 

 

5.2.3 Det moraliska stödet i organisationen 

Med hjälp av Bryttings modell ser författarna vidare hur starkt det moraliska stödet är i 

fallföretaget. För att få ytterligare infallsvinklar kring det moraliska stödet har resonemang även 

hämtats från Bråkenhielm med flera och Silfverberg. (Se vidare 3.2.3) 

 

Arbetsindelningen är tydlig i den mån att respektive professionell nivå är väl uttalad och kommer 

med väldefinierade arbetsuppgifter. Det kan skapa förvirring att man har en titel bland de 

professionella nivåerna medan man har en annan i teamet. Kring vem som är mest etiskt kunnig 

råder även oklarheter, då den som anses ha mest etiskt ansvar inte är samma person som betraktas 

vara mest etisk kunnig. Medarbetarna uppger inte att de vet de olika vägarna för hur de ska få svar 

vid ett etiskt dilemma, trots att fallföretaget anser att det är så. De vänder sig istället till olika 

individer beroende på personliga relationer, vilket gör att de kan få olika förhållningssätt till 

företagets etiska program. 

 

Vidare anser de flesta medarbetarna att de tar fullt ansvar i gruppen oavsett position, men motsäger 

samtidigt sig själva genom att lyfta fram någon annan som mer etiskt ansvarig i teamet. Det 

förekommer kommentarer som ”det är ju inte jag som skriver på”, vilket tyder på att så länge 
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påskrivande revisor är beredd att skriva på något så överlåter medarbetarna ansvaret på denne. 

Detta resonemang liknar det som Anders Lundin framhåller då han säger att ansvaret går över på 

den överordnade som får reda på och tar del av en situation med ett etiskt dilemma. Risken med 

detta är att medarbetaren förskjuter det etiska ansvaret till någon annan.  

 

På lång sikt ser både fallföretaget och en del medarbetare karriären som belöning för gott etiskt 

beteende och nästintill samtliga vill fortsätta sin karriär inom fallföretaget. Anders Lundin uppger 

att det även finns vardagliga belöningar för etiskt beteende såsom interna tävlingar och symboler. 

Medarbetarna saknar dock denna vardagliga uppmuntring för etiskt handlande. Avsaknaden av 

denna kan skapa distans, vilket förstärker känslan av etikprogrammet som ett sidoprojekt. De 

etiska incitamenten uppfattas av författarna snarare som straff för olydnad, då medarbetarna menar 

att ett allvarligt oetiskt agerade leder till att man får sparken. Anders Lundin talar om att en person 

som inte handlar etiskt korrekt får en indirekt negativ lönepåverkan och därför rensas ut. 

 

Författarna har sett att det läggs stor vikt på de ekonomiska målen i utvärderingssystemet samtidigt 

som den etiska aspekten fått en för liten del. Ett belöningssystem tydligare kopplat till det etiska 

beteendet bidrar till att individen förstår vikten av etiken. 

  

De etiska koderna följs varken upp eller förnyas, vilket Anders Lundin motiverar med att de är så 

pass generella och därför ej nödvändigt. Risken finns att Code of Conduct förlorar lite av sin 

genomslagskraft och författarna anser samtidigt att den skulle engagera medarbetarna mer om den 

hölls levande genom förnyelse och uppdatering. 

 

Moralsamtalen har inte nått de mål de borde då koden endast uppfattas som sunt förnuft av flertalet 

medarbetare. Författarna finner att de formaliserade tillfällena då etik tas upp på agendan är för få, 

endast tre utbildningstillfällen. Å andra sidan pågår informella moralsamtal i den bemärkelsen att 

ett öppet klimat råder, där samtliga medarbetare som står inför en etiskt tveksam situation 

rådfrågar någon annan. Medarbetarna uppfattar inte dessa informella tillfällen som moralsamtal, 

något som annars ytterligare hade ökat nyttan av dem. De informella moralsamtalen genomsyras 

inte av ett klart ställningstagande från fallföretaget, utan formas efter den svarandes erfarenheter 

och värderingar. Här kan det återigen vara skillnad mellan medarbetare som för ett deontologiskt 

respektive konsekvensetiskt resonemang. 
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5.2.4 Etiska koder 

Här appliceras Bryttings och Petterssons teoretiska resonemang på fallföretaget. Vidare ges 

infallsvinklar från Hermerén och Nylén. (Se vidare 3.2.4) 

 

Strukturen med Champions och Brand Champions ligger utanför de professionella nivåerna, något 

som bidrar till att medarbetarna ser etiken som experternas ansvar. Författarnas intryck förstärks av 

att medarbetarna ofta ser de som har etisk utbildning som mer etiskt kunniga. 

 

De etiska koderna är centralt sanktionerade, dels då ledningen står bakom dem och bistår med 

resurser, men även då medarbetarna känner att de har fallföretagets stöd vid beslutsfattande. 

Författarna fick uppfattningen under samtliga intervjuer att medarbetarna insett vikten av 

fallföretagets tre grundvärden och ser värdena som betydelsefulla och beskrivande för det dagliga 

arbetet. 

 

Den lokala förankringen kan anses bristfällig i det avseende att programmet ej upprättats i samråd 

med medarbetarna, utan att de först efter det att fallföretaget formulerat Code of Conduct och dess 

tre grundvärden, fått definiera dessa. Detta kan bidra till att man som medarbetare inte förhåller sig 

lika starkt till fallföretaget och inte agerar på ett samstämmigt sätt. Samtidigt inser författarna 

svårigheten i att ha grundvärden som är framarbetade och fullt ut överensstämmer med alla 

120 000 medarbetare världen över. 

 

Fallföretaget har i enighet med dygdetiken betonat vikten av att lyfta fram framgångsrika 

medarbetare som förebilder för att visa hur de agerar etiskt och förankra de etiska koderna på ett 

lokalt plan. Dygden kan tränas upp i vuxen ålder och det faktum att fallföretaget använder sig av 

förebilder är därför bra. Författarna upplever dock inte att de av fallföretaget utvalda medarbetarna 

rådfrågas vid ett etiskt dilemma, utan att det istället är den personliga kontakten som styr vem man 

vänder sig till. 

 

Code of Conduct speglar den etiska medvetenheten, då innehållet bygger på samma grund som 

medarbetarna ofta fattar beslut efter, det sunda förnuftet. De tre grundvärdena, framförallt 

excellence, försöker skapa ett ideal för framtiden genom att man talar om att uppnå en ständig 

förbättring. För att uppnå detta ideal krävs att medarbetarna ständigt överträffar sig själva, något 

som kan vara svårt att förverkliga. 

  



 59

Att Code of Conduct stämmer väl överens med medarbetarnas egna värderingar kan bero på att det 

i stor utsträckning är generellt skrivna och något som medarbetarna därför benämner som sunt 

förnuft. Risken finns således att koderna är alltför generella för att få praktisk betydelse. 

 

Den utpräglade hierarkiska strukturen i fallföretaget har medfört att avsändaren (läs Anders 

Lundin) av koden har en hög status och således respekt i fallföretaget, vilket i sin tur bör leda till 

att koden får större genomslagskraft. 

 

Avsaknaden av ett konkret sanktionssystem är inget författarna ser som negativt för fallföretaget. 

Såväl medarbetare som fallföretag vet att man genom ett oetiskt handlande får färre uppdrag, vilket 

i förlängningen ger en negativ lönepåverkan. De är även medvetna om att ett grovt oetiskt 

handlande leder till att man får gå från fallföretaget. Författarna upplever att fallföretagets 

utvärderingssystem ger en känsla hos medarbetarna av att de blir tillräckligt kontrollerade. 

Författarna kan dock anse att de läggs för lite vikt på etiken vid utvärderingen och för mycket vid 

hårda, mer lättskattade värden. 

 

Adressatgruppens (läs medarbetarnas) relation till avsändaren av koden är bristfällig, något som 

kan komma att dämpa kodens genomslagskraft. En faktor som försvagar relationen mellan den 

stora adressatgruppen och fallföretagets kod, är att den skrivits för generell. Med en mindre 

generellt skriven kod skulle dock meningen av en gemensam ståndpunkt gå förlorad. En mer 

specifik kod för Sverige, grundad på Code of Conduct, skulle i stället innebära en ökad 

genomslagskraft hos medarbetarna. Dock förbättras relationen med hjälp av att adressatgruppens 

egna värderingar stämmer överens med koden. 

 

Syftet med Code of Conduct är som tidigare nämnts tvetydigt. Författarna finner att de nedskrivna 

etiska koderna har fått en goodwillkaraktär då Code of Conduct används i offertsammanhang och 

knappt någon av medarbetarna har användning av själva broschyren. 

 

5.3 Individens etiska förhållningssätt 

Detta avsnitt analyserar individen och vad som kan påverka dennes etiska förhållningssätt. 
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5.3.1 Människans etikorgan 

Under detta avsnitt appliceras Bryttings modell: människans etikorgan. Vidare hämtas resonemang 

från, Hermerén, Nylén och Tuleja. (Se vidare 3.3.1) 

 

Den empatiska förmågan för en medarbetare har, fastän denne handlat oetiskt, visat sig vara stark. 

Nästintill alla medarbetare har visat en ovilja att hänga ut en annan medarbetare och tar stor 

hänsyn till dennes privata förhållanden. Effekten som detta oetiska handlande skulle kunna 

medföra för fallföretaget mildras av att de flesta medarbetarna ser till konsekvenserna och hur 

gravt oetiskt medarbetaren har handlat. 

 

Författarna har sett att vad som är rätt och gott för en medarbetare kan vara orätt och ont för en 

annan. Enligt den deontologiske medarbetarens samvete är det alltid fel att bryta mot regler och 

lagar medan den konsekvensetiskt resonerande medarbetarens samvete kan förbise regelbrott, i 

form av fortkörning, då han istället ser till konsekvenserna. Medarbetarna rådgör ofta med sitt 

samvete och ställer sig frågor likt ”känns det rätt?” och ”kan jag sova om natten?”. Ytterst kommer 

handlingen att bero på hur samvetet ser ut och olika medarbetare kommer att förhålla sig 

individuellt till det företagsetiska programmet. 

 

Det har visat sig att äldre och mer erfarna medarbetare har en mer utpräglad analytisk förmåga och 

sakkunskap i enskilda situationer. De äldre medarbetarna uppger att de lärt sig att identifiera 

moraliska situationer lättare, något som följer av erfarenhet. Yngre medarbetare känner trygghet i 

att det alltid finns en mer senior medarbetare att rådfråga och lär sig av deras erfarenhet i olika 

situationer, en kanal som flitigt används. Detta utvecklar vidare integriteten i form av att den 

analytiska förmågan hos de yngre förbättras. Författarna anser att erfarenheten utgör den största 

hjälpen när medarbetaren står vid ett etiskt dilemma. 

 

Författarna har sett att etikorganet i stor utsträckning präglar hur medarbetaren förhåller sig till det 

företagsetiska programmet, vilket har visat sig avgörande för hur medarbetaren handlar i enskilda 

situationer. Etikorganet framstår som mer utvecklat bland de äldre medarbetarna, vilket påvisas 

genom att de känner större ansvar och litar mer på sitt eget omdöme. Fallföretagets generella 

värderingar, som i samtliga fall överensstämmer med medarbetarens individuella värderingar, 

bidrar till att integriteten kan bevaras och att den ej upplevs komma i konflikt med lojaliteten. 

Medarbetarna upplevs av författarna besitta en stark integritet, då de uttrycker att de skulle sluta 

den dag de individuella värderingarna ej stämmer överens med fallföretagets värderingar. 
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5.3.2 Moralisk kompetensen bland medarbetarna 

Bryttings modell används nedan för att analysera medarbetarnas moraliska kompetens. Författarna 

använder även Silfverbergs teoretiska resonemang. (Se vidare 3.3.2) 

 

Författarna bedömer att den moraliska kompetensen är mer utvecklad hos de äldre medarbetarna 

då dessa inte anser att det är en ansträngning att vara etisk. De äldre medarbetarna har lättare att se 

till helheten, medan de yngre har tendens att fokusera för mycket på detaljer. En större erfarenhet 

av moraliskt bjudande situationer och en mer mogen tolkningsförmåga är två tecken på att den 

moraliska kompetensen är mer utvecklad. Den yngre medarbetaren betonar, trots att denne ofta 

känner sig osäker och rådfrågar, att man med tiden lärt sig att identifiera etiska dilemman. Detta är 

något som författarna tolkar som att den moraliska kompetensen växer med tiden. Det öppna 

klimatet har blivit en förutsättning för utvecklingen av den moraliska kompetensen. En hög 

moralisk kompetens skapar gynnsamma villkor för att kunna förhålla sig önskvärt till det 

företagsetiska programmet. Då moraliskt bjudande situationer är unika krävs det att medarbetaren 

har moralisk kompetens för att kunna hantera dessa på bästa sätt i enighet med fallföretagets 

etikprogram. 

 

5.3.2.1 Moraliska krav och kompetens 

Här använder författarna Bryttings modell: kombination moraliska krav och kompetens. (Se vidare 

3.3.2.1) 

 

Medarbetaren befinner sig i en moraliskt laddad arbetssituation. De äldre medarbetarna kan av 

författarna anses besitta en högre moralisk kompetens och befinner sig därmed i den enda 

långsiktigt stabila situationen. Författarna har ej funnit de yngre medarbetarna lika moraliskt 

kompetenta som de äldre, vilket kan leda till att de upplever moralisk stress. Det faktum att de 

yngre medarbetarna känner att kraven på revisorsrollen kan bli för stora, tolkas av författarna som 

att de besitter en lägre moralisk kompetens och förmåga att leva upp till dessa krav. Risken för 

moralisk stress minskas dock av att man kontinuerligt rådfrågar en mer senior medarbetare och lär 

sig av denne. 
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5.3.3 Roller och referenspunkter 

Nedan har författarna analyserat empirin utifrån teoretiska resonemang från Brytting samt 

Bergkvist med flera. (Se vidare 3.3.3) 

 

Medarbetarna upplever det som svårt att skilja på den privata och professionella rollen då de anser 

att man är revisor på heltid. Författarna anser att den privata rollen kan komma att försummas om 

den professionella rollen tar för stor plats. Det finns därför en risk att etiska aspekter som ej ryms 

inom regler och riktlinjer förbises, vilka hade varit uppenbara om medarbetaren handlat utifrån sig 

själv. 

 

Kraven på revisorsrollen upplevs som för stora då man måste leva upp till rollen efter arbetstid, en 

företeelse som är mer förekommande bland de yngre medarbetarna. De äldre visar på en större 

acceptans inför kraven. De har vidare visat sig att medarbetarna anstränger sig mer för att handla 

etiskt korrekt när de syns bland klienter. Även bilden som författarna fått från Anders Lundin går i 

linje med detta resonemang och mycket handlar enligt honom om vad som kan påverka 

varumärket negativt. 

 

Kraven på den professionella rollen upplevs enligt medarbetarna som större när man blir mer 

senior. Det indikerar på att medarbetarna anser att det är viktigare att följa det företagsetiska 

programmet ju längre upp de kommer i de professionella nivåerna. 

 

Kommunikationen på byrån präglas av den roll medarbetaren har i de professionella nivåerna. En 

yngre medarbetare visar stor respekt för någon högre upp i hierarkin och kan komma att ge vika 

för dennes åsikter. Det blir ofta de äldres värderingar som sätter sin prägel på byrån. Därför ser 

författarna vikten av att de äldres värderingar verkligen stämmer med det företagsetiska 

programmet. 

 

Författarna har även sett att olika referenspunkter har stor inverkan på medarbetarnas beslut då de 

företagsetiska värderingarna är alltför generella. Exempelvis föreskriver de företagsetiska 

värderingarna endast att man ej ska ta emot mutor, vilket gör att medarbetarna inte uppger en 

entydig gräns för vad som anses som en godtagbar gåva. Detta har istället skapat ett utrymme för 

individuella tolkningar där egna referenspunkter spelar en stor roll. 
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5.3.4 Etisk bedömning på individnivå 

Här används Wärneryds och Westlunds punkter för en analys av fallföretaget. (Se vidare 3.3.4). 

 

Medarbetarna anser att de alltid ska följa lagen. De motsäger dock sig själva då de exempelvis 

säger sig köra för fort, något som förmodligen anses som mindre oetiskt då det är en vanligt 

förekommande handling. Medarbetarna upplever en situation som mer olaglig om den är direkt 

kopplad till yrkesrollen som revisor, exempelvis när en närstående innehar aktier hos en klient. 

Likaså ses ett etisk beteende som mer oetiskt när en klient ingår i situationen, exempelvis genom 

att fuska i golf tillsammans med en klient. Medarbetarna genomför tveksamma handlingar trots att 

de poängterar vikten av att vara revisor på heltid och att en olaglig handling ej är i enighet med 

Code of Conduct. 

 

Författarna har sett att de flesta medarbetarna kommer att handla oetiskt så länge handlingen ej 

upplevs som sällsynt eller direkt olaglig. Hur medarbetaren förhåller sig till det företagsetiska 

programmet är högst situationsanpassat och beror samtidigt i stor utsträckning på individens etiska 

synsätt. Gränsen för vad som är acceptabelt är mycket grå. 

 

5.3.5 Gruppens inverkan på individen 

Avslutningsvis används tankar från Bergkvist med flera, Hermerén samt Tuleja. (Se vidare 3.3.5) 

 

Rädslan för social utfrysning är inte påtaglig då medarbetaren ej tvekar att ifrågasätta teamets 

beslut. Detta tydliggörs vidare genom att medarbetaren ej skulle arbeta med teamet igen om de 

egna värderingarna skulle stöta sig med de sociala normerna. Det finns dock en tendens att yngre 

medarbetare ger vika för teamets åsikt. 

 

Författarna kan urskilja att medarbetaren använder de övriga gruppmedlemmarnas kunskap och 

erfarenhet för att tolka en ny situation då de vid ett flertal tillfällen rådgör med de andra 

medarbetarna i teamet. Då medarbetarna förutsätter att det sunda förnuftet överensstämmer till 99 

% uppkommer en risk. Det är därför viktigt att de mer erfarna gruppmedlemmarnas 

kunskapsbidrag är i linje med det företagsetiska programmet och att pluralistisk ignorans på så vis 

undviks.  
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Medarbetaren visar lojalitet till fallföretaget då det vid flertalet fall visat sig att man ser till 

konsekvenserna. Om lojaliteten ifrågasätts och exempelvis ställs mot lojaliteten för en annan 

medarbetare inom teamet ser man främst till hur allvarliga konsekvenserna av den oetiske 

handlingen blir för fallföretaget. Bedöms inte konsekvenserna som tillräckligt allvarliga stannar 

lojaliteten hos medarbetaren i teamet. 

 

Samtidigt som alla medarbetare tar på sig fullt ansvar, anser de att någon annan i teamet har det 

största etiska ansvaret. Detta resonemang hos medarbetarna är en faktor som leder till att de ej tar 

fullt ansvar i teamet och istället förlitar sig på påskrivande revisor. 
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6 Slutsatser 
 detta kapitel lyfts författarnas generella slutsatser fram från analysavsnittet. 

 

   

Syftet med uppsatsen är att utreda hur företagsledningen får medarbetare att förhålla sig på ett 

önskvärt sätt till det företagsetiska programmet. Uppsatsen har endast behandlat ett ledande företag 

inom revisionsbranschen och kan därför sakna generell giltighet. 

  

Författarna har genom applicering av teori på resultatet av de empiriska studierna kunnat urskilja 

betydelsefulla faktorer för att företag ska få medarbetaren att förhålla sig på ett önskvärt sätt till det 

etiska programmet. Författarna har upprättat en modell för att tydliggöra dessa faktorer för läsaren. 

 

Det är av yttersta vikt att medarbetarna känner sig delaktiga och att de påverkar processen med att 

ta fram och definiera etikprogrammet. Detta för att förankra värderingarna och på samma gång 

säkerställa att medarbetarna bedömer dem som grundläggande och överensstämmande med deras 

egna. 

 

Medarbetaren har en subjektiv uppfattning kring vad som är lagligt och olagligt samt etiskt och 

oetiskt. Ett etiskt program är betydelsefullt då det förtydligar den grå gränsen och klargör hur en 

I
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medarbetare ska agera i olika situationer. Ett lyckat etikprogram ger nytta i form av ökad etisk 

medvetenhet hos medarbetarna. Det etiska programmet ska utgöra en balans mellan generellt och 

specifikt. Det ska vara generellt i bemärkelsen att medarbetaren får utrymme för egna åsikter, 

vilket är en förutsättning för att bevara individens integritet samt viktigt då var situation är unik 

och kräver egna reflektioner. Är programmet å andra sidan för generellt skrivet kommer 

medarbetarens referenspunkter och egna värderingar att spela en alltför stor roll i det praktiska och 

medarbetarnas agerande kommer då att sakna samstämmighet. Programmet ska samtidigt vara så 

pass specifikt att det får en praktisk betydelse och inte bara uppfattas som sunt förnuft. 

 

Avsändaren måste förmedla ett klart och tydligt syfte, för att det företagsetiska programmet ej ska 

ses som ett sidoprojekt. En förutsättning är att avsändaren är konsekvent. Grundförutsättningen för 

att få medarbetarna att förhålla sig på ett önskvärt sätt till etikprogrammet ligger i att 

företagsledningen lyckas förmedla syftet och nå ut med detta till medarbetarna. Detta gör att 

medarbetaren inser betydelsen av ett etikprogram. 

 

För att förmedla syftet och sprida det företagsetiska programmet i organisationen är formella och 

informella samtal betydelsefulla. Formella i bemärkelsen att det är av företagsledningen 

kontrollerade tillfällen och informella i alla andra avseenden då medarbetarna samverkar. Om 

medarbetaren inser syftet och vikten med etikprogrammet kommer de att dra nytta av de formella 

och informella mötena i större utsträckning. 

 

Det är av stor betydelse att innehållet i det företagsetiska programmet är kopplat till innehållet i 

utbildningstillfällena. Detta får medarbetarna att känna att programmet har praktisk betydelse och 

att de har användning för det i vardagen. För att vidare förankra värderingarna och innehållet i 

företagets etikprogram ska utbildning ske löpande, där typfall och diskussioner är de viktigaste 

verktygen. Vid de informella mötena utvecklas den etiska kompetensen mest. Ett öppet klimat är 

en förutsättning för att medarbetaren ska lära sig etik och ha möjligheten att ifrågasätta. 

 

De formella och informella samtalen leds av formella respektive informella samtalsledare. 

Företagsledningen måste avgöra vilket etiskt synsätt man eftersträvar, implementera detta hos 

samtalsledarna, samt se till att de förhåller sig på ett önskvärt sätt till etikprogrammet. Ledarna 

fungerar som förebilder och spridare av det etiska programmet i organisationen och påverkar 

därför i stor utsträckning hur de andra medarbetarna agerar. Företagsledningen bör därför selektivt 

välja ut vilka som ska agera formella samtalsledare och fungera som etiska experter. 
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Företagsledningen bör vidare identifiera de informella samtalsledarna som medarbetarna löpande 

vänder sig till. 

 

Ledarna måste vara trovärdiga och samstämmiga för att förmedla ett enhetligt budskap till 

medarbetarna. Företagsledningen bör ta vara på den erfarenhet och moraliska kompetens som 

samtalsledarna kan förväntas besitta. Moralisk kompetens är något som medarbetarna efter hand 

lär sig av samtalsledarna. Viktigt är att företagsledningen inser att de yngre medarbetarna ofta ger 

vika för äldre medarbetares åsikter. 

 

Det är av stor betydelse att företagsledningen ser till att medarbetarna känner att de vill ta på sig 

ansvar och inte förskjuter det till någon de ser som mer etiskt ansvarig. För att den enskilde 

medarbetaren ska få full ansvarskänsla bör innehållet i det företagsetiska programmet skrivas som 

riktlinjer snarare än regler. Ansvaret genererar i att man söker de formella och informella samtalen 

vilket i sin tur gör att man förhåller sig till det etiska programmet på ett önskvärt sätt. 

 

Medarbetarens etiska synsätt spelar stor roll för hur medarbetaren agerar i olika situationer. Det är 

väsentligt att medarbetaren känner till var den professionella rollen slutar och den privata tar vid 

och att samtliga medarbetare uppfattar samma gräns. Detta för att gränsen mellan vad som 

uppfattas som lagligt och olagligt är grå och därför bör fastställas av företagsledningen i de fall det 

är möjligt. 

 

Andra medarbetare ställs framför företaget i de fall då man anser att det inte ger allvarliga 

konsekvenser för företaget. Företaget ställs däremot före de egna tills dess att man inte anser att de 

i hög grad går emot de egna värderingarna. Slutligen kommer det alltid att ligga på den enskilda 

medarbetaren om denne väljer att handla i enighet med det företagsetiska programmet eller ej. Vid 

ett etiskt dilemma är etikorganet och den moraliska kompetensen de främsta redskapen för att 

hantera situationen. 

 

Ytterligare stöd utöver de informella och formella kanalerna bör återfinnas i form av belönings-, 

sanktions- och utvärderingssystem. Det är viktigt att företagsledningen utvärderar etiken, då det 

ökar känslan hos medarbetaren av etikens betydelse. Belöningssystem bidrar till att medarbetaren 

förstår vikten av det önskvärda beteendet medan ett konkret sanktionssystem inte är nödvändigt i 

de fall där medarbetaren är införstådd med vikten av ett önskvärt etiskt beteende och därför själv är 
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medveten om konsekvenserna. Det bör dock tilläggas att det är viktigt att individen inser att ett 

litet misstag eller felsteg kan få stora konsekvenser. 

 

Avslutningsvis vill författarna återgå till Hervé Corvellec’s triangel. Även om företagsledningen 

påverkar medarbetaren genom ovannämnda punkter på ett önskvärt sätt är yrkesetiken en 

betydelsefull faktor som inte tagits med i bilden. Yrkesetiken påverkar individen direkt, men även 

indirekt genom att inflytelserika företag har möjlighet att påverka individen genom denna kanal. 

 

Ytterst är det trots allt så att det är individen själv som förhåller sig till det företagsetiska 

programmet och vad som anses som etiskt eller oetiskt respektive lagligt eller olagligt är högst 

individuellt. 
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7 Förslag till vidare studier 
 detta kapitel avser författarna att baserat på  uppsatsen ge förslag till vidare studier. 

 

 

Fallstudie 

Då denna uppsats ej beaktar yrkesetiken vore det intressant att göra en fallstudie kring hur den 

direkt och indirekt påverkar individen och företaget. 

 

Fallstudie 

En fallstudie i företagskulturens inverkan på hur individen förhåller sig till företagets etiska 

program. Att ytterligare lyfta fram ledaren och dennes egenskaper samt hur denne påverkar 

processen. 

 

En jämförande studie 

Denna uppsats belyser inte om det företagsetiska programmet är etiskt relativt andra företagsetiska 

program. Förslag ges därför till en jämförande studie mellan olika etikprogram samt en djupare 

analys i hur ett etiskt program bör se ut. 
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Bilaga 1 
2004-04-27 

Intervju: 

Lundin, Anders   

   

1.  Vem är Anders Lundin? 

2.  Hur är etik viktigt för dig? 

3. Vad är avsikten med Er Code of Conduct, vilken är målgruppen? 

4.  Hur ska Code of Conduct tolkas av den enskilde medarbetaren? 

5.  Hur gick implementeringen av Code of Conduct till? 

6.  Hur ser Champions struktur ut och vilken är Er övergripande funktion?  

7. Hur skiljer sig Malmökontoret? 

8.  Hur arbetar Ni idag för att Era etiska koder ska bli förankrade? 

9. Hur involveras etiken i den dagliga verksamheten? 

10. Hur utbildar Ni medarbetarna i etik? 

11. Hur ser Ert belöningssystem ut? 

12. Hur går medarbetaren tillväga vid ett etiskt dilemma? 

13. Hur fungerar sanktionssystemet kopplat till Code of Conduct?  

14. Hur görs uppföljningen om medarbetarna tagit del av och arbetar efter Code of  

 Conduct? 

15. Hur kommer Ert etikprogram att se ut i framtiden? 

16. Har Champions möjlighet att genomdriva det Ni önskar?  

17. Hur har Code of Conduct fått positiva konsekvenser? 

 



 

Bilaga 2 
2004-05-05 – 2004-05-14 

Intervju: 

Medarbetare 

 

Ålder: 

Kön: 

Antal år på Öhrlings PricewaterhouseCoopers: 

Befattning: 

Projektledare: 

Mentor: 

 

1.  Hur är etik viktigt för Dig?  

2.  Har det funnits tillfällen eller situationer i Din karriär då Du känt att beslut Du fattat 

eller handlingar Du genomfört inte känts helt rätt? 

3.  Hur ofta frågar Du Dig själv ”Känns det rätt?” 

4.  Vad tror Du är syftet med Ert företagsetiska program? 

5.  Har Du en Code of Conduct?  

6. Hur stämmer Dina värderingar med Code of Conduct?  

7.  Hur har Du användning av Code of Conduct? 

8.  Ser Du Code of Conduct som regler eller riktlinjer? 

9.  Hur ser sanktionssystemet ut om Du bryter mot företagets etiska riktlinjer? 

10. Hur beskriver Du teamwork, leadership och excellence? 

11. Hur skulle Du gå till väga vid ett etiskt dilemma? 

12. Hur löser man etiska meningsskiljaktigheter i ett team? 

13. Upplever Du att olika team har olika värderingar? 

14. Hur stort ansvar tar Du för Dina egna handlingar i teamet på en skala 1-5? 

15. Vem anser Du ha det största etiska ansvaret i teamet? 

16. Hur har du utbildats i etik? Hur har det utvecklat dig? 

17. Känner Du att det finns personer på företaget som Du anser vara mer etiskt kunniga? 

18. Hur kontrolleras det om man handlar etiskt?  

19. Hur mycket anstränger Du Dig procentuellt att handla etiskt under kontorstid 

 respektive efter kontorstid? 

 



 

20. Upptäcker Du etiska situationer lättare nu än när Du började på Öhrlings  

 PricewaterhouseCoopers? 

21. Hur har Dina värderingar förändrats? 

22. Hur kan den anställdes lojalitet för företaget gå för långt? 

23. Hur belönas rätt etiska beteende? 

24. Är man revisor på heltid? Kan kraven på en revisor bli för stora? 

25. Ser Du Dig själv på Öhrlings PricewaterhouseCoopers om 10 år och i så fall var? 

 

Case 1: Du sitter i bilen, med Din 3-åriga son som Du ska släppa av på dagis. Du är sen till 

ett möte med en klient. Frågan är nu: tänker Du köra för fort för att komma i tid till ditt 

möte? Följdfråga: Anser Du alltid att man ska följa lagen? 

 

Case 2: En medarbetare är ute och spelar golf med ett par barndomskompisar. Han råkar 

slå ett slag i luften, men ingen ser, och han räknar inte slaget. Anser Du att han har handlat 

oetiskt? Följdfråga: Skulle Du resonera annorlunda om medarbetaren var ute med en klient 

istället? 

 

Case 3: Du märker att en medarbetare i Ditt team har handlat tvivelaktigt. Personen i fråga 

kommer till Dig och förklarar att han har haft det lite jobbigt hemma på sista tiden. Han 

lovar att det inte är något som kommer att upprepas och undrar om Du inte kan se mellan 

fingrarna. Hur hanterar Du situationen? 

 

Case 4: Projektteamet som Du just nu arbetar i har tagit ett tvivelaktigt beslut som inte 

känns rätt för Dig. Du tar upp saken med Ditt team som är överens om att det är ett korrekt 

agerande. Hur hanterar Du situationen? 

 

Case 5: När Du kommer hem berättar Din fru/man för Dig att hon/han placerat en större del 

av Era sparade medel i Din klients företag. Hur hanterar Du situationen? 

 

Case 6: En av Dina klienter är ett consumer product företag. Vid avslutat uppdrag så får Du 

en påse med lite blandade produkter. Hur hanterar du situationen? 

 



 

Bilaga 3 
Anders Lundin är utbildad civilekonom från Lund. Han började arbeta i Stockholm 1970 och som 

nyauktoriserad revisor var han med och startade kontoret i Lund 1986. Där arbetade han fram till 

1992, för att därefter fram till 2002 arbeta på Malmökontoret som storbolagsrevisor. Han har även 

erfarenhet från familjeföretag, framförallt från tiden i Lund. 2002 flyttade han till kontoret i 

Stockholm där han arbetar i dagsläget. Anders Lundin är i dag projektledare för Code of Conduct i 

Sverige och sitter med i ledningsgruppen för Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

 


