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Sammanfattning 
 

Examensarbetets titel: Etiskt beslutsfattande - Hur möjliggörs ett etiskt beslutsfattande i 
Supply Chain Management? 

Seminariedatum: 5 juni 2015 

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP 

Författare: Karin Fogelberg, Anna Svantesson, Hanna Warnander 

Handledare: Gert Paulsson 

Nyckelord: Etik, Beslutsfattande, Supply Chain Management, Organisation, 
Ekonomistyrning 

Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur ett etiskt beslutsfattande kan möjliggöras i Supply 
Chain Management. 

Metod: Studien genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer med individer 
innehavande olika befattningar inom ett och samma företag. Vidare genomfördes en 
sekundäranalys av tidigare forskning inom relevant område. 

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ansats innefattar intressentteorin, institutionell 
teori, etiska dilemman i beslutsfattande, riktlinjer för etiskt beslutsfattande, Supply Chain 
Management samt etisk Supply Chain Management och slutligen presenteras ett ramverk för 
etiskt beslutsfattande. 

Empiri: Empiriavsnittets första del sammanställer intervjuer med fyra anställda från Coop. 
Respondenternas svar var i många fall samstämmiga, då intervjuobjekten framhöll att Coop 
verkar för “den goda kraften” i svensk dagligvaruhandel och arbetar aktivt för att upprätthålla 
en etisk supply chain. Det empiriska materialet utgörs även av en sekundäranalys av tidigare 
genomförda studier på området, vilka ansågs applicerbara gällande etiskt beslutsfattande i 
Supply Chain Management, och en summering av dessa studier presenteras i den andra delen 
av detta avsnitt. 

Resultat: Resultatet påvisar att hänsynstagande till samhälleliga gruppers intressen, 
efterföljande av normer och lagar, att arbeta och utveckla etiska riktlinjer, både genom intern 
utbildning av personal samt att förmedla och skapa konsensus för dessa riktlinjer hos samtliga 
samarbetspartners i supply chain, är faktorer som bidrar till ett möjliggörande av ett etiskt 
beslutsfattande i Supply Chain Management.  
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Abstract 

Title: Ethical decision-making - How is an ethical decision-making enabled in Supply Chain 
Management? 

Seminar date: June 5, 2015 

Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 
Undergraduate level, 15 University Credit Points 

Authors: Karin Fogelberg, Anna Svantesson, Hanna Warnander 

Academic Advisor: Gert Paulsson 

Key Words: Ethics, Decision-making, Supply Chain Management, Organization, 
Management Control 

Purpose: The purpose of this study is to understand how an ethical decision-making is 
enabled in Supply Chain Management.   

Methodology: This study was performed by semi-structured interviews with four employees, 
with different positions, from the same company. Also a secondary analysis was executed on 
previously conducted research within the area of interest. 

Theoretical perspectives: The theoretical approach of this study includes institutional theory, 
stakeholder theory, ethical dilemmas in decision-making, guidelines for ethical decision-
making, Supply Chain Management and ethical Supply Chain Management and finally a 
framework for ethical decision-making is presented. 

Empirical Foundation: The first part of the empirical foundation contains interviews with 
four employees at Coop. The answers given were in many cases coherent, with the employees 
highlighting that Coop constitutes ”the good power” on the Swedish market of fast moving 
consumer goods and is actively working to maintain an ethical supply chain. The second part 
of the empirical foundation consists of a secondary analysis of previously conducted research, 
which have been concluded as applicable regarding ethical decision-making in Supply Chain 
Management. A summary of these studies are presented in the second part of this section. 

Conclusions: The result indicates that consideration towards interests of societal groups, to 
follow laws and rules of the society, to develop and work with ethical guidelines, both by 
internal education of employees and also by conveying and building consensus for these 
guidelines of collaborators involved in the supply chain, are contributing factors in promoting 
an ethical decision making in Supply Chain Management.  
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1. Inledning och problemdiskussion 
I det inledande kapitlet ges läsaren en presentation av valt undersökningsområde i form av en 
bakgrundsbeskrivning. Detta utmynnar i en problemdiskussion, vilken leder fram till studiens 
frågeställning och syfte. Avgränsningar och redogörande för ett antal begrepp studien berör 
följer därefter. 
 

1.1 Inledning 
Beslutsfattande är ett komplext fenomen, vilket inte kan förklaras utifrån en entydig 
definition. En orsak till detta är att det beror på i vilket sammanhang och av vem företeelsen 
används. Beståndsdelarna i processen av ett beslutsfattande kan beskrivas bestå av flera 
ingående komponenter, vanligen innefattande ett val, en eller flera utvärderingar samt ett 
åtagande att agera på ett visst sätt (Currie et al., 2003). Svårigheten i att förklara och definiera 
detta begrepp reflekteras även i dess genomförande. Currie et al. (2003) beskriver 
beslutsfattandet som en omfattande process, där beslutsfattare påverkas av såväl interna som 
externa faktorer. Med en fortsatt ökad globalisering, ett expanderat arbete utanför 
organisatoriska gränser samt allmänhetens tilltagande medvetenhet rörande företags agerande, 
tenderar dagens marknader bli alltmer dynamiska. Detta redogör Trevino (1986) samt Currie 
et al. (2003) för och menar att företag och dess beslutsfattare ständigt möts av stor osäkerhet i 
sin omvärld. 
 
Beslutsfattandets komplexitet beskrevs redan för flera decennier sedan, då Petit (1966) 
redogör för hur beslut består av både ett faktiskt samt ett etiskt element. Det faktiska 
elementet innebär att ett beslut antingen leder till en viss konsekvens eller ej. Emellertid 
består beslut även av ett etiskt element, då det beskrivs hur ett flertal alternativ finns 
tillgängliga vid ett beslutsfattande, vilka kan resultera i tämligen åtskilda utfall. Det beslut 
vars utfall anses mest fördelaktigt antas vara det som väljs och således grundas beslutsfattande 
även på en etisk nivå snarare än på enbart fakta.  
 
Det finns åtskilliga begrepp som relaterar till beslutsfattande i organisationer samt etiska 
aspekter i samband med detta. Exempel på väletablerade begrepp är socialt ansvar (Ferrell et 
al., 2013) och Corporate Social Responsibility, CSR (Norman & Werhane, 2005), vilka 
behandlar organisationers ansvarstagande och integrering av sociala- och miljömässiga 
faktorer i verksamheten. Begreppsförklaringarna i ämnet kan anses angränsande till varandra, 
då dessa på olika sätt inbegriper organisatoriskt ansvar att minimera negativa influenser och 
maximera positiva effekter av etiska beslut, på samhällelig- och individnivå. Däremot 
tenderar innebörden av begreppen att anta något varierande angreppssätt och inkludera 
åtskilda infallsvinklar i området. Ett etiskt beslut definieras enligt Jones (1991) som ett 
bestämmande som är både lagligt, moraliskt och socialt accepterat i samhället.  
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Ett möjliggörande av ett etiskt beslutsfattande åsyftar i sammanhanget på att främja och skapa 
en förutsättning för etiska aspekter i beslutsfattandet i organisationer. Valentine et al. (2013) 
redogör för hur miljön, i vilken organisationen är verksam, utgör en väsentlig utgångspunkt i 
detta möjliggörande. En etisk miljö beskrivs som de principer, sociala normer och åtgärder 
som stödjer etiska beteenden och beslutsfattande på arbetsplatsen (Valentine et al., 2013). I 
likhet med detta redogör även Victor & Cullen (1988) för hur ett etiskt klimat skapas genom 
institutionalisering av diverse normer i en organisation och därigenom kan ett mönster i 
beslutsfattandet som kräver etiskt tänkande påvisas. Ett etiskt beslutsfattande beskrivs även 
vara en konsekvens av såväl individuella som situationsspecifika faktorer, vilket innebär att 
ett organisatoriskt etiskt klimat är en förutsättning för anställdas förmåga till etiskt 
beslutsfattande. En etisk miljö kan stärkas genom att ledare agerar som goda etiska förebilder 
och tydligt förmedlar organisationens etiska värdegrund. Beslut som fattas kan således påstås 
reflektera etablerade organisationsvärderingar (Hall et al., 2013). 
 
Ferrell & Fraedrich (1997) menar vidare att behovet av att fatta ett etiskt beslut uppkommer 
av ett eller flera existerande etiska dilemman. De alternativ som uppdagas vid ett 
beslutsfattande måste, i förhållande till uppmärksammad problematik, utvärderas och 
bedömas som antingen rätt eller fel, det vill säga som etiska eller oetiska. Samtidigt anses 
etiska faktorer vara mycket komplexa fenomen att ta hänsyn till, då en handling kan uppfattas 
på olika vis av olika externa grupper och intressenter. Därmed finns det inte en rätt väg att gå 
för att agera enligt vad som anses vara etiskt (Ferrell & Fraedrich, 1997). Trevino (1986) 
bekräftar denna ståndpunkt genom att redogöra för hur företags beslutsfattande påverkar ett 
antal olika individers liv och välfärd, nämligen både anställda inom företaget men även 
externa intressenter. 
 
Att säkerställa ett beaktande av etiska aspekter i organisatoriskt beslutsfattande blir desto mer 
komplext till följd av att dagens företag är verksamma i omfattande kollaborationer med 
externa aktörer, det vill säga i supply chains, bestående av flertalet led med samarbetande 
aktörer. Företag som involveras i dessa supply chains kan i stora drag skiljas åt i fråga om 
storlek, bransch och strategi, vilket kan komma att komplicera förhållanden mellan dessa 
parter. Styrningen av dessa led av samarbetande aktörer benämns Supply Chain Management 
(SCM) och definieras av Harland (1996) som styrning av flertalet sammankopplade 
organisationer som tillsammans arbetar för att ta fram rätt produkt eller service till slutkund. 
 
Blowfield & Murray (2008) menar vidare att otydligheten av företags organisatoriska gränser 
ökar till följd av större globaliserade supply chains och ständigt minskande handelshinder, 
vilket leder till organisatoriska samarbeten som sträcker sig över landsgränser. 
Ansvarstagandet rör således inte enbart den enskilda organisationen, utan ett hänsynstagande 
bör även tas för hur utvalda samarbetspartners agerar i enlighet med bland annat sociala 
normer och lagar. 
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I enlighet med detta redogör Burch et al. (2014) för hur arbetet inom SCM idag i större grad 
lägger fokus på samarbetspartners agerande, för att säkerställa att produktion och arbete i 
samtliga led genomförs i enlighet med det sociala och etiska ansvar företag förväntas ta. 
Konsumenters medvetenhet om företags verksamhet och förhållanden i omvärlden ökar, och 
till följd av detta efterfrågas i allt större grad varor som producerats enligt vad som anses vara 
etiskt gångbart. Således finns både finansiella och sociala incitament att agera enligt etiska 
aspekter för företag. Att kontrollera aktörer som blir utvalda för ett samarbete i en supply 
chain har aldrig tidigare haft större betydelse (Burch et al., 2014). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Dagens ökade medvetenhet och insyn från samhälleliga parter leder till en större komplexitet 
och högre kravställande på företag att fatta beslut som är socialt accepterade. Raaijmakers et 
al. (2015) redogör för hur olika intressenters skilda krav och påtryckningar orsakar en 
komplexitet som i högsta grad påverkar beslutsfattandet i organisationen.  
 
Supply Chain Management bygger på två framstående målsättningar. Det primära målet är att 
tillfredsställa och ge värde åt kund, den andra målsättningen är att optimera användning av 
resurser för att på så sätt minska kostnader. Basu & Wright (2008) beskriver hur detta utgör 
en vanlig problematik vid SCM, då det inte är ovanligt att dessa målsättningar hamnar i 
konflikt med varandra. Denna typ av motsättningar kan ta skilda uttryck, exempelvis rörande 
vilken leverantör som ska anlitas, placering av fabriker eller vilket transportsätt som ska 
användas för distribution av varor. Dessa frågeställningar kräver organisatoriska beslut som 
medför etiska aspekter, dessutom krävs en tydlig balansering mellan krav från konsumenter 
och kostnadsfaktorer. Besio & Pronzini (2013) uppmärksammar denna problematik då beslut 
som kräver etiska avvägningar kan komma att strida mot ekonomiska incitament. Ekonomiska 
aspekter är en mycket viktig, och ibland även en primär, faktor i ett företags beslutsprocesser. 
Således kan beslutsfattare behöva göra en avvägning mellan etiska och ekonomiska aspekter i 
sina val när dessa perspektiv inte går hand i hand. 
 
Trots ett växande hänsynstagande till etik och socialt ansvar i dagens organisationer, menar 
Ferrell et al. (2013) att det saknas ett holistiskt perspektiv i ämnet. Fokus i föreställningar om 
SCM inriktas ofta på värdeskapande för konsument, strävan mot ökad lönsamhet för att 
därigenom generera konkurrensfördelar. En konkurrensfördel skapas genom att antingen 
använda en lågkostnadsstrategi eller en differentierad produktstrategi enligt Porter (1980, 
refererad i Anthony et al., 2007, s. 66). Då SCM i stor utsträckning innefattar ett 
värdeskapande för kunden ligger differentieringsstrategin nära till hands. Ett sätt att för 
företag att differentiera verksamheten är att i större utsträckning fokusera på att försöka förstå 
etiska konsekvenser av aktiviteter inom supply chain och dess påverkan på värdeskapandet 
(Ferrell et al., 2013). Elms et al. (2010) menar att en organisations strategi och etik varken kan 
eller bör separeras. All verksamhet beskrivs inkludera såväl strategiska som etiska 
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överväganden, där etiska värderingar spelar en fundamental roll i den strategi som 
implementeras. 
 
För att en supply chain ska anses vara etisk krävs det att den är verksam i en realistisk 
ekonomisk struktur och dessutom är värdeskapande för samhället i stort (Cetinkaya et al., 
2011). Ferrell et al. (2013) menar dock att det råder en obalanserad inställning till SCM, som i 
stor utsträckning fokuserar på teknisk utveckling. En explicit tillsyn och utveckling för att öka 
kunskapen om ömsesidiga etiska risker efterfrågas i syfte att åstadkomma en förbättrad 
hantering av etiska och sociala aspekter. Det krävs då att en organisation har förmåga att 
möjliggöra ett etiskt beslutsfattande i samtliga delar i supply chain, vilket kan utgöra en 
komplicerad process (Ferrell et al., 2013). 
 
Baserat på den problematik som formulerats ovan, uppmärksammas behovet av att undersöka 
hur etiska aspekter möjliggörs i beslutsfattande vid Supply Chain Management i dagens 
organisationer. Detta har lett fram till studiens frågeställning och syfte. 
 

1.3 Frågeställning 
Hur möjliggörs ett etiskt beslutsfattande i Supply Chain Management?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur ett etiskt beslutsfattande kan 
möjliggöras inom Supply Chain Management. 
 

1.5 Operationalisering av begrepp 
I denna studie definieras ett etiskt beslut som ett bestämmande som är både lagligt, moraliskt 
och socialt accepterat i samhället (Jones, 1991).  
 
Denna studie likställer begreppen moraliskt och etiskt beslutsfattande, då Jones (1991) 
redogör för hur dessa baseras på likartade komponenter. Såväl etiskt som moraliskt 
beslutsfattande grundar sig i ett moraliskt dilemma för beslutsfattaren, som ett resultat av att 
beslutet medför konsekvenser (positiva eller negativa) för andra parter. Denna moraliska 
komponent utgör en förutsättning för att ett etiskt dilemma ska uppstå, vilket kräver ett etiskt 
beslutsfattande.  
 
Ett möjliggörande av ett etiskt beslutsfattande avser i den aktuella studien att främja och 
skapa en förutsättning för etiska aspekter i beslutsfattandet i organisationer. 
 
Supply Chain Management (SCM) definieras i denna uppsats som styrning av flertalet 
sammankopplade organisationer som gemensamt arbetar med att ta fram produkt eller service 
till slutkund (Harland, 1996). 
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1.6 Avgränsningar 
För att erhålla en djupare förståelse för den aktuella frågeställningen har insamlingen av det 
empiriska materialet begränsats till dagligvaruhandeln, där ett representativt företag inom 
denna bransch har valts ut. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras val av metod för den genomförda studien. Dess 
styrkor och svagheter identifieras och diskuteras. 
 
För en forskningsstudie är metodvalet viktigt att beakta och bör anpassas efter 
undersökningsområde och vald frågeställning. Ett problem utgör grunden till att en 
frågeställning uppdagas hos en forskare, genom insikten om ett begränsat kunnande inom ett 
visst område. Det finns inget krav på att detta problem skall lösas under forskningsperiodens 
gång utan syftet kan vara att enbart uppmärksamma identifierad problematik (Patel & 
Davidson, 2009). 
 
När frågeställningen formulerats krävs en utvärdering huruvida frågan är möjlig att undersöka 
vidare, det vill säga om det finns tillräckligt med tillgängligt material för att besvara den 
ställda frågan (Eriksson & Kovalainen, 2008). Det primära kriteriet i åstadkommandet av en 
framgångsrik studie är dock att aktuella forskare anser ämnesvalet som intressant att 
undersöka. Informationen som insamlas under periodens gång syftar till att fylla upplevda 
kunskapsluckor hos dessa forskare, enligt Patel & Davidson (2009), och i takt med ökad 
vetskap inom det aktuella området kan vidare följdfrågor uppdagas.  
 

2.1 Forskningsansats 
Vid genomförandet av en studie relateras teori och empiri. Det insamlade empiriska 
materialet, vilket hämtas från utvald del av verkligheten, är utgångspunkten för forskare i 
arbetet med att analysera och dra eventuella slutsatser om verkliga företeelser. 
Tillvägagångssättet i detta förfarande kan variera, beroende på huruvida en induktiv eller 
deduktiv ansats anses tillämplig (Patel & Davidson, 2009). 
 
En induktiv forskningsansats innebär att forskare som genomför en studie drar slutsatser 
utifrån insamlat empiriskt material. Dessa slutsatser kan enligt Bryman & Bell (2011) 
därmed generaliseras på liknande fall av verkligheten. Enligt denna ansats följer forskaren 
upptäckandets väg, då studerade forskningsobjekt och teorier inom området inte är bekanta 
för forskaren sedan tidigare (Patel & Davidson, 2009). Ansatsen kan fördelaktigt tillämpas 
med ett kvalitativt angreppssätt. 
 
Är vald forskningsansats av deduktiv karaktär använder forskaren sig av redan existerande 
teorier i syfte att kunna dra slutsatser om fenomen i den uppfattade verkligheten. Således 
utgår forskningen utifrån teori i framtagandet av empirisk data (Patel & Davidson, 2009; 
Eriksson & Kovalainen, 2008). Bryman & Bell (2011) redogör för hur deduktiv forskning 
inleds med att finna lämplig teori, i förhållande till önskat forskningsområde, och utifrån 
denna referensram finna en adekvat metod för insamling av empiriskt material för att slutligen 
nå ett resultat.  
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Val av forskningsansats 
I enlighet med den deduktiva ansatsen har en utgångspunkt i den aktuella studien tagits i 
redan existerande teori. En sekundäranalys har genomförts, genom sökande och bearbetning 
av tidigare forskning inom det aktuella studieområdet. Deduktion ansågs utgöra en lämplig 
ansats, då utgångspunkten varit det teoretiska ramverk av Ferrell et al. (2013), vilket redogörs 
för mer utförligt i den teoretiska bakgrunden. I detta ramverk presenteras fyra essentiella 
faktorer som påverkar etiskt beslutsfattande och därmed ansågs vara av relevans vid 
insamling av empirisk data.  
 
Vidare har ett induktivt angreppssätt antagits då empiriskt material samlats in genom 
intervjuer, för att därigenom berika det empiriska underlaget i förståelsen för det studerade 
fenomenet. För att tydligt åtskilja empiri från analys har det teoretiska ramverket, gällande 
intervjuerna, endast tillämpats på analysen. Det teoretiska ramverket har dock fungerat som 
en referensram i utformandet av intervjuguidens innehåll.  
 
I den inledande utformningen av problemformulering och frågeställning studerades teoretiskt 
material. I det vidare arbetet har empiri och teori behandlats ömsesidigt utifrån den teoretiska 
referensram som antagits i den aktuella studien. Ett deduktivt och induktivt angreppssätt har 
således brukats växelvis. 
 

2.2 Forskningsmetod 
Bryman & Bell (2011) presenterar vidare två forskningsstrategier, närmare bestämt kvalitativ 
samt kvantitativ forskningsstrategi. Forskare inom företagsekonomi bör välja en av dessa 
metoder när en studie ska genomföras. Särskiljandet mellan dessa två metoder anses komplext 
och det bör anses ge en elementär förklaring att jämföra dessa metoder, snarare än att beskriva 
dessa enskilt (Eriksson & Kovalainen 2008; Silverman, 2006). 
 
Gustavsson (1998) förklarar att huruvida metoden i fråga kan anses kvalitativ eller kvantitativ 
beror på om den behandlar och söker skapa numerisk data eller ej. I den kvalitativa metoden 
läggs större vikt vid ord än vid siffermässig data, vilket Bryman & Bell (2011) även redogör 
för. Det insamlade empiriska materialet är det som utgör orden och till följd av tolkning av 
dessa ord kan slutsatser i ett senare skede formuleras. Inom kvalitativ forskningsstrategi är det 
essentiellt för forskaren att förstå hur eller varför en viss händelse sker. Eriksson & 
Kovalainen (2008) menar att ett av de största intressen inom den kvalitativa forskningen är att 
skapa en förståelse för hur verkligheten är ett socialt konstruerat fenomen. Därav blir syftet 
för forskare som väljer att tillämpa denna forskningsstrategi att tolka och förstå företeelser 
som existerar i den sociala verkligheten. 
 
Patel & Davidson (2009) menar att i val mellan dessa två forskningsmetoder bör forskaren 
begrunda vad som ska undersökas i studien. Är syftet att förstå eller tolka skiftande 
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individuella upplevelser bör kvalitativ metod användas och därmed används någon form av 
verbal analysmetod.  
 

Val av forskningsmetod 
I den aktuella studien valdes tillämpning av en kvalitativ metod, då frågeställningen syftade 
till att skapa en förståelse för hur ett etiskt beslutsfattande kan möjliggöras i Supply Chain 
Management. Detta antogs kunna undersökas på ett fördelaktigt vis genom nutida 
beskrivningar, gjorda av lämpliga individer från ett företag, samt genom analys av 
genomförda studier inom relevanta områden. Användandet av en kvalitativ metod ansågs 
därmed lämpligt. Studien genomfördes således genom en kvalitativ sammanställning av 
tidigare genomförda studier, det vill säga en sekundäranalys, och även genom kvalitativa 
intervjuer med väl valda intervjuobjekt. Utfallet av dessa två typer av empiriskt material 
jämfördes därefter utifrån det teoretiska ramverkets faktorer.  
 

2.3 Datainsamling 
Vid insamling av data till en studie skiljs två olika typer åt, primär- och sekundärdata 
(Eriksson & Kovalainen, 2008). Den aktuella studien baserades på såväl primär- som 
sekundärdata.  
 

2.3.1 Primärdata 
Den form av data som forskare på egen hand tar fram är det som kallas primärdata och kräver 
en studie av ett eller flera empiriska fenomen. Datan kan insamlas genom exempelvis 
intervjuer eller observationer (Eriksson & Kovalainen, 2008; Gustavsson, 1998). 
 
Inom kvalitativ forskning är intervjuer en vanligt förekommande metod vid datainsamling, då 
det möjliggör såväl breda angreppssätt som djupgående frågor rörande organisatoriska 
fenomen (Bryman & Bell, 2011). Det föreligger en tydlig fördel med att använda kvalitativa 
intervjuer, eftersom denna metod syftar till att närma sig forskningsfrågan utifrån 
respondentens perspektiv, för att på så vis erhålla en djupare förståelse för det studerade 
ämnet (King, 2004). För att uppnå detta syfte karaktäriseras en kvalitativ intervju av ett antal 
aspekter, så som öppna frågor, låg- eller semistruktur och fokus på specifik situation eller 
objekt av intresse relaterat till respondentens erfarenhet (King, 2004).  
 
Bryman & Bell (2011) menar i likhet med detta att inom den kvalitativa forskningen finns två 
olika typer av intervjuer och benämner dessa ostrukturerade samt semistrukturerade. I den 
ostrukturerade varianten använder sig forskaren enbart av informella anteckningar, vilket i 
stor grad kan liknas vid ett vanligt samtal mellan två parter. Semistrukturerade intervjuer 
innebär istället att önskvärda teman som avses beröras förbereds innan intervjun genomförs 
och summeras i en så kallad intervjuguide. Guiden kan bestå av enbart teman eller av delvis 
färdigformulerade frågor med möjlighet till att ställa följdfrågor. På så vis begränsas intervjun 
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till relevanta områden för forskningen samtidigt som viss grad av flexibilitet tillåts, vilket 
möjliggör en anpassning till respondentens svar (Sreejesh et al., 2014). 
 
Shaughnessy et al. (2012) beskriver ett antal aspekter, vilka anses nödvändiga att ta i 
beaktning vid utformandet av frågor till en intervjuguide. Inledningsvis behandlas vikten av 
att beakta språkbruket i den intervjuguide som utformas. Språket som används bör vara direkt 
och lättförståeligt. Vidare bör även frågornas ordningsföljd beaktas, för att skapa ett naturligt 
flöde av relevans för respondenten. Ledande frågor och frågor som innehåller mer än ett ämne 
bör uteslutas för att minska risken för social önskvärdhet och intervjuareffekter (Shaughnessy 
et al., 2012). 
 
Shaughnessy et al. (2012) redogör även för ett grundläggande etiskt hänsynstagande som bör 
uppmärksammas inför genomförandet av en studie. Genom att på ett tydligt sätt erbjuda 
individer väsentlig information för att förstå innebörden av sitt deltagande, kan ett informerat 
samtycke uppnås. På så vis skapas premisser för ett ömsesidigt hänsynstagande.  
 

Val av primärdatainsamling 
Baserat på vald frågeställning, genomfördes aktuell studie med hjälp av intervjuer. Valet 
ansågs lämpligt då en djupare insyn i hur dagens företag arbetar för att möjliggöra ett etiskt 
beslutsfattande i SCM var önskvärt. Anställda individer i ett företag ansågs besitta god 
kunskap inom området. Således kontaktades lämpliga kandidater i ett utvalt företag, vilka 
ansågs ha god insyn i frågan. Utvalda respondenter i denna studie har valts att hållas 
anonyma, då detta dels efterfrågades av några respondenter. Vidare ansågs en redogörelse för 
namn eller företagsposition inte utgöra en bidragande faktor till förståelsen för det undersökta 
fenomenet. Intervjuerna kom vidare att presenteras deskriptivt för var enskilt intervjuobjekt i 
denna studie, vilket ansågs främja tydligheten av den information som framkom i var separat 
intervju.  
 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Utformad intervjuguide (se bilaga 1) användes 
vid samtliga intervjuer, dock förelåg det möjlighet att tillägga kompletterande följdfrågor om 
så ansågs relevant. Frågorna som ställdes var delvis färdigformulerade med möjlighet till 
anpassning efter intervjuobjektets befattning i företaget. Detta val gjordes med insikt att varje 
respondent besatt något varierad kunskap i ämnet och därmed eventuellt inte hade möjlighet 
att ge svar på samtliga frågor. Således ansågs intervjuerna fördelaktigt genomföras med denna 
flexibilitet. 
 
I utformningen av intervjufrågor till den aktuella undersökningen användes riktlinjer för 
språkbruk, vilket Shaughnessy et al. (2012) beskriver utgöra en viktig utgångspunkt. Genom 
detta hänsynstagande anses undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet främjas. För att 
säkra att erhållet resultat reflekterar studiens uttryckta problemformulering och frågeställning 
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baserades formuleringen av frågor på det teoretiska ramverk vilket fastställts i den teoretiska 
bakgrunden. Genom att utgå från detta ramverk antas intervjuerna ha antagit en bred ansats 
och därmed säkerställt att samtliga aspekter av relevans behandlats i insamlingen av det 
empiriska materialet. 
 
Vidare beaktades ett antal etiska aspekter vid genomförandet av intervjuerna. I samband med 
förfrågan om deltagande i studien framhölls dess syfte och individens roll i studien på ett 
tydligt sätt. Genom att förse samtliga deltagare med bakgrundsinformation, villkor för 
deltagande och tillvägagångssätt, erbjöds varje individ nödvändig information för sitt 
deltagande. Vid intervjutillfället tillfrågades varje respondent om tillåtelse att spela in 
intervjun som en ljudfil, för att underlätta det vidare arbetet med det erhållna empiriska 
materialet. Hänsyn togs även till om och hur inspelning av intervjuerna påverkat 
respondenternas svar. 
 

2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata syftar till redan befintlig data som samlats in i tidigare studier i 
forskningsmässigt syfte. I flertalet fall förekommer redan existerande data inom 
forskningsområdet, vilket kan bidra till viktiga insikter i den vidare forskningen (Eriksson & 
Kovalainen, 2008). Enligt Silverman (2006) kan denna data ses som naturligt existerande 
material, då det finns tillgängligt oberoende av annat utfört arbete av forskare. Sekundärdata 
kan underlätta arbetet med att identifiera, klargöra och förfina den aktuella forskningsfrågan 
(Sreejesh et al., 2014).  
 
Bryman & Bell (2011) redogör för hur begreppet sekundäranalys har växt fram som metod 
inom den kvalitativa forskningen. En sekundäranalys innebär att forskare använder och 
analyserar redan framtagen information från andra individer eller källor och att kombinera en 
sådan analys tillsammans med insamling av primärdata i en studie är möjlig. Således kan 
dessa olika typer av data jämföras och därmed tillkommer ett komparativt element i 
forskningen. Dessutom vid användande av en sekundäranalys sparas tid och det tillkommer en 
möjlighet att använda sig av högkvalitativ data. Även kan eventuellt underutnyttjad 
information inom det aktuella området uppmärksammas och analyseras ytterligare (Bryman & 
Bell, 2011). 
 

Val av sekundärdata 
Vid studiens början gjordes en litteratursökning för att skapa en bild av vilket material som 
fanns tillgängligt och även i syfte att generera mer kunskap inom området. Databasen 
LUBSearch användes flitigt. I sökningar användes nyckelord som “ethical” och “decision 
making”. Det tillkom även längre fram ett intresse av att beröra Supply Chain Management i 
denna studie, vilket medförde att även denna term användes som sökord. 
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Den aktuella studien genomfördes, utöver kvalitativa intervjuer, även med hjälp av en 
sekundäranalys, vilket innefattat en undersökning av tidigare genomförd forskning på 
området. Detta val gjordes då det uppdagades existera mycket material som fördelaktigt 
kunde appliceras på denna studie. Följaktligen sparades tid, då behovet av primärdata 
minskade. Därmed behövde inte lika många och omfattande intervjuer genomföras, samtidigt 
som mycket information inom området har kunnat bearbetas av studiens forskare. 
 
Således har ett antal forskningsstudier behandlats i syfte att nå en ökad förståelse för den 
aktuella studiens frågeställning. Dessa har erhållits från ett antal olika erkända akademiska 
journaler och därigenom har använda studiers trovärdighet och kvalitet kunnat säkerställas. 
Inkluderade studier i analysen behandlar varierande perspektiv med anknytning till etiskt 
beslutsfattande. Vidare är det av vikt att tydliggöra att definitionen och användningen av 
etiskt beslutsfattande i forskningsstudierna kan variera och delvis skilja sig från den ansats 
som antagits i den aktuella undersökningen. Dessutom förekommer i vissa fall en hantering av 
närliggande begrepp i relation till etiskt beslutsfattande, vilka inte inkluderats i den aktuella 
studien. I den aktuella studien har således ett ställningstagande till detta faktum beaktats i val 
av forskningsstudier till sekundäranalysen. Samtliga inkluderade studier anses ringa in 
väsentliga områden, i förhållande till den aktuella frågeställningen.  Därmed förutsätts att 
innehållet i sekundäranalysen berikar det empiriska materialet i den aktuella studien och 
bidrar till förståelsen för hur ett etiskt beslutsfattande möjliggörs i Supply Chain Management. 
 
Den aktuella undersökningen har en teoretisk utgångspunkt i det ramverk för etiskt 
beslutsfattande, av Ferrell et al. (2013), som presenteras i genomgången av den teoretiska 
bakgrunden nedan. Ramverkets ingående faktorer kom att ligga till grund för såväl 
sekundäranalys som vidare analys och diskussion av erhållet material. De fyra övergripande 
komponenterna i ramverket har för tydlighetens skull översatts och benämns; “Sociala och 
politiska institutioner”, “Intern organisatorisk kultur”, “Individuell bedömning” samt “Kultur 
och komplexitet i Supply Chain”. En svensk översättning av dessa komponenter ansågs vara 
fördelaktig i det vidare arbetet, då detta förväntades underlätta läsningen samt ge en ökad 
förståelse för det material som bearbetas.  
 
Delar av den aktuella studiens empiriska material kom att presenteras utifrån ramverkets fyra 
komponenter. Ett medvetet val om att presentera sekundäranalysen utifrån ramverkets 
ingående komponenter togs, vilket medfört tendenser av analytiska inslag i redogörelsen för 
sekundäranalysen i studiens empiriska avsnitt. Orsaker till detta beslut var att underlätta 
överskådligheten för läsaren, då flertalet valda studier mer eller mindre berörde något av 
ramverkets fyra komponenter. Detta påvisade för forskarna att dessa fyra komponenter 
tycktes utgöra essentiella faktorer i möjliggörandet av ett etiskt beslutsfattande. Således 
ansågs presentationen av dessa genomförda forskningsstudier bli tydligare genom en 
gruppering enligt ramverkets fyra komponenter. Redogörelsen för respektive forskningsstudie 
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har dock genomförts på ett rent deskriptivt sätt, för att därigenom behålla materialets 
empiriska anlag. 
 
Utfallet av primärdatan, i form av intervjuer, kom senare att ställas mot resultatet av 
sekundäranalysen. Detta för att få en omfattande bild av tidigare forskning inom området samt 
var det önskvärt att generera ökad kunskap om hur ett modernt företag, verksamt i en supply 
chain med externa aktörer, arbetade med etiska aspekter i företagsrelaterat beslutsfattande. 
 

2.4 Urval  
2.4.1 Coop Sverige AB 

Coop Sverige AB ingår i KF-koncernen som utgör en ekonomisk förening, vilken ägs av 3,4 
miljoner medlemmar i 37 olika konsumentföreningar. Genom denna struktur, i form av ett 
konsumentkooperativ, vill bolaget försäkra sig om att verksamheten reflekterar 
medlemmarnas och därmed konsumenternas behov och efterfrågan. Idag utgör KF ett 
ägarbolag med ett centralt fokus på kärnverksamheten, Coop Sverige AB. Vid utgången av 
2014 fanns det 665 Coop-butiker i Sverige, varav 326 av dessa var direkt ägda av Coop 
Sverige. Genom ett samarbetsavtal ansvarar Coop Sverige för den strategiska styrningen av 
samtliga butiker och konsumentföreningar, genom att hantera bland annat varuflöde, inköp, 
varumärkesstrategi, affärsutveckling och marknadskommunikation och för samtliga Coop-
butiker i hela landet (KF Group, 2014). 
 
Coop profilerar sig som ett ledande livsmedelsföretag i hållbarhetssatsningar. Med detta som 
utgångspunkt har koncernens sociala, miljömässiga samt operativa ansvar utvecklats och 
kanaliserats till tre koncernövergripande målområden; hållbart sortiment, hållbara butiker och 
hållbara leverantörer (KF Group, 2014). KF-koncernens Code of Conduct (COC) syftar till att 
tydliggöra organisationens ansvarstagande för etiska, miljömässiga, sociala och ekonomiska 
frågor utifrån ett långsiktigt perspektiv (KF Group, 2013). En förutsättning för att uppnå ett 
sådant ansvarstagande är ett gemensamt arbete tillsammans med leverantörer, där 
kravställandet utgör en viktig funktion. Koncernens COC bygger på internationellt etablerade 
initiativ och normer och inkluderar ett antal områden som förväntas efterlevas, rörande bland 
annat nationell lagstiftning, arbetsförhållanden (lön, säkerhet, arbetstid), miljöansvar och 
kontroll. Dessutom förväntas leverantörer upprätthålla ett socialt ansvar och ledningssystem 
som säkerställer uppfyllandet av kriterierna i COC, informera anställda om dess innehåll, 
samt försäkra sig om att underleverantörer uppfyller kraven. Koncernens COC utgör ett 
minimikrav av ansvar och gäller för samtliga leverantörer och deras underleverantörer, av 
såväl varor som tjänster. Förhoppningarna är att genom ett tydligt kravställande på 
leverantörer skapa en dominoeffekt för att påverka leverantörer och producenter som Coop 
inte är i direkt kontakt med. Därigenom kan ambitionen att tillsammans göra skillnad uppnås 
(KF Group, 2013).  
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Ett resultat av dessa långsiktiga strategier och satsningar på hållbarhet har Coop blivit utsedd 
till ”Sveriges grönaste matvarukedja 2014” i en studie genomförd av Differ (2014), vilken 
åsyftade att undersöka svenska konsumenters inställning till företags hållbarhetsarbete i 
specifika branscher. Dessutom klättrar Coop från en tredjeplats 2014 till att bli Sveriges andra 
mest hållbara varumärke 2015 i Sustainable Brand Index (Sustainable Brand Insight, 2015). 
 

2.4.2 Motivering av urval 
Dagligvaruhandeln ansågs vara en lämplig bransch att undersöka i studiens fråga, då denna 
marknad består företag som vanligtvis är beroende av leverantörer av exempelvis 
livsmedelsprodukter. Således antogs aktörer på denna marknad ingå i supply chains, vilket var 
ett krav på företag som utvaldes i denna studie, då det var önskvärt att fokusera på SCM. 
Branschens företag är även försäljare till slutkund, närmare bestämt till allmänheten, som 
således anses vara en primär intressent. Denna typ av intressent och samhällelig aktör anses 
var delaktig i skapandet av sociala och normativa bilder av vad som är etiskt korrekt. 
 
En tydlig trend på dagligvarumarknaden är en ökad efterfrågan på närproducerade och 
ekologiska varor. Coop har en vision om att representera “den goda dragkraften i svensk 
dagligvaruhandel” (Coop Sverige AB, 2014), genom att fokusera på att erbjuda konsumenten 
bättre mat för pengarna. Inför 2015 kommunicerar Coop tydliga initiativ i ett vidare 
hållbarhetsarbete för miljö och hälsa. Enligt Coops hållbarhetschef Louise König kommer det 
framtida arbetet inte bara fokusera på ekologiskt och miljömärkt utan även på hälsosamma 
och rättvisemärkta varor (KRAV, 2015). Sedan 2009 är samtliga Coops butiker KRAV-
märkta, ett led i Coops miljöarbete för att uppmärksamma sitt ekologiska sortiment och 
uppmuntra konsumenter att ta miljömässigt ansvarsfulla val (Coop Sverige AB, 2009).  
 
Baserat på Coops framstående position i miljö- och hållbarhetsfrågor på marknaden anses 
organisationen utgöra ett intressant studieobjekt i den aktuella studien. Informationen ovan 
indikerar ett tydligt ställningstagande, där Coop aktivt tar strategiska beslut för att främja en 
ekologisk och hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Därmed utgör Coop en 
mycket intressant organisation att studera för att närmare undersöka den aktuella 
problemformuleringen.  
 
För att möjliggöra ett relevant empiriskt resultat, söktes urvalet baserat på position och 
ansvarsområde i den aktuella organisationen. Då studien syftar till att undersöka det etiska 
beslutsfattandet i SCM, ansågs det väsentligt att beakta samtliga ingående perspektiv i frågan. 
Därmed kontaktades individer verksamma inom diverse områden som på olika sätt relaterar 
till strategiska beslut, etiska förhållningssätt och arbetet med Coops supply chain. 
 
Val av respondenter baserades på den befattning dessa har i företaget och vilken kunskap som 
dessa kunde antas ha utifrån enskild befattning. Det slutliga urvalet bestod av fyra 
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respondenter verksamma i Coop Sverige. Samtliga respondenter innehavande höga positioner 
inom respektive avdelning, vilket kan antas medföra att dessa på olika vis är delaktiga i 
strategiska beslut i verksamheten. Vidare är samtliga respondenter delaktiga i det aktiva 
arbete som sker gällande områdena inköp, logistik, kvalitet och hållbarhetsstrategi, vilka 
samtliga utgör väsentliga aspekter i SCM. 
 
Genom att få en djupare inblick i Coops strategiska arbete i sin supply chain antogs urvalet 
kunna bidra till en ökad förståelse för hur etiskt beslutsfattande kan möjliggöras inom Supply 
Chain Management. Därmed anses urvalet vara representativt i relation till vald 
problemformulering och frågeställning.    
 

2.5 Bedömningskriterier 
Inom kvantitativ forskning används reliabilitet och validitet som kriterier, vilka bör uppfyllas 
och tas hänsyn till i företagsekonomiska studier. Kriterierna menas även vara tillämpbara i 
kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Detta anser dock inte Lincoln & Guba (1985, 
refererad i Bryman & Bell, 2011 s. 402) och Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman & 
Bell, 2011 s. 402) som betonar nödvändigheten att bedöma kvalitativ forskning på andra 
grunder. Till följd av detta konstaterande har två bedömningskriterier uppmärksammats för 
denna typ av forskning, trovärdighet och äkthet. 
 

Trovärdighet 
Trovärdighet delas upp i fyra delkriterier. Det första är tillförlitlighet, vilket betonar vikten av 
att forskarna bör säkerställa att regler och etiska aspekter har tagits hänsyn till under 
forskningsperioden för att kunna skapa ett tillförlitligt resultat. Forskningens resultat bör även 
överlämnas till deltagande individer i undersökningen i syfte att säkerställa att studien 
presenterar en korrekt bild, vilket även styrker studiens tillförlitlighet. Detta har under 
forskningsperiodens gång studiens forskare tagit hänsyn till och samtliga respondenter har 
delgivits den aktuella studiens resultat.  
 
Överförbarhet är det andra kriteriet, vilket innebär att så ingående redogörelser bör göras i 
syfte att en extern part ska ha möjlighet till att tolka den presenterade informationen i studien. 
Detta är av stor vikt vid avgörandet om resultatet är applicerbart till en annan miljö (Bryman 
& Bell, 2011). Studien har fokuserat på ett företag i dagligvaruhandeln. Resultatet studien har 
genererat kan möjligtvis vara applicerbart på liknande företag, vilket är upp till läsaren att 
avgöra. Dock anses inte resultatet vara generaliserbart till företag verksamma i andra 
branscher. 
 
För att uppnå tillförlitlighet i studien krävs även att kriteriet pålitlighet är uppfyllt. 
Granskning av det färdigställda materialet som frambringats, både av studiens genomförare 
och externa parter, är nödvändigt för att säkerställa att redogörelser för forskningens samtliga 
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faser finns med i studien (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har enbart vad som ansetts 
vara trovärdiga källor brukats och dessa har refererats till på ett korrekt vis. Insamlat material 
har även granskats av utomstående parter, i form av handledare, och den konstruktiva kritik 
som studien fått under forskningsperioden har beaktats. Detta styrker således pålitligheten av 
den aktuella studien. 
 
Det sista kriteriet konfirmering eller bekräftelse uppfylls när forskningen inte har påverkats av 
personliga åsikter eller värderingar som kunnat förvränga studiens utfall (Bryman & Bell, 
2011). Studiens forskare har tagit stor hänsyn till detta kriterium under studiens gång och 
således speglar personliga tankar ej utfallet av denna studie.  
 

Äkthet 
Det andra kriteriet enligt Guba & Lincoln (1985, refererad i Bryman & Bell, 2011 s. 406) är 
äkthet och inom detta beskrivs kravet på att presentationen av den aktuella studien bör ge en 
rättvis bild. En utvärdering skall således göras av huruvida studerade objekts ord och åsikter 
framkommit på ett rättvist sätt. Esaisson et al. (2010) redogör vidare för hur äkthetskriteriet 
även innefattar kontroll av angivna källor i fråga om tidpunkt och sammanhang samt att 
samtliga deltagande individer i undersökningen har redogjorts för. Kravet på detta innebär ett 
säkerställande av att materialet inte förfalskats av forskarna för att försäkra studiens giltighet. 
Detta äkthetskriterium har under studiens gång beaktats. Således är samtliga källor korrekt 
angivna i denna studie och samtlig angiven information stödjs av dessa källor.  
 

2.6 Metodkritik 
2.6.1 Generaliserbarhet  

Bryman & Bell (2011) redogör för den kritik som kvalitativ forskning möter och pekar på att 
brister i studiens generaliserbarhet kan uppkomma. Detta innebär att datan som samlats in 
genom bland annat intervjuer med en eller ett fåtal individer i en organisation inte ger en 
tillräckligt bred bild. Dessa resultat kan således inte generaliseras och appliceras till andra 
miljöer och därigenom leder detta till bristande slutsatser som inte kan påstås representera 
verkligheten i samtliga liknande fall. När genomförda intervjuer är få till antalet kan dessa 
således inte anses representativa för en total population, utan måste betraktas som 
generaliseringar till teori. 
 
Vidare baseras studien delvis på en egenutformad intervjuguide, vilket kan medföra en 
begränsning gällande möjligheten att dra valida slutsatser utifrån erhållet resultat, då frågorna 
inte prövats eller erkänts i tidigare forskning (Shaughnessy et al., 2012). Utformandet av 
specifika frågor i den aktuella undersökningen ansågs nödvändig av den anledning att det 
empiriska materialet samlades in på ett specifikt företag samt innefattade respondenter med 
olika befattning och roller i organisationen. Av den anledningen krävdes en anpassning till 
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den organisatoriska– samt specifikt individuella kontexten, för att generera önskvärt och 
relevant underlag till en ökad förståelse för den forskningsfråga som undersökts. 
 
Formuleringen av frågor till intervjuguiden baserades på det teoretiska ramverk som uttryckts 
som utgångspunkt för vidare studie. Därmed anses intervjuguiden representera relevanta 
frågor i relation till den information som avsetts erhållas. Det sammanlagda empiriska 
materialet bör dock beaktas gällande möjlighet till generaliserbarhet. 
 
Då enbart ett fåtal intervjuer genomförts samt studerande av ett antal äldre studier inom 
området kan detta innebära en bristande generaliserbarhet till andra miljöer. Således bör 
försiktighet antas gällande potentiella generaliseringar av det aktuella studieresultatet i större 
utsträckning än till det utvalda företagets bransch, det vill säga dagligvaruhandeln. 
 

2.6.2 Sekundärdata 
Trots flertalet fördelar med användandet av sekundärdata som forskningsmetod i syfte att 
lägga grund för analys av en forskningsfråga, betonar även Sreejesh et al. (2014) vikten av att 
ta hänsyn till föreliggande nackdelar användandet av metoden innebär. För det första kan 
sekundärdata vara otillräcklig och bristfällig inom specifika områden, eller vara irrelevant på 
grund av förändringar av yttre omständigheter, forskningsmetodik etc. Detta genererar en 
begränsning av metod och informationsbearbetning. Dessutom tillkommer en risk att 
sekundärdata som behandlas är felaktig, som ett resultat av fel eller partiskhet vilket gör 
informationen obrukbar (Sreejesh et al., 2014). 
 
Vid tillämpningen av sekundärdata i en sekundäranalys tillkommer även begränsningar som 
talar mot användandet av denna metod enligt Bryman & Bell (2011). Svårigheten att 
kontrollera kvaliteten på den utvalda datamängden och även brist i förståelsen i vilket socialt 
sammanhang datan har insamlats är risker som kan tillkomma i en sekundäranalys. Således 
kan detta leda till en försämrad tolkning av datan. 
 
Kritik som riktas mot användandet av sekundärdata har beaktats. I denna studie har ett gediget 
urval av tidigare genomförda studier till sekundäranalysen gjorts. Presenterade studier har 
publicerats i vetenskapliga journaler, vilket innebär en granskning och kvalitetssäkring som 
medför att de kan antas vara tillförlitliga. Både studier som behandlat etiskt beslutsfattande i 
brett perspektiv samt mer specifikt inom SCM har inkluderats och fokus har legat på att hitta 
relativt nyproducerade studier för att främja applicerbarheten till nutida miljö. Givetvis hade 
det varit fördelaktigt om samtlig data hade varit av primär karaktär, vilket forskarna varit 
medvetna om i val av metod. 
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2.6.3 Intervjuareffekter 
Intervjuarens roll bör vara neutral i såväl sin formulering av frågor samt i registrering och 
tolkning av respondenternas svar. Sreejesh et al. (2014) redogör för hur flexibiliteten som 
semistrukturella intervjuer innebär, i form av varierat ordval, följdfrågor osv, kan påverka 
tolkningen av respondenternas svar på olika sätt. Shaughnessy et al. (2012) menar att en 
kritisk aspekt av användandet av intervjuer som metodval är den potentiella risken för 
’interviewer bias’. Intervjuareffekter kan ske medvetet eller omedvetet, och innebär att 
intervjuaren endast uppmärksammar specifika delar av respondenternas svar eller anpassar 
formuleringen av en fråga till den specifika respondenten (Shaughnessy et al., 2012). 
 
Då intervjuguiden delvis anpassades till respektive respondent, på grund av individernas 
skilda kunskaps- och ansvarsområden utgör uppkomsten av intervjuareffekter i den aktuella 
studien en risk. Forskarnas initiala medvetenhet om denna risk antas dock vara fördelaktig i 
processen av att minimera intervjuareffekter. Intervjuerna genomfördes enskilt, av en 
forskare, men spelades in och delgavs samtliga forskare inför vidare bearbetning av det 
empiriska materialet. På så vis antas risken för en skev tolkning av respondenternas svar till 
viss del ha kunnat kontrolleras, då bearbetningen av materialet inte genomförs enbart av 
intervjuaren själv utan även av forskare som inte deltog vid det specifika intervjutillfället. 
 
På grund av geografiska begränsningar genomfördes intervjuer via telefonkontakt med 
utvalda respondenter. Detta har eventuellt bidragit till en försämrad personlig kontakt med 
dessa respondenter vilket kan ha påverkat svaren som fåtts under dessa intervjuer. Detta då 
intervjuobjektet kan ha upplevt ett lägre förtroende för den intervjuande parten. Att ha träffat 
respondenterna fysiskt för personliga intervjuer kunde således ha varit fördelaktigt, vilket 
varit en medveten strategi i den aktuella studien. 
 

2.6.4 Social önskvärdhet 
Intervjuer som metod är reaktiva i sin natur, eftersom respondenter är medvetna om att deras 
svar ingår i en studie och är avsedda för analys. Därför finns det en risk att social önskvärdhet 
uppstår, vilket innebär att respondenterna svarar i enlighet med vad de antar förväntas av dem, 
snarare än sin faktiska uppfattning i frågan (Shaughnessy et al., 2012). En orsak till att social 
önskvärdhet uppstår kan till exempel vara att respondenten vill framställa sig själv, eller sitt 
företag, i god dager och därför väljer att ge mer positivt ansedda svar. En konsekvens av detta 
är att det erhållna materialet inte blir sanningsenligt och därmed inte är användbart i 
undersökningen av forskningsfrågan.  
 
Aspekten av social önskvärdhet har tagits i hänsyn såväl proaktivt som i behandling av 
erhållet material i den aktuella studien. En medvetenhet kring utformningen genererade frågor 
av den karaktär att respondenterna inte borde ha upplevt förväntningar av att framställa 
företaget i en överdrivet positiv dager. Dessutom behandlade intervjun aspekter av 
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verksamheten som är viktiga delar av den profilering som företaget antagit. Därmed antas 
intervjuerna innefatta ämnen som behandlats grundligt i organisationen och som 
respondenterna därför känner sig trygga i, vilket antas leda till en högre grad sanningsenliga 
resultat. En problematik är dock att graden av sanningsenlighet är svår att mäta då 
intervjuerna behandlar respondenternas individuella berättelser och uppfattningar i ämnet. På 
grund av att intervjuerna utfördes över telefon antas den sociala önskvärdheten minskat tack 
vare respondenternas ökade anonymitet. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras vilka teorier inom området som valts ut till studien. Teorierna 
presenteras kortfattat och skall i senare skede bidra till en ökad förståelse och förklara det 
resultat som uppkommit i studien. 
 

3.1 Institutionell teori  
Huvudsakligt fokus inom institutionell teori är att uppfattad social verklighet är ett skapat 
fenomen, inom vilket institutioner växer fram (Eriksson-Zetterquist et al., 2010). Eriksson-
Zetterquist et al. (2010, s. 282) hänvisar till Czarniawska (1997) som påstår att en institution 
kan förklaras som “ett mönster för kollektiv handling”. Institutionell teori förklarar vidare hur 
organisationer tenderar att utveckla liknande strukturer i verksamheten, samt hur kulturella 
inslag i stor utsträckning formar organisatorisk utveckling (Chua & Rahman, 2011).  
 
Ett centralt begrepp i relation till institutionell teori är legitimitet. För att företag skall 
överleva på en allt mer komplex marknad är det av stor vikt att dessa agerar i enlighet med 
vad som anses legitimt i dess aktuella miljö. Chua & Rahman (2011) redogör i samband med 
detta för sociala kontrakt, där företag och samhälle ingår en ömsesidig, men outtalad, 
överenskommelse, i vilken företag agerar i enlighet med accepterade normer i samhället och 
därmed tillskrivs legitimitet på marknaden. Härmed tydliggörs vikten av organisationers 
hänsynstagande till samhällets intressen för att möjliggöra verksamhetens överlevnad. Enligt 
den institutionella teorin är en organisation starkt beroende av den allmänna uppfattning som 
finns kring organisationen och dess verksamhet. Chua & Rahman (2011) menar att etiska 
riktlinjer kan bidra till att företaget uppnår en ökad tillit och legitimitet i samhället. Dessutom 
menar författarna att denna typ av riktlinjer bidrar till mer stabila handlingsmönster och en 
ökad förståelse för organisationens etiska värderingar.  
 

3.2 Intressentteorin 
I enlighet med den institutionella teorin baseras även intressentteorin på perspektivet att 
organisationen är en del av en större helhet, där samhälle och organisation influerar varandra 
ömsesidigt. En organisation kan sägas utgöra en del av en socioekonomisk kontext, vilket 
enligt intressentteorin innebär att en organisation agerar med syfte att tillfredsställa sina 
intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin hävdar att organisationen ingår 
relationer med flera skilda grupper och institutioner i samhället. För att framkalla och 
upprätthålla dessa intressentgruppers stöd måste företaget åskådliggöra och balansera skilda 
intressen (Reynolds et al., 2006). 
 
Deegan & Unerman (2011) redogör för två förgreningar inom intressentteorin. En etisk ansats 
vilken förespråkar samtliga intressenters rättighet till lika behandling och jämlik tillgång till 
information rörande verksamheten, oberoende av respektive intressents inflytande i 
organisationen. Den andra ansatsen ställer sig i kontrast till det etiska perspektivet och således 
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redogör förgreningen ”Managerial bransch” för hur organisationer tenderar att prioritera 
intressentgrupper som har störst inflytande och är viktiga för verksamhetens fortlevnad.   
 
Även Reynolds et al. (2006) skiljer på instrumentella och normativa implikationer, där den 
förstnämnde sätter organisationens intresse och lönsamhet i första hand. I enlighet med 
intressentteorin kan en organisation, genom att beakta och tillfredsställa en eller flera 
intressegruppers intressen, generera legitimitet och förtroende och därmed öka sannolikheten 
för organisatorisk framgång. De normativa implikationerna av intressentteorin indikerar 
snarare att genom likvärdigt beaktande av samtliga intressentgrupper tillkommer ett moraliskt 
och etiskt agerande från företagens sida (Reynolds et al., 2006).  
 

3.3 Etiska dilemman i beslutsfattande 
Etiskt beslutsfattande antas utgöra en konsekvens av ett moraliskt dilemma. Den moraliska 
intensitet som uppstår till följd av detta dilemma är ett centralt begrepp i ”The Issue 
contingent model” för etiskt beslutsfattande som Jones (1991) presenterar.  
 
Jones (1991) förutsätter att var etiskt dilemma kan förstås utifrån dess moraliska intensitet. 
Moralisk intensitet utgör en flerdimensionell konstruktion, bestående av åtskilliga bidragande 
komponenter. Moralisk intensitet fokuserar dock på det faktiska dilemmat, och utesluter 
därmed faktorer som personlighetsdrag hos beslutsfattaren och organisatoriska faktorer. Den 
moraliska intensiteten kan därigenom divergera, beroende på respektive situation och 
dilemma (Jones, 1991). 
 
Den etiska beslutsprocessen inleds med ett problem som innefattar en viss grad av moralisk 
intensitet. Beslutsfattaren bör i detta skede inse att denne står inför ett val och att detta val kan 
leda till konsekvenser för andra individer (Jones, 1991). Denna insikt påverkas av flera 
komponenter, bland annat moralisk intensitet men även individuella karaktärsdrag. Individens 
medvetandegörande av ett moraliskt dilemma genererar ett krav på en etisk bedömning, enligt 
Jones (1991). Bedömningen baseras på individens moraliska kognitiva utveckling samt på det 
etiska dilemmat i den aktuella situationen. När individuell bedömning är fullgjord, måste ett 
beslut om tillvägagångssätt tas. I denna situation är det viktigt att åtskilja att endast göra en 
bedömning om vad som är etiskt korrekt eller att i själva verket ta ett beslut om att agera i 
enlighet med denna bedömning (Jones, 1991). Etiskt beslutsfattande kopplas härmed samman 
med individuellt beteende och handling, som en direkt konsekvens av det beslut som fattas. 
 
The Issue contingent model indikerar att den moraliska intensiteten i ett etiskt dilemma har en 
betydande effekt på såväl beslutsfattande, som beteende i samtliga skeden av beslutsprocessen 
(Jones, 1991). 
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3.4 Riktlinjer för etiskt beslutsfattande 
Ett etiskt beteende i en organisation kan fördelaktigt säkerställas genom utvecklandet av 
etiska riktlinjer, det vill säga av Code of Conduct (COC), enligt Currie et al. (2003). Anthony 
et al. (2013) definierar COC som ett skriftligt redogörande över ledningens syn på vad som 
likställer ett beteende som korrekt i en viss situation och dessa etiska riktlinjer kan användas 
såväl internt som externt genom att delge dessa till samarbetspartners i supply chain. 
 
Etiska riktlinjer bör vara i linje med värderingar, regler och policyer som ledningen utvecklat 
för att ett etiskt klimat ska skapas i företaget. Dessa etiska riktlinjer bör även redogöras tydligt 
för, i syfte att möjliggöra att samtliga anställda samt externa parter förstår vad som anses vara 
organisatoriskt etiskt agerande enligt det enskilda företaget. COC kan vara en nödvändighet 
för företag att utveckla, då organisationer och dess samarbetspartners består av flertalet 
individer med skilda bakgrunder och kunskaper och kan således besitta olika uppfattningar 
angående etiska perspektiv (Currie et al., 2003). Wade (2001) menar att en organisation kan 
välja att utforma egna etiska riktlinjer alternativt anamma externt utvecklade regelverk. En 
fördel med det sistnämnda är att dessa tenderar att vara erkända i samhället och därmed 
generera acceptans och legitimitet. 
 
Kommunikation mellan chefer och medarbetare är en nyckel till att säkra ett etiskt beteende i 
en organisation menar Currie et al. (2003). Även om etiska riktlinjer formulerats kan oetiskt 
agerande förekomma om tydlig kommunikation mellan olika avdelningar i företag inte 
etablerats. Detta på grund av att företag är involverade i flertalet aktiviteter, där det finns 
åtskilda faktorer som bör tas hänsyn till för att säkra ett etiskt beteende. Kommunikation 
främjar således ett etiskt enhetligt beteende (Currie et al., 2003). Etisk kongruens i ett företag, 
definieras av Elango et al. (2010), som samstämmighet hos samtliga anställda angående 
lämpligt beteende vid ett uppdagande av ett etiskt dilemma.  
 

3.5 Supply Chain Management  
Supply Chain Management (SCM) behandlar förvaltningen av relationen mellan olika parter i 
en organisatorisk situation, ett nätverk bestående av ömsesidigt beroende företag eller enheter 
(Ferrell et al., 2013). Nätverket innefattar hela supply chain bestående av leverantörer, 
ansvariga för områden som råvaror, leverantörer, distribution, logistik och marknadsföring, 
vilka alla fyller en funktion som bidrar till att underlätta flödet av material. 
 
Vid varje affärstransaktion finns en leverantör och en kund, och dessa parter förbinds i 
processer och aktiviteter som är nödvändiga och gynnar respektive parter. SCM kan beskrivas 
utgöra en process av att hantera dessa förbindelser och komponenter för att kunna maximera 
värde för konsumenter samt minimera ansträngning och kostnad för leverantörer. SCM kan 
därmed anses vara en bred aspekt av processen, av att tillverka en produkt och göra den 
tillgänglig för konsumtion, genom ett antal mellanhänder (Basu & Wright, 2008). Dessutom 
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innefattar SCM en funktionell aspekt, där logistik är avgörande för att effektivt kunna planera 
och kontrollera produktion, lagring och distribution i syfte att kunna möta konsumentens krav 
(Ferrell et al., 2013). 
 
Supply chains kan vara mycket komplexa i sin sammansättning och kan variera stort beroende 
på organisatoriska och branschspecifika faktorer. Matvarukedjor har ett stort inflytande på 
vilken mat som produceras och finns tillgänglig för konsumenter. Vägen dit utgörs dock av en 
komplex supply chain som ofta är globalt utspridd. Denna komplexitet kan leda till en 
potentiell problematik relaterat till samarbete, förtroende och målkongruens mellan ingående 
parter i nätverket (Ferrell et al., 2013).  
 
Oberoende av denna komplexitet och sammansättning är det övergripande målet med SCM att 
genom att planering, mätning och behandling av samtliga delar i supply chain kunna erbjuda 
värde till kunden (Basu & Wright, 2008). Kosten upptar en allt viktigare del av individens 
medvetande, konsumenter ställer högre krav och har idag finns en större inblick i hur och var 
maten produceras (Wade, 2001). En tydlig trend är den ökade konsumtionen av vad som 
upplevs mer säker, hälsosam och ansvarsfullt producerad mat. Härmed tydliggörs att en 
supply chain inte bör betraktas som en rad separata handlingar, utan som en fullkomlig 
process, från initiering till genomförande och slutförande. Därför måste SCM beakta varje 
enskild länk i kedjan som är involverad i produktion och hantering av varan, samt kostnaderna 
för detta. En förutsättning för detta är en omfattande strategi för att kostnadseffektivitet ska 
uppnås i hela supply chain (Basu & Wright, 2008). 
 

3.5.1 Etisk Supply Chain Management  
Att införa och upprätthålla en etisk supply chain är en komplex process som kräver 
omsorgsfull planering och hantering. Neef (2014) beskriver att en nödvändighet för att 
genomföra detta är att implementera ett etiskt ramverk. Ett sådant ramverk kräver en 
välutvecklad kommunikation, inte bara internt i organisationen, utan även externt mot 
samtliga intressenter, som på något sätt är involverade eller har intresse i aktuell supply chain. 
  
Etiska aktiviteter är många gånger fördelade på flera olika nivåer och avdelningar i 
organisationen, vilket gör att den strategiska koordineringen mellan dessa kan utgöra en stor 
problematik. Den organisatoriska strukturen utgör en väsentlig faktor i det klimat som 
utvecklas. Intern koordinering och kontroll, samt förhållningssättet gentemot lagar och regler 
kan skilja sig mellan olika organisationer, vilket därmed får konsekvenser för det 
organisatoriska etiska klimat som utvecklas (Victor & Cullen, 1988). Neef (2004) belyser ett 
antal centrala aktiviteter för att prioritera och lyckas koordinera en etisk supply chain. För det 
första krävs ett utformande av etiska riktlinjer och policyer samt en övergripande utvärdering 
av potentiella risker i förhållande till aktuell supply chain. På så vis skapas en utgångspunkt 
för analys av leverantörer och dess verksamheter. Neef (2004) menar att den främsta 
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förutsättningen för att skapa en etisk supply chain är valet och granskningen av leverantörer, 
samt förhandling med dessa gällande etiska aktiviteter. En omfattande dokumentation blir 
därmed nödvändig för att organisationen ska kunna tillhandahålla en legitim och verifierbar 
information till sina intressenter (Neef, 2004). Vidare beskrivs utbildning och kommunikation 
som viktiga bidrag till implementeringen av en framgångsrik etisk supply chain, för att kunna 
sprida och etablera kunskap om bland annat företagets COC samt rapporteringssystem. Denna 
utbildning och kommunikation bör genomföras av både företagets och leverantörers anställda, 
för att på så vis uppnå ett medarbetarengagemang i samtliga delar av supply chain, vilket 
därmed ökar chansen för framgångsrik implementering (Neef, 2004). 
 
Även Palmer & Zakhem (2001) redogör för hur utbildning är en viktig komponent i att 
säkerställa att etiska aspekter beaktas i företag. Med en föränderlig omvärld med ökad 
konkurrens på marknaden är det viktigt för företag att tillgodose att anställda i organisationen 
besitter korrekt kunskap, i syfte att kunna identifiera samt hantera moraliska problem som kan 
uppstå i arbetet. I säkerställandet att anställdas beteende och bedömning är i enlighet med 
regler och policyer rörande etiska riktlinjer är intern utbildning ett användbart verktyg. 
Genom detta kan organisationen kommunicera ut etiska värderingar och riktlinjer till samtliga 
anställda sittande på olika organisatoriska nivåer och därmed skapas en enhetlig uppfattning 
om vad som främjar ett etiskt arbete i företaget (Palmer & Zakhem, 2001). Sekerka (2009) 
redogör för ett primärt behov av intern utbildning inom etiska områden och menar att etisk 
organisatorisk utbildning av personal är en essentiell faktor för att tillgodose företagets etiska 
arbete. Vid introduktion av nyanställda är detta arbete som mest viktigt och intensivt, då 
individen från anställningens begynnelse får ta del av organisatoriska regler och COC, vilket 
medför att individen omgående får lära sig utföra arbetet utefter företagets krav. 

Xia et al. (2015) redogör för hur etiska och ekonomiska aspekter kan ställas i konflikt mot 
varandra på dagens växande globaliserade marknad. Lägre produktionskostnader i utlandet 
kan motivera en förflyttning av en eller flera delar av verksamheten utomlands och därmed 
skapas internationella supply chains i syfte att kostnadseffektivisera. En geografisk spridning 
av samarbetspartners kan dock leda till en försämrad kontroll över utfört arbete i samtliga led 
av supply chain och således tillkommer en risk att överträdelse mot socialt ansvar begås, 
exempelvis i form av dåliga arbetsförhållanden. Företag bör därmed anpassa företagsstrategin 
i takt med omvärldens och verksamhetens föränderlighet och ständigt tänka långsiktigt. Med 
tanke på ett ökat krav från konsumenters sida om att produkter skall vara framtagna enligt vad 
som anses vara etiskt, är det fördelaktigt om företag investerar i att säkerställa att etiska 
förhållningssätt tas hänsyn till, samt att socialt ansvar tas i samtliga led i supply chain. Det 
kan även vara gynnsamt att prioritera etik framför ekonomiska aspekter under en period och 
acceptera en kortsiktig förlust i företagsintäkter för att på så vis öka legitimitet av intressenter. 
Att ena ekonomiska och etiska incitament kan följaktligen få företag att generera en mer 
godtycklig vinst på lång sikt (Xia et al., 2015).  
 



 30 

Det kan även anses fördelaktigt att implementera tydliga riktlinjer rörande etiska aspekter och 
ett etiskt ramverk för aktiviteter i supply chain, då det tillåter företaget att ta ett officiellt 
ställningstagande till vad som anses acceptabelt och oacceptabelt beteende. Neef (2004) 
redogör för hur ett formellt etiskt ramverk inte bara ställer krav på leverantörer, utan även 
säkerställer att anställda kan ta till sig och förstå vikten av organisationens etiska värderingar. 
Dessutom utgör detta ett viktigt hjälpmedel för att identifiera risker i ett tidigt stadie och 
därmed undvika situationer av oetiska aktiviteter, en nödvändighet för att upprätthålla 
legitimitet i samhället i stort (Neef, 2004). 
 

3.5.2 Ramverk för etiskt beslutsfattande  
Etiskt beslutsfattande är en avgörande variabel för att uppnå en etisk supply chain. Det är 
genom normer, värderingar och sociala- och samhälleliga riktlinjer som en organisation 
etablerar en kultur av mer eller mindre etisk karaktär (Ferrell et al., 2013).  
 
Victor & Cullen (1988) redogör för vikten av organisatoriska normativa strukturer i etiskt 
beteende som medarbetare utvecklar. Ett etiskt klimat kan därmed anses utgöra ett normativt 
styrsystem för organisationer, vilket tar form baserat på såväl samhälleliga normer som 
företagsspecifika faktorer. Victor & Cullen (1988) benämner närmare bestämt hur faktorer av 
hänsynstagande, instrumentalism, självständighet, lagar och regler utgör viktiga bidrag för det 
klimat som utvecklas. Ett etiskt klimat konceptualiseras vidare som övergripande allmänna 
beskaffenheter i organisationer, vilka har inverkan på ett brett spektrum av beteenden och 
beslut (Victor & Cullen, 1988). Medarbetare förväntas att agera baserat på uppfattad 
organisatorisk praxis och principer, snarare än utifrån egna uppfattningar och värderingar. 
Anställdas uppfattning rörande etiskt klimat får konsekvenser för hur etiska dilemman beaktas 
i arbetet, samt vilka kriterier som används för att hantera dessa situationer. Etiskt klimat kan 
således anses utgöra ett system av vägledning för beslutsfattande och agerande i situationer av 
etiska dilemman. Då SCM i stor utsträckning behandlar interorganisatoriska relationer utgör 
etik en stor utmaning. SCM innefattar flera potentiella riskområden, allt ifrån 
distributionssäkerhet till arbetsförhållanden och produktkvalitet. Därmed krävs det en ständig 
balansering av olika etiska och kulturella värderingar och normer (Victor & Cullen, 1988). 
 
Ferrell et al. (2013) redogör för två deskriptiva angreppssätt till etiskt beslutsfattande i ett 
försök att öka förståelsen för de främsta influenserna i denna typ av beslut.  Först beskrivs 
Ferrell-Greshams contingency-modell för etiskt beslutsfattande. Modellen redogör för 
beslutsprocessen, vilken inleds med uppmärksammandet av en problematik av etisk karaktär. 
Enligt modellen finns det tre övergripande faktorer som har tydliga influenser på det etiska 
beslutsfattandet, individuella faktorer, möjligheter samt andra inflytelserika individer. Härmed 
tydliggörs att både interna och externa faktorer, påverkar hur ett etiskt dilemma uppfattas och 
behandlas av individen eller organisationen.  
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I enlighet med Ferrell-Greshams contingency-modell beskriver Wade (2001) ett 
organisatoriskt etiskt ramverk utifrån tre nivåer. Övergripande finns den makro-politiska 
nivån som styrs av lagar, regler och marknadsmekanismer. Nästa nivå reflekterar 
organisationens värderingar och egna etiska ståndpunkter, vilka tydliggörs genom de policyer 
som utformas. Slutligen innefattar det etiska ramverket en mikronivå, där individens beteende 
i den organisatoriska kontexten är betydande. Dessa tre nivåer är inte enskilt verksamma, utan 
det sker en ständig integreringsprocess dem emellan. Makronivån styrs i stor utsträckning av 
yttre faktorer, vilket ligger utanför organisationens kontroll. Organisationens etiska ansats 
måste därmed inte bara spegla interna normer och värderingar, utan även vara i linje med de 
övergripande makro-faktorerna i samhället (Wade, 2001). På samma sätt bör den anställdes 
etiska perception stämma överens med de organisatoriska etiska riktlinjerna. En avsaknad av 
denna kongruens kan leda till stora svårigheter för beslutsfattare att fatta ansvarsfulla beslut 
(Wade, 2001). 
 
Ett andra angreppssätt är Hunt-Vitell-modellen, vilken tar ett normativt angreppssätt i relation 
till etiskt beslutsfattande (Ferrell et al., 2013). Utifrån detta perspektiv jämför individen aktivt 
åtgärder som har eller bör vidtas med individens personliga normer och värderingar, för att 
försäkra sig om huruvida dessa är etiskt gångbara.  I nästa skede utvärderar individen 
alternativ för att avgöra vilket alternativ som är mest fördelaktigt. Därmed undersöks såväl 
sannolikhet som önskvärdhet av specifika handlingars konsekvenser innan beslutsfattande 
sker.   
 
Utifrån genomgångna angreppssätt utvecklar Ferrell et al. (2013) ett ramverk för etiskt 
beslutsfattande i Supply Chain Management. Modellen innefattar fyra övergripande områden, 
vilka enligt ramverkets grundare är avgörande för det etiska beslutsfattande som sker i supply 
chain, och resultatet av detta.  
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Figur 1. Ramverk för etiskt beslutsfattande. Ferrell et al. (2013). s. 278 

 
Inledningsvis betonas den sociala, politiska och ekonomiska kontexten i vilken företaget 
verkar (Ferrell et al., 2013). I enlighet med den institutionella teorin påverkar institutioner i 
samhället det etiska ställningstagandet som sker i organisationerna. Flera institutioner i 
samhället bidrar med lagar, regler och normer för företag att förhålla sig till och sociala och 
politiska institutioner utgör därmed en avgörande faktor i identifiering och hantering av etiska 
dilemman (Ferrell et al., 2013). 
 
Utöver yttre influenser inkluderar det etiska ramverket en komponent rörande rådande intern 
kultur. Varje organisation och ingående enhet i supply chain präglas av egna specifika normer 
och värderingar (Ferrell et al., 2013). Specifika enheters etiska ståndpunkt kan strida mot 
andra övergripande normer i supply chain, till exempel genom variationer i värderingar kring 
etik eller socialt ansvarstagande. Denna faktor har betydelse för identifieringen av etiska 
dilemman i supply chain, eftersom potentiella konflikter mellan olika värderingar hos 
ingående enheter genererar konsekvenser för samtliga delar av supply chain (Ferrell et al., 
2013). 
 
Nära relaterat till intern etisk kultur behandlar den tredje komponenten i ramverket för etiskt 
beslutsfattande individuell bedömning. Varje individs etiska bedömningsförmåga behandlar i 
stor utsträckning individers perception av rättvisa (Ferrell et al., 2013). Denna etiska 
bedömningsförmåga kan skilja sig markant mellan olika individer och olika stadier i supply 
chain. 
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Slutligen inbegriper den fjärde komponenten den övergripande rådande kultur och komplexitet 
i supply chain, rörande dess sammansättning och hur väl regler efterlevs och överensstämmer 
mellan samarbetande parter. Krav på riktlinjer som ska anammas och följas av samtliga parter 
utvecklas ofta utifrån tillsynsregler och riskfaktorer inom supply chain (Ferrell et al., 2013). 
Vidare har komplexiteten i supply chain en avgörande inverkan på identifieringen och 
tolkningen av etiska dilemman, då det i många fall rör sig om en invecklad sammankoppling 
relationer snarare än direkt horisontella eller vertikala förbindelser. Ferrell et al. (2013) 
belyser även vikten av den dominerande organisatoriska kulturen i en supply chain, vilken 
formas utifrån organisatoriska värderingar och normer. Kulturen tar sig uttryck i existerande 
relationer, förtroende och maktförhållanden mellan ingående parter i supply chain. Den etiska 
kulturen utgör därmed ett essentiellt bidrag till uppmärksammandet av etiska dilemman och 
därmed processen av beslutsfattande i organisationen. 
 
De ingående faktorerna i ramverket för etiskt beslutsfattande kommer att ligga till grund för 
såväl sekundäranalys som vidare analys och diskussion av erhållet material. De fyra 
övergripande komponenterna i ramverket, kommer för tydlighetens skull vidare att benämnas; 
“Sociala och politiska institutioner”, “Intern organisatorisk kultur”, “Individuell bedömning” 
samt “Kultur och komplexitet i supply chain”. Dessa fyra benämningar motsvarar de ingående 
komponenterna i ramverket (figur 1), vars innebörd tydliggjorts för ovan. En svensk 
översättning av dessa komponenter anses vara fördelaktigt i det vidare arbetet då detta 
förväntas underlätta läsningen samt ge en ökad förståelse för det material som bearbetas.  
 
Ramverket tydliggör flertalet viktiga aspekter i förhållande till den process av etiskt 
beslutsfattande som utförs i dagens organisationer. Ramverket interagerar tidigare teoretiska 
ansatser i ämnet och ger en övergripande bild av de komplexa nätverk som en supply chain 
utgör. Därmed anses denna modell utgöra en passande teoretisk utgångspunkt för vidare 
undersökning av den problemformulering som uttryckts.   
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4. Empiri 
Detta kapitel inleds med en presentation av intervjuer som genomförts med fyra anställda på 
Coop. Därefter följer ett redogörande för studiens sekundärdata som utgörs av tidigare 
genomförda studier. 
 

4.1 Intervjuer 
Nedan följer en deskriptiv redogörelse för det empiriska material som samlats in genom fyra 
semistrukturerade intervjuer. Beskrivningen utgör en direkt avspegling av respektive 
respondents svar och personliga resonemang i relation till de frågeställningar som behandlats 
under intervjuerna. 
 

4.1.1 Respondent 1 
Respondent 1 innehar sedan fyra år tillbaka en ledande position inom den logistiska 
avdelningen i Coops verksamhet, en avdelning som har ansvar över en stor del av 
beslutsfattandet rörande Coops varor och transport. Dessa beslut baseras i stor utsträckning på 
pris, serviceförmåga samt flexibilitet. I intervjun redogörs det för hur Coops utformade COC, 
hållbarhetskrav samt policyer tas hänsyn till när beslut fattas i Coop. Detta i kombination med 
uppsatt lagstiftning för aktuellt område är utgångspunkt i beslutsfattandet. 
 
Det är av stor vikt för Coop att vara lyhörd vid eventuella förändringar på marknaden samt 
kundefterfrågan enligt respondent 1. Fair Trade samt ekologiska varor är prioriterade av Coop 
då med dessa miljömässigt godkända produkter kan företaget försäkra sig om att drägliga 
arbetsförhållanden förekommer i supply chain. För att säkerställa en etisk supply chain finns 
ett tydligt kravställande på samarbetspartners Coop arbetar med, där vissa minimikrav måste 
vara uppfyllda. I syfte att kontrollera att dessa regler och krav efterlevs genomförs 
regelbundna kontroller av aktörer i Coops supply chain. Frekvensen av kontroller kan variera 
vid exempelvis misstanke om misskötsel från en leverantör och kan även utföras av tredje 
oberoende part. 
 
Respondent 1 menar att etiska aspekter påverkar beslut rörande Coops supply chain. Dock 
kan det uppstå etiska dilemman i beslut där prioriteringar måste göras, exempelvis huruvida 
det anses etiskt att köpa varor producerade i icke-demokratiska länder. Ett annat etiskt 
dilemma som framkommer är personlig integritet, i de fall då det strider mot säkerhet på 
arbetsplatsen, exempelvis vid utförandet av drogtester på personal. 
 
Etiska aspekter väger även tungt internt i organisationen då Coop arbetar för att samtliga 
avdelningar ska genomsyras av implementerade företagsvärderingar. Vid introduktion av nya 
medarbetare genomgås utbildning om deras värderingar och verksamhetens arbete, där 
hållbarhet och etik utgör en del. Dock är detta något som automatiskt tas hänsyn till i Coops 
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arbete, vilket respondent 1 menar är en följd av ett gediget hållbarhetsfokus. Det är även av 
stor vikt att skapa en god kundupplevelse i butikerna. 
 
Även om det föreligger ett stort fokus på etiska aspekter i beslutsfattandet är det nödvändigt 
att ta hänsyn till ekonomiska faktorer för att möjliggöra en god bedömning, trots att 
prioritering främst ligger på ett etiskt agerande i organisationen. 
 

4.1.2 Respondent 2 
Respondent 2 har 30 års erfarenhet av arbete inom svensk dagligvaruhandel, varav 4 år inom 
Coop. Intervjun belyser att Coop ingår i ramavtal med samtliga leverantörer och där uttrycker 
Coops COC strikta regler angående kravställandet på samarbetspartners i supply chain. Den 
interna COC delges därmed till samtliga leverantörer vid ingående av avtal. Flertalet punkter i 
detta dokument av regler berörs redan i existerande lagstiftning, dock prioriterar Coop ett 
antal ytterligare parametrar. Således har särskilda krav för utvalda samarbetspartners 
formulerats, vilka speglar företagets värderingar. När ett avtal ska slutas med en ny part, en 
leverantör, använder Coop ett stort frågebatteri och utför flertalet kontroller. Uppföljning att 
dessa krav efterlevs sker av Coop eller vid köp av tjänst av en oberoende extern part, i de fall 
där intern tid eller resurser inte är tillräckliga. Uppdagas det att kraven inte efterlevs hos en 
samarbetspartner kan detta eventuellt leda till avslutat samarbete med denna part. 
Leverantörer belägna i länder som förmodas ha sämre förhållanden, rörande exempelvis 
drägliga arbetsförhållanden samt råvaruhantering, kontrolleras i större utsträckning med fler 
fysiska besök. 
 
I val av sortiment prioriteras en hög kvalitet och respondent 2 redogör för hur denna 
prioritering går före kostnadsaspekter. Således anses det inte föreligga några motsättningar 
mellan etik och kostnad i beslutsfattandet. Coop föredrar exempelvis inköp av KRAV-
certifierade produkter, vilka köps in trots att motsvarande produkt kan finnas till förmånligare 
pris och med annan typ av certifiering. Att arbeta med certifierade produkter påvisas vara 
nödvändigt då det beskrivs hur det föreligger en ökad efterfrågan på denna typ av varor på 
marknaden.  
 
Konsumenternas intressen är primära och prioriteras i urval av produkter till Coops sortiment 
enligt respondent 2. Exempelvis har Coop tagit fram det egna varumärket Änglamark, vilket 
är ett ekologiskt varumärke, som infördes då det identifierades finnas en ökad efterfrågan på 
ekologiska produkter. Majoriteten av dessa produkter är idag certifierade med KRAV-
märkning. Coops egna varumärken ska motivera kunder att göra ett smartare val men till ett 
förmånligare pris än konkurrenternas. Inga föreliggande etiska dilemman i verksamheten kan 
påvisas i Coops verksamhet. 
 



 36 

Coop arbetar för att uppfattas som “den goda kraften” i svensk dagligvaruhandel. Etiska 
aspekter påvisas även implementeras internt, då respondent 2 beskriver att det finns tydliga 
krav på internutbildning rörande etiska frågor, vilket hänvisas till existerande avtal och 
bilagor. 
 

4.1.3 Respondent 3  
Studiens tredje respondent arbetar på Coops kvalitetsavdelning, vilket innebär ett primärt 
arbete med strategiska frågor relaterade till hållbarhetsaspekter i verksamheten. I intervjun 
med denna part redogörs det för hur kravställandet på Coops leverantörer uttrycks i företagets 
COC samt i specifika varukrav. En stor del av varukraven finns redan berörda i existerande 
lagstiftning men på vissa områden har Coop valt att utföra striktare krav baserat på företagets 
värderingar. Respondent 3 redogör för hur det krävs uppfyllande av vissa miniminivåer hos 
samarbetspartners i supply chain, vilka finns uppställda i Coops COC. Coops 
hållbarhetspolicy beaktas även i denna aspekt. Coops COC delges till leverantörer i företagets 
supply chain och dokumentet ska signeras, och därmed accepteras, av samarbetspartners vid 
ingående av avtal. Kontroll att kraven efterlevs utförs i form av platsbesök och 
stickprovskontroller. Företagets mål är att bedriva hållbara butiker med hållbara produkter, 
vilket säkerställs genom användandet av ett antal mätbara måltal gällande butikerna. 
 
Konsumenternas intressen tas hänsyn till i företagets beslutsfattande enligt respondent 3, då i 
takt med en ökad medvetenhet hos kunder rörande etik och socialt ansvarstagande, är det av 
stor vikt att Coop arbetar med dessa frågor. Det är essentiellt att Coop använder sig av goda 
och etiska leverantörer samt att produkter i sortimentet håller en hög kvalitet. 
 
Ett ledningsbeslut menar respondent 3 även är källan till Coops stora motivation att arbeta 
med etiska perspektiv och etik är således prioriterat även på ledningsnivå. Detta påvisas även 
internt hos samtliga medarbetare då dessa måste ta del av en e-utbildning i hållbar utveckling. 
Då företaget arbetar mycket med certifierade produkter som KRAV och Fair Trade, medföljer 
ett krav att personal ska besitta kunskap om dessa produkter, vilket säkerställs genom 
utbildning rörande dessa certifieringar. Det sker även insamlingar till rättvisearbetande 
organisationer i företagets butiker samt har kunder möjlighet att donera summan som 
insamlas av pant till välgörande ändamål, vilket menas vara ett etiskt ställningstagande Coop 
gör. 
 
Etiska frågor bygger ofta upp problem och respondent 3 redogör för hur etiska dilemman 
upplevs i Coops arbete. Dessa berör främst innehavandet av kontroll, bland annat av 
leverantörer i företagets supply chain. Ett gediget arbete utförs att kontrollera 
samarbetspartners, dock är det en omöjlighet för Coop att besitta en ständig kontroll då kontor 
samt personal inte finns på plats på samtliga lokaliseringar av leverantörer. Om det uppdagas 
vid en kontroll av en leverantör att Coops krav inte uppfylls tillkommer ett etiskt dilemma för 
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Coop då det krävs ett beslut huruvida samarbetspartners ska uteslutas från företagets supply 
chain eller ej. 
 
Det framkommer även i intervjun att etik är prioriterat i Coops verksamhet, men det krävs 
även ett hänsynstagande till ekonomiska aspekter i beslutsfattandet. Detta då företaget önskar 
bedriva en lönsam verksamhet. Dock redogör respondent 3 för hur det vid prioritering av 
kostnadseffektiva aspekter sker framför etiska långsiktigt kan leda till en högre kostnad, vilket 
ökar anledningen att prioritera etik i beslutsfattandet. 
 

4.1.4 Respondent 4 
Respondent 4 är ansvarig för inköp och strategi på en betydande avdelning i Coops 
verksamhet. I intervjun framgår att det finns åtskilda sätt att agera enligt Coops värdekedja. 
Gällande livsmedel finns det vanligen ett urval av leverantör inom den specifika kategorin. 
Inköpet baseras på kundbehov, efterfrågan samt ett antal beslutskriterier vilka måste uppfyllas 
innan kontrakt skrivs med leverantören. Majoriteten av beslutsfattandet gällande Coops 
supply chain menar respondent 4 tas på central nivå och baseras på lagstadgade regler, normer 
och värderingar. Policyer har en viktig funktion för att försäkra sig om att produkterna har en 
kommersiell nytta. Beslutsprocessen i val av leverantörer baseras på interna styrdokument och 
de krav som ställs på respektive aktör grundar sig i den COC som Coop antagit. Vidare 
redogörs att konsumenten har en viktig inverkan på det utbud som erbjuds, och därmed för de 
beslut som fattas gällande inköp. Lyhördhet gentemot konsument prioriteras, vilket tar sig 
uttryck genom medlemspaneler och ägarombud för att på så vis fånga upp efterfrågan och 
intresse hos konsument. 
 
Coops prioritering av etiska aspekter i arbetet med supply chain utgör en del av 
organisationens grundplattform enligt respondent 4. I intervjun framgår hur Coop verkar för 
“den goda kraften” och därmed en etisk supply chain. Detta är en grundläggande värdering 
vilken inte kan kompromissas med. Företagets årsberättelse innefattar mycket information 
rörande det etiska arbetet och i vilken utsträckning detta prioriteras. För att dessutom 
säkerställa att dessa etiska aspekter appliceras i verksamheten genomgår samtliga anställda en 
introduktionsutbildning samt vidare uppföljningar.  
 
Kommersiella aspekter av nya konkurrenter och småföretagare utgör ett etiskt dilemma för 
Coop, då dessa kan ha andra typer av beslutsprocesser och en annan etisk ståndpunkt. I denna 
typ av situationer blir en essentiell aspekt för Coop att vara hållfast med sina värderingar och 
inte kompromissa i för stor utsträckning. En vidare problematik som beskrivs i intervjun, 
gällande arbetet för en etisk supply chain, är storleksförhållandet då Coop kräver stora 
volymer av de varor som köps in. Etiska aspekter medför en långsiktig orientering. Gällande 
kostnadseffektiva aspekter i beslutsfattande handlar det i dessa fall vanligen om överlevnad 
för stunden och har därmed större fokus på kortsiktighet. Respondent 4 menar att i 



 38 

prioriteringar mellan etiska och kostnadseffektiva aspekter baserar Coop sina beslut på en 
sund affärsetik där långsiktighet således prioriteras.  
 

4.2 Sekundäranalys 
4.2.1 Sociala och politiska institutioner 

Raaijmakers et al. (2015) redogör för situationer av komplexitet och hur beslutsfattare 
påverkas av intressenters oförenliga påtryckningar. Institutionell komplexitet uppstår när en 
organisation utsätts för motstridiga påtryckningar från olika intressenter med åtskilda 
institutionella logiska utgångspunkter (Raaijmakers et al., 2015). I dessa situationer måste 
beslutsfattare hantera tvetydiga och motstridiga krav, vilket tenderar leda till en osäkerhet i 
hur legitimiteten i organisationen kan upprätthållas. Då beslutsfattare inte kan förlita sig på 
välkända mönster av informationsbearbetning, utan måste engagera sig i en aktiv 
problemlösningsprocess, skapas oklarheter gällande när och hur beslutsfattare kommer att 
reagera i komplexa situationer. En konsekvens av detta är större fördröjningar i 
beslutsfattande (Raaijmakers et al., 2015). 
 
Artikeln redogör för en studie med syfte att undersöka hur beslutsfattare hanterar denna 
komplexitet, och reagerar på intressenters påtvingande påtryckningar som ställs i konflikt med 
andra intressenters förväntningar på legitima metoder (Raaijmakers et al., 2015). Studien 
genomfördes som ett experiment i två delar, där den institutionella komplexiteten 
manipulerades för att undersöka respondenternas agerande i denna typ av situationer. 
Resultatet påvisar att institutionell komplexitet leder till en längre beslutsprocess. Vid 
påtvingade påtryckningar, kan aktörer inte fullständigt undvika en anpassning till dessa krav, 
men däremot kan processen fördröjas. Detta är dock vanligen ingen passiv fördröjning, utan 
snarare en tid som används för att försöka minska den institutionella komplexiteten genom att 
neutralisera motsatta påtryckningar, anpassa praxis eller avvakta situationens utveckling för 
att hitta ett tydligare sätt att uppnå legitimitet (Raaijmakers et al., 2015). Tiden betraktades 
som en resurs för att skona organisationen och det egna beslutsfattandet från osäkerheten som 
intressenternas oenighet genererat. Resultatet förstärktes genom de motsatta tendenserna vid 
situationer då låg komplexitet påvisades. I relativt entydiga miljöer kan beslutsfattare snabbt 
hitta ett passande förhållningssätt i interaktionen med intressenter, som ett resultat av låg 
komplexitet (Raaijmakers et al., 2015).  Att fördröja den interna anpassningen till externa 
påtryckningar anses därmed utgöra ett strategiskt fördelaktigt agerande i komplexa 
situationer.  
 
Reuter et al. (2012) menar att oetiskt beteende som strider mot hållbarhetspolicyer kan ha 
direkt negativa konsekvenser för företagets ekonomiska ställning. För att försäkra sig om 
långsiktig framgång bör företag ständigt söka efter effektiva metoder för att tillgodose 
intressenters behov och skapa mervärde för dessa. Artikeln ”The impact of stakeholder 
orientation on sustainability and cost prevalence in supplier selection decisions” redogör för 
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en studie, vars syfte var att undersöka hur intressenters krav påverkar aspekter av hållbarhets- 
och kostnadsorientering i beslutsfattande gällande val av leverantörer och samarbetspartners 
(Reuter et al., 2012). Effekterna av intressenters påtryckningar på organisationers etablering 
av en etisk kultur och hur detta påverkar urvalsbeslut undersöks genom en empirisk studie. 
Urvalet bestod av inköpschefer från industriella multinationella företag, bestående av 
representanter från flera olika branscher, exempelvis transportföretag, sjukvård och 
dagligvaruhandel. Studien genomfördes med en kombination av telefonintervjuer och 
internetbaserade enkäter. Sammanlagt erhölls 71 besvarade frågeformulär. 
 
Resultaten stödjer de initiala antagandena gällande förekomsten av en avvägning mellan 
kostnadseffektiva och hållbarhetsaspekter i beslutsfattande om leverantörer (Reuter et al., 
2012). Studien påvisar att inköpschefer som anammar ett hållbarhetstänk inte tar hänsyn till 
kostnadseffektiva aspekter i lika stor utsträckning. Vidare behandlas hur denna typ av 
beslutsfattande påverkas av inflytande från de tre intressentgrupperna aktieägare, 
konsumenter samt samhället i stort. Samhället visade sig ha ett positivt inflytande på den 
hållbarhetsorientering och det ansvarstagande som organisationen anammar i sitt 
beslutsfattande relaterat till val av leverantörer (Reuter et al., 2012). Däremot påvisar 
resultatet en stark negativ effekt av aktieägares och konsumenters påverkan på en 
ansvarstagande ståndpunkt i frågan. En möjlig orsak till detta beskrivs vara det faktum att 
exempelvis konsumenter i många fall är mer distanserade från beslutsfattaren än vad en 
offentlig intressent är (Reuter et al, 2012).  
 
Artikeln “Ethical Decision Making in Fair Trade Companies” behandlar en studie om etiskt 
beslutsfattande i ett Fair Trade-företag. Fair Trade-utvecklade principer innebär att företag 
antar en strikt förbindelse och reglering av exempelvis leverantörsavtal. Däremot kvarstår 
delar av beslutsfattandet oreglerat, vilket medför att etiska dilemman uppstår som en 
konsekvens av dagens konkurrenskraftiga marknader (Davies & Crane, 2003). En empirisk 
studie genomfördes där data samlades in genom en kombination av deltagande observation, 
etnografi och semi-strukturerade intervjuer. Urvalet utgjordes av ett relativt litet och nystartat 
engelskt Fair Trade-företag, i syfte att erhålla ett mer djupgående perspektiv av etiskt 
beslutsfattande i denna kontext. 
 
Resultaten påvisar att etiskt beslutsfattande behandlar komplexiteten av konkurrerande 
värderingar, målsättningar och skilda intressen. Närmare bestämt identifieras två 
huvudsakliga etiska dilemman i implementeringen av Fair Trade och dess principer. I första 
hand uppstår ett dilemma kring vilka samarbetsparters företaget lämpligen bör inleda en 
affärsrelation med. Dessutom utgör intressenters skilda intressen en problematik för företaget 
att prioritera och besluta hur dessa ska tas hänsyn till (Davies & Crane, 2003). 
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Studien belyser även en potentiell konflikt som kan uppstå till en följd av de förväntningar 
som kan finnas på stora vinstmaximerande företag, vilka kan kollidera med syftet att 
upprätthålla en etisk framtoning. Osäkra etiska dilemman, där väletablerade organisatoriska 
riktlinjer saknas, tenderar att i större utsträckning baseras på kommersiella än etiska grunder 
(Davies & Crane, 2003). Davis & Crane (2003) argumenterar vidare för att ju viktigare 
intressenterna är för företaget, desto bättre stämmer dessa parters värderingar överens, vilket 
genererar en större påverkan på beslutsfattandet. I situationer där viktiga intressenter är 
inblandade, uppstår därmed en ökad osäkerhet om huruvida den övergripande organisatoriska 
policyn bör följas, eller om intressentens intresse ska prioriteras. Härmed tydliggörs en 
osäkerhet som kan uppstå i etiskt beslutsfattande, där företaget riskerar att kompromissa med 
sin etiska ståndpunkt till förmån för vinstmaximerande eller samarbetsmässiga aspekter.  
 

4.2.2 Intern organisatorisk kultur 
I artikeln “Codes of Conduct and Corporate Social Responsibility: an Empirical Study” 
beskriver Withers et al. (2011) en studie genomförd i syfte att undersöka huruvida Code of 
Conduct (COC) och utbildning i etiska förhållningssätt har betydelse för anställdas beteende i 
arbetet, det vill säga om etiska riktlinjer påverkar medarbetare till ett mer ansvarsfullt 
agerande. 

En enkät utformades för att undersöka supply chain managers perception om Corporate Social 
Responsibility (CSR) och huruvida COC påverkar medarbetares beteende. Enkätens frågor 
var utformade för att försöka ringa in relevansen av organisationers agerande gällande etik 
och socialt ansvar (Withers et al., 2011). Undersökningsdeltagarna representerade en bred 
variation av branscher. Samtliga respondenter var dock alla yrkesmässigt inblandande i inköp, 
upphandling och interaktion med leverantörer och kunder, vilket ansågs nödvändigt för 
studiens syfte (Withers et al., 2011). 

Resultatet påvisade att utbildning om COC hade en signifikant positiv inverkan på de 
anställdas engagemang (Withers et al., 2011). Kunskapsförmedling gynnade de anställdas 
agerande i enlighet med organisationens etiska riktlinjer. En obligatorisk utbildning i etik och 
COC konstaterades generera de mest hängivna medarbetarna i CSR-relaterat agerande. Ett 
starkt ledningsengagemang påvisades även ha stor betydelse för hur medarbetare anammar 
etiska riktlinjer och tar socialt ansvar (Withers et al., 2011). Detta gynnar inte bara ett etiskt 
agerande utan ökar även medarbetarnas trygghet i att rapportera avvikelser om oetiskt 
beteende i organisationen. Withers et al. (2011) drar slutsatsen att fullständiga åtaganden är 
nödvändiga för att verkligen implementera COC i organisationen, vilket medför en större 
följsamhet av etiskt handlande hos medarbetare. 

Martinsson & Svensson (2004) undersöker hur organisationer med en uttalad etisk profilering 
säkerställer att etiska riktlinjer implementeras i verksamheten och i det dagliga arbetet.  
Dessutom läggs fokus på hur organisationer arbetar aktivt med att realisera etiska riktlinjer 
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och därigenom uppnå en samstämmighet i medarbetarnas förhållningssätt i dessa frågor. 
Urvalet bestod av respondenter från Handelsbanken, ett företag som valdes baserat på dess 
framstående och aktiva arbete med etiska frågor i verksamheten. Studien baseras på både 
primär- och sekundärdata, där en fallstudie genomförts samt kompletterats med strukturerade 
intervjuer. Det empiriska materialet samlades in genom 6 personliga intervjuer med individer 
på olika nivåer i företaget.  

Resultatet indikerar att skriftliga direktiv och riktlinjer utgör en viktig förutsättning för att 
förmedla ett grundläggande organisatoriskt ställningstagande och tankesätt, för att vägleda 
medarbetare i önskvärt agerande i det dagliga arbetet. För att implementera etiska riktlinjer i 
organisationen och göra dem applicerbara för anställda, är det av stor vikt att utforma ett 
lättförståeligt och tillgängligt material för de anställda (Martinsson & Svensson, 2004).  
Studieresultatet påvisade även vikten av uppföljning och att kontinuerligt kommunicera ut de 
etiska riktlinjer som formulerats i organisationen. Internutbildningar anses utgöra en passande 
kanal för att sprida information samt säkerställa att de anställda förstår innebörden av de 
etiska riktlinjer som finns i organisationen.  

Martinsson & Svensson (2004) drar slutsatsen att en viktig förutsättning för efterlevnad av 
etiska riktlinjer i verksamheten är att dessa etableras så grundligt att de kommer att anses 
utgöra en del av den interna företagskulturen. I denna process har företagsledare en avgörande 
roll, då dessa bär ansvar för att sprida och skapa förståelse för de etiska riktlinjerna som 
formulerats. En ledares funktion blir i detta syfte att föregå med gott exempel, och därigenom 
bidra till en grundlig implementering och efterlevnad av etiska riktlinjer (Martinsson & 
Svensson, 2004).  

4.2.3 Individuell bedömning 
Studien av Davies & Crane (2003), vilken redogjorts för ovan, berör även individuella 
aspekter i beslutsfattande. I enlighet med Jones (1991) beslutsmodell poängteras i studien att 
individers olika bedömningar är ett resultat av dels organisatoriska faktorer samt moralisk 
intensitet som uppstår i situationer av etiska dilemman. Etiska dilemman av lägre intensitet 
tenderar att styras av företagets övergripande etiska policy. Däremot kan många situationer 
innebära en högre komplexitet och osäkerhet, där tydliga organisatoriska riktlinjer saknas. I 
dessa fall blir tidigare beslut en viktig referensram för hur nya beslut ska fattas. Individens 
perception om den moraliska intensiteten i en fråga tenderar därmed att påverkas av tidigare 
beslut som tagits i ett organisatoriskt sammanhang. Ett resultat av detta är att det etiska 
perspektivet i beslutsfattandet riskerar att förbises genom att den organisatoriska hållningen i 
frågan anammas utan närmare övervägning (Davies & Crane, 2003). På så vis har tidigare 
beslutsfattande i organisationen en stor betydelse för de framtida beslut som fattas. Om så är 
fallet leder det till att beslutsprocessen snabbas på, då beteende och beslutsfattande går på 
rutin, vilket kan leda till att individens moraliska bedömning av det specifika etiska dilemmat 
uteblir (Davies & Crane, 2003). Dessa mönster av beteenden, utifrån tidigare fattade beslut, är 
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däremot inte nödvändigtvis oföränderliga i sin karaktär, utan kan snarare omformuleras 
utifrån yttre omständigheter och förändringar av moraliska synsätt inom organisationen. 
 
Valentine et al. (2014) belyser vikten av den miljö i vilken organisationen är verksam som en 
förutsättning för etiskt beslutsfattande. Sambandet mellan organisatoriskt etiskt sammanhang 
och individuellt etiskt beslutsfattande undersöktes genom en enkätstudie på sammanlagt 186 
respondenter inom den finansiella servicesektorn i USA. I enlighet med hypoteserna, påvisade 
en klusteranalys av resultatet att det etiska klimatet påverkar beslutsfattandet som sker i 
organisationen (Valentine et al., 2014). 
 
Valentine et al. (2014) utgår från perspektivet att beslutsfattande sker i en flerstegsprocess, 
från ett uppmärksammande och intensitet av ett etiskt dilemma till en bedömning och 
agerande i förhållande till detta. I enlighet med detta indikerar det erhållna resultatet att 
individens uppfattning om organisationens etiska kontext främst har betydelse för de mellersta 
och senare skedena av det etiska beslutsfattandet. Utifrån studiens resultat tydliggörs att 
organisatoriska insatser för att skapa och upprätthålla ett etiskt klimat har stor betydelse, då 
medarbetare uppfattar organisationen etiskt framstående vilket speglas medarbetarnas 
beslutsfattande. De anställda baserar inte bara sina uppfattningar om organisationens etiska 
klimat på vad som sägs, utan även på de beteenden som observeras inom organisationen. 
Därmed är det av största vikt att även vidta åtgärder för att säkerställa att medarbetare, 
framförallt de med formell auktoritet i organisationen, aktivt implementerar etiska beteenden 
(Valentine et al., 2014). 
 
En studie på hur etiskt agerande på individuell samt organisatorisk nivå påverkar etiskt 
beteende och beslutsfattande i företag genomfördes av Elango et al. (2010). Det etiska 
beteendet drivs både av organisatorisk påverkan men uttrycker även individens värderingar 
och standarder. Den upplevda etiska kongruensen på arbetsplatsen var således i fokus. Studien 
utgick från flera formulerade hypoteser vilka antog att etik på individnivå hade en positiv 
relation till etiskt beteende, samt att den upplevda nivån av organisatorisk etik har inverkan på 
individuella beteenden. Respondenter i denna studie bestod av nyexaminerade studenter från 
två amerikanska universitet som sedan två år hade en heltidstjänst och chefsposition (Elango 
et al., 2010). Det erhållna resultatet konstaterade att chefers etiska beslutsfattande grundas på 
individuella värderingar, men påverkas även av uppfattat etiskt beteende bland övriga 
anställda på arbetsplatsen. Policyer, ledningens beteende och andra uppfattade normer på 
arbetsplatsen var faktorer på organisatorisk nivå som ansågs ha inflytande på etiskt beteende i 
organisationen (Elango et al., 2010). 
 
Valentine & Johnson (2005) genomförde en studie på hur förmedlande av etiska riktlinjer 
påverkar individuellt beteende hos anställda i syfte att främja ett etiskt agerande. Då etiska 
riktlinjer uttrycker företagets värderingar samt normer, ansåg studiens genomförare att vid 
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utlärning av dessa organisatoriska värderingar, torde anställdas beteende påverkas och 
förbättra deras förmåga att fatta moraliska beslut. En intern förmedling av företagets etiska 
synsätt ansågs kunna leda till ett enhetligt beteende hos anställda som främjade såväl 
organisationen i sig, men även samhället i stort. 

Studien utfördes med hjälp av en enkät besvarad av 145 stycken representanter från olika 
företag. Resultatet påvisade att en förmedling av organisatoriska etiska riktlinjer till företagets 
anställda påverkade individuellt beteende i positiv riktning, i enlighet med vad som ansågs 
etiskt korrekt i organisationen. Det visade sig vara av vikt att i ett tidigt stadie av 
anställningen förmedla dessa riktlinjer till individen för att kunna påvisa organisationens 
värdesättande av ett etiskt beteende. Utbildning av anställda genom gruppmöten och 
individuella uppföljningar på utfört arbete stärkte även individernas perception rörande 
organisationens värdesättning av etiskt beteende. Av dessa anledningar ansågs det som en 
primär fråga, att företagsledare bör begrunda hur organisationens etiska värderingar 
presenteras, hur väl det kommunicerar företagets värderingar samt hur detta ska förmedlas i 
form av utbildning av anställda i organisationen (Valentine & Johnson, 2005). 

4.2.4 Kultur och komplexitet i supply chain 
Kandidatuppsatsen ”Samspelet mellan aktörer för en miljövänlig försörjningskedja” redogör 
för bakomliggande drivkrafter i miljöarbete för köpande organisationer och vilka 
konsekvenser dessa faktorer får i val av samarbetsstrategi. Studien syftar till att ge ökade 
insikter rörande hur en köpande organisations val av samarbetsstrategi har inverkan på Green 
Supply Chain Managements (GSCM) genomslagskraft i försörjningskedjan (Bernát & 
Nilsson, 2014). GSCM involverar att tillgodose miljöansvaret i ett interorganisatoriskt nätverk 
genom att anpassa, analysera och förena aktiviteter genom hela supply chain (Bernát & 
Nilsson, 2014). Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats där 12 semi-strukturerade 
intervjuer genomfördes. Intervjuerna innefattade aktörer inom olika branscher och 
försörjningskedjor, med representanter från både livsmedels- samt bilbranschen. Samtliga 
intervjuobjekt var avdelningschefer med ansvar inom logistik, inköp, transport och 
miljö/kvalitet. 

Resultatet uppmärksammar förekomsten av yttre påverkningar på organisationers miljöarbete. 
I livsmedelsbranschen tydliggjordes ett aktivt miljöinitiativ som en konsekvens av 
konsumenters ökade medvetenhet om livsmedels ursprung och miljöpåverkan (Bernát & 
Nilsson, 2014). Yttre påverkningar visade sig även ha inflytande på organisationens val av 
samarbetsstrategi med leverantörer och därmed implementeringen av en Green Supply Chain. 
Studien fokuserar på både transaktions- och relationsmässiga aspekter i val av 
samarbetsstrategi, där resultatet påvisar att dessa kan samexistera. Slutsatser dras om vikten 
av en ömsesidig relation för implementeringen av GSCM. Köpande organisationers 
miljöinitiativ genererar en minskad effekt vid avsaknaden av en ömsesidig relation mellan 
ingående parter (Bernát & Nilsson, 2014). 
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Ekdahl & Karlsson (2009) har genomfört en studie i hur företag använder sig av styrsystem 
för att kunna styra utvalda leverantörer i etiska frågor. Syftet med detta var att beskriva 
användandet av dessa styrmekanismer för att styra leverantörer och därmed se till att 
företagets etiska riktlinjer och värderingar är enhetliga i hela supply chain. Studien 
genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med representanter från tre olika företag, ett 
inom skogsbranschen, ett i el- och värmebranschen samt ett företag som uppstått genom 
samverkan mellan fem landsting. 
 
Resultatet av studien indikerade att samtliga företag arbetade med etiska mekanismer i form 
av en Code of Conduct, vilket beskrivs som ett vanligt förekommande styrmedel. Dessa 
riktlinjer var inte förhandlingsbara, utan redogjorde för de minimumkrav som företagen 
krävde att deras leverantörer uppfyllde (Ekdahl & Karlsson, 2009). Leverantörerna var 
således den part som tvingades anpassa sitt arbete efter riktlinjerna de köpande företagen i 
supply chain utvecklat. Anpassningen var ett krav företagen ställde för att ett samarbete skulle 
möjliggöras med en leverantör. En uppföljning gjordes även på utvalda leverantörer av 
samtliga företag för att kontrollera att det inte förekom avvikelser från kraven. COC användes 
dessutom via kommunikation med samarbetspartners i supply chain, vid diskussion mellan 
parterna, eller i syfte att förmedla kraven som riktlinjerna innehöll. Eventuella avvikelser från 
denna COC innebar aldrig att samarbetet med leverantören som avvikit avslutades. Istället 
föredrog samtliga tre företag att använda formella verbala varningar för att på så sätt påverka 
leverantörernas agerande (Ekdahl & Karlsson, 2009). 
 
Withers & Ebrahimpour (2013) genomförde en studie med fokus på att undersöka huruvida 
etiska policyer i ett antal amerikanska företag skapade ett fördelaktigt beteende bland 
anställda, hur dessa riktlinjer förmedlades till företagets supply chain samt påverkade 
samarbetspartners beteende i att ta mer socialt ansvar. Detta motiverades med det stora behov 
av etiska riktlinjer i företag för att säkerställa ett rättfärdigt organisatoriskt beteende, vilket 
behöver genomsyra samtliga delar av supply chain. Studien genomfördes med hjälp av en 
enkät, vars respondenter bestod av medlemmar från ISM (Institute for Supply Management) 
från 12 olika industrier. Dessa bedömdes utgöra ett väl representativt urval. Sammanlagt 
erhölls 421 enkätsvar, från såväl stora multinationella företag som mindre nationella företag.  

Resultatet konstaterade att majoriteten av företagen hade utvecklat och arbetat med policyer, 
COC eller någon form av etiska riktlinjer i organisationen (Withers & Ebrahimpour, 2013). 
Resultatet uppmärksammade även hur etiska riktlinjer i många fall förmedlades ut i hela 
verksamheten, och i flertalet företag genomgick samtliga anställda internutbildning för att 
kunna tillämpa företagspolicyer i arbetet (Withers & Ebrahimpour, 2013). Withers & 
Ebrahimpour (2013) ansåg att företag gemensamt med övriga aktörer inom supply chain bör 
utforma etiska riktlinjer. På så vis kan regler på ett mer förmånligt vis stöttas och tillämpas av 
samtliga ingående parter. 
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5. Analys 
I detta femte kapitel presenteras vad som framkommit efter sekundäranalys samt intervjuer 
och detta förankras i den utvalda teorin. Således görs en jämförelse av resultatet mellan 
tidigare genomförda studier med intervjuer som gjorts i denna studies syfte.  
 

5.1 Sociala och politiska institutioner 
Enligt Deegan & Unerman (2011) syftar organisationers verksamhet till att tillfredsställa 
intressenter och vid beaktandet av dessa gruppers intressen kan legitimitet, förtroende samt 
organisatorisk framgång uppnås enligt Reynolds et al. (2006). Detta anses bekräftas i samtliga 
intervjuer då det redogörs för hur konsumenter utgör en primär intressegrupp för Coop, vilkas 
intressen tas hänsyn till i beslut rörande bland annat produkturval och 
varumärkesframtagande. Respondent 3 redogör för hur ett ökat kundmedvetande om socialt 
ansvar och etiska frågor uppmuntrar Coop till att i större omfattning arbeta med frågor 
rörande detta område inom supply chain. Respondent 2 redogör vidare för hur en ökad 
efterfrågan på marknaden av miljömässigt certifierade produkter leder till ett ökat samarbete 
med leverantörer som framtar sådana etiskt ansedda varor. Detta bekräftar redogörelsen av 
Wade (2001) som förklarar hur konsumenter idag besitter allt större kunskap om matvaror och 
dess ursprung, vilket leder till ökade krav på matvarukedjor att säkerställa ett upprätthållande 
av en välutformad och etisk produktion av varor i supply chain. Det styrker även Deegan & 
Unermans (2011) beskrivning av hur tillfredställelse av externa behov fyller ett 
organisatoriskt syfte, och således kan konsumenter som en samhällelig grupp, och dess behov 
påstås ha inverkan på Coops beslutsfattande. Detta är även i enlighet med ramverket av 
Ferrell et al. (2013), vilket ser samhälleliga grupper som inflytelserika på etiskt 
organisatoriskt beslutsfattande. 
 
Emellertid redogörs det för i studien utförd av Raaijmakers et al. (2015), att en institutionell 
komplexitet, i form av åtskilda krav hos samhällets olika intressegrupper, fördröjer den 
organisatoriska beslutsprocessen, vilket kan vara strategiskt fördelaktigt för företag då 
gruppers motstridande intressen under denna tid potentiellt hinner neutraliseras. I studien av 
Davies & Crane (2003) redogörs det även för hur etiskt beslutsfattande blir komplext på 
grund av motstridiga intressen, då företag kan krävas rangordna och prioritera en eller flera 
intressegrupper framför andra. Företag bör således balansera dessa åtskilda intressen för att 
erhålla förtroende från flera intressentgrupper, och därigenom uppnå företagsmässig 
legitimitet (Reynolds et al., 2006). I intervjun med respondent 4 framkom det att Coop 
prioriterar en extra stark lyhördhet gentemot konsumenter, vilket bör gynna företagets 
legitimitet från denna intressegrupp. Respondent 2 menar även att konsumenternas intresse är 
primärt i Coops verksamhet. Detta är i enlighet med förgreningen “Managerial Bransch” som 
Deegan & Unerman (2011) redogör för, i vilken beskrivs att det är de intressegrupper som har 
störst inverkan på verksamhetens fortlevnad som tas ytterst hänsyn till. 
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Davies & Crane (2003) redogör även för en osäkerhet i etiskt beslutsfattande, som kan uppstå 
när företag behöver kompromissa med etisk ståndpunkt för att gynna vinstmaximerande eller 
samarbetsmässiga aspekter. Följaktligen kan osäkerhet uppstå när etiska organisatoriska 
policyer och intressentgruppers intressen skiljer sig åt. Reuter et al. (2012) kom även fram till 
att det kan krävas avvägningar mellan kostnadseffektiva samt etiska aspekter i 
beslutsfattandet rörande leverantörer till supply chain, vilket tydligt påverkas av 
samhällsintressen. I likhet med detta framkom det i intervjuer med respondent 1, 3 samt 4 att 
etiska aspekter är synnerligen prioriterade hos Coop, vilket avsevärt grundas på en ökad 
medvetenhet hos intressentgruppen konsumenter. Respondent 1 samt 3 redogör dock för hur 
det även krävs ett beaktande av ekonomiska aspekter i Coops beslutsfattande. Xia et al. 
(2014) anser att för ett företags långsiktiga framgång kan det vara fördelaktigt att prioritera 
etiska aspekter framför kostnadsmässiga. I enlighet med detta förklarar respondent 4 att det 
finns ett tydligt hänsynstagande till ekonomiska och kostnadseffektiva aspekter i 
beslutsfattandet, och redogör vidare för hur Coop baserar beslutsfattandet på en sund 
affärsetik där långsiktighet prioriteras. Respondent 3 redogör även för denna långsiktiga 
ståndpunkt och hänsynstagande till etiska aspekter i beslutsfattandet, då beslut baserade på 
enbart kostnadsfaktorer kan främja kortsiktigt tänkande, vilket möjligen leder till desto 
förhöjda kostnader på lång sikt. En förening av etiska samt kostnadseffektiva aspekter i 
verksamheten rekommenderas, i syfte att möjliggöra ett välutformat arbete som uppfyller 
sociala och etiska förpliktelser (Xia et al., 2015). 
 
Samtliga intervjuer tydliggör att lagstadgar och andra samhälleliga normer påverkar Coops 
etiska beslutsfattande i supply chain, och att sådana regler och normer utgör ett resultat av 
politiska och andra sociala beslut. Chua & Rahman (2011) redogör för institutionell teori 
angående vikten för företag att upprätthålla marknadsmässig legitimitet, vilket fås genom 
samhällelig uppmärksamhet på ett organisatoriskt efterföljande av samhälleliga normer och 
lagar. Även Wade (2001) redogör för hur det inger legitimitet för företag att efterfölja externt 
utvecklade regelverk. Coops efterföljande av lagstiftning kan således ses som ett arbete där 
det strävas efter att uppnå legitimitet i samhället. Det bekräftar även redogörelsen angående 
sociala kontrakt som finns mellan företag och samhälle, vilka är outtalade företeelser (Chua & 
Rahman 2011). Coop kan således anses agera enligt sociala samhälleliga kontrakt då företaget 
följer socialt accepterad lagstiftning samt andra existerande normer i syfte att fatta etiska 
beslut. Ramverket av Ferrell et al. (2013) påvisar även denna påverkan av regler på etiskt 
beslutsfattande, då det redogörs för hur institutioner i samhället bidrar med lagar och normer 
som företag förväntas agera enligt, vilka påverkar det etiska organisatoriska 
ställningstagandet. 
 

5.2 Intern organisatorisk kultur  
Victor & Cullen (1988) redogör för vikten av organisatoriska normativa strukturer för 
medarbetares utveckling av etiskt beteende. Ett etiskt organisatoriskt klimat kan anses utgöra 
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ett normativt styrsystem för organisationer, där medarbetare förväntas agera i enlighet med 
uttryckta principer och värderingar. Genom en formulering av etiska riktlinjer, Code of 
Conduct (COC), kan etiskt beslutsfattande gynnas i organisationen (Currie et al., 2003). I 
intervjun med respondent 4 framgår att prioritering av etiska aspekter i verksamheten utgör en 
del av Coops grundplattform. Att verka för “den goda kraften” utgör en grundläggande 
värdering vilken inte kan kompromissas med. Dessutom påpekar respondent 4 att mycket av 
organisationens etiska arbete och riktlinjer finns återgivna i Coops årsberättelse. Currie et al. 
(2003) beskriver hur skriftliga direktiv och riktlinjer utgör grunden för att implementera och 
förvalta etiska riktlinjer och etisk kultur i en organisation. I enlighet med detta, påvisar 
Martinsson & Svensson (2004) i sin studie, att skriftliga etiska riktlinjer utgör en bidragande 
faktor för att förmedla ett grundläggande organisatoriskt ställningstagande gentemot de 
anställda. 
 
Vidare påvisas kunskapsförmedling och kommunikation utgöra essentiella bidrag för att 
gynna medarbetares agerande i enlighet med organisationens etiska riktlinjer (Withers et al., 
2011). Existensen av COC visade sig inte ha någon framstående effekt på medarbetares 
engagemang om dessa inte aktivt kommunicerades ut i organisationen. I studiens resultat 
betonades därmed ledningens engagemang och kunskapsförmedling som en viktig influens i 
medarbetares agerande (Withers et al., 2011). Enligt Currie et al. (2003) utgör en tydlig 
kommunikation mellan ledare och medarbetare ett framgångsrecept för att främja ett etiskt 
beteende och beslutsfattande i organisationen. Detta bekräftas i samtliga intervjuer där det 
framgår att Coop aktivt arbetar med att förmedla COC och formulerade etiska riktlinjer till 
företagets anställda. Respondent 1 menar att ett viktigt hänsynstagande vid beslutsfattning är 
just Coops interna policyer, COC och hållbarhetskrav.  
  
Anthony et al. (2013) redogör vidare för hur COC och etiska regler inte enbart appliceras 
internt inom organisationer, utan även kan spridas till leverantörer och andra 
samarbetspartners. I enlighet med detta menar Neef (2004) att en intern etisk kultur och etiska 
riktlinjer inte enbart säkerställer att anställda kan ta till sig och förstå vikten av 
organisationens etiska värderingar, utan att dessa riktlinjer dessutom fungerar som ett 
kravställande på leverantörer och samarbetspartners. 
 
Tre av fyra respondenter konstaterar att Coop utgår från organisationens interna COC och 
riktlinjer i avtal med leverantörer. En stor del av kraven ställda på leverantörer finns redan 
berörda i existerande lagstiftning, men respondent 3 förklarar att Coop, på vissa områden, har 
valt att utföra mer strikta krav i COC, baserat på företagets interna värderingar. Härmed 
tydliggörs hur Coops internt formulerade COC delges till samtliga leverantörer och utgör 
därmed en ingående variabel i de samarbeten som antas. Intervjun med respondent 1 tydliggör 
hur detta kravställande är betydelsefullt för att Coop skall kunna garantera efterlevnad av 
etiska riktlinjer i verksamheten och därmed säkra en etisk supply chain. I detta sammanhang 
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menar Ferrell et al. (2013) att organisatoriska värderingar och normer kan leda till en 
utveckling av en dominerande kultur gentemot samarbetspartners i supply chain, vilken 
därmed får konsekvenser för det etiska beslutsfattandet. 
 

5.3 Individuell uppfattning 
Elango et al. (2010) påvisade att etiskt beslutsfattande främst grundas på individuella 
värderingar, men även influeras av perceptionen av etiskt beteende som etablerats bland 
medarbetare. I enlighet med Jones (1991) ramverk för etiskt beslutsfattande menar Elango et 
al. (2010) att beslutsfattande i stor utsträckning utgår från interna normer, policyer samt 
ledningens agerande. Sannolikheten för att ledningens etiska beteende och beslutsfattande ska 
få fäste och etableras i organisationen ökar om det finns en förståelse för beslutsfattandet 
bland de anställda (Elango et al., 2010). Jones (1991) talar i detta sammanhang om socialt 
samförstånd, då medarbetares förståelse för konsekvenserna av beslutsfattandet är av stor vikt 
för att beslutsprocessen skall nå acceptans. I enlighet med Jones (1991) teori om socialt 
samförstånd, redogör Valentine et al. (2014) för en studie vilken påvisade att etiskt 
beslutsfattande grundades på såväl uttalade etiska normer och riktlinjer, samt beteenden som 
observerats i organisationen.  
 
För att säkerställa ett etiskt beslutsfattande, som enligt Valentine et al. (2014)  grundas på 
uttalade etiska normer och riktlinjer i organisationen ansåg Palmer & Zakhem (2001) att detta 
kunde säkerställas fördelaktigt med utbildning av personal i organisatoriska etiska aspekter. 
Samtliga intervjuobjekt, i den aktuella studien, redogör för hur det finns en sådan intern 
implementering av etiska värderingar på Coop. Detta genomförs främst genom 
internutbildning av personal om värderingar och verksamhetens arbete, enligt respondent 1 
och 4. Respondent 3 redogör även för specifika utbildningar rörande hållbarhet och etik, samt 
utbildningar gällande KRAV-certifiering, vilket Coop använder sig av. Detta för att 
säkerställa ett genomsyrande av företagsvärderingar i samtliga delar av organisationen.  
 
Respondent 1 samt 4 redogjorde även för hur denna interna utbildning främst föreligger vid 
introduktion av nya medarbetare, vilket Sekerka (2009) rekommenderade och menade att 
utbildning av etiska perspektiv borde användas intensivt i anställningens begynnelse, då tidig 
inlärning tillgodoser ett välutformat etiskt beteende. Detta framkom även i studien gjord av 
Valentine & Johnson (2005), i vilken resultatet talade för en tidig implementering hos 
nyanställda av företagets värderingar och regler för att säkerställa ett etiskt beteende. 
Resultatet påvisade även att uppföljning av internutbildning var positivt i bemärkelsen att 
nyanställd individ förstod tyngden av att agera enligt vad företaget ansåg etiskt. I likhet med 
detta framkom i intervjun med respondent 4, att det föreligger ett sådant uppföljningsarbete på 
Coop, för att säkerställa att rätt kunskap om etiska perspektiv finns hos de anställda. Jones 
(1991) modell beskriver hur individen fördelaktigt tar hänsyn till etiska dilemman i arbetet om 
det föreligger vetskap om vem som påverkas av beslutet individen fattar. Detta torde gynnas 
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med hjälp av internutbildning, som respondenterna från Coop redogör för samt vad resultatet i 
Valentine & Johnsons (2005) studie påvisar.  
 
Davies & Crane (2003) tydliggjorde i sin studie, hur tidigare beslutsfattande i organisationen 
har betydelse för hur individuella nutida beslut fattas, och leder till en hastigare 
beslutsprocess. Detta påstods i sin tur påverka att etiska perspektiv kan utebli i individuell 
bedömning av vilket beslut som är mest fördelaktigt. Är individen således inte medveten om 
föreliggandet av ett etiskt dilemma kan moralisk bedömning utebli och individen fattar beslut 
baserat på ett rutinmässigt agerande. Detta talar mot vad Jones (1991) anser vara grunden i 
hur ett etiskt beslutsfattande främjas, vilket menas vara medvetenheten om att en moralisk 
bedömning krävs. Denna påverkas av moralisk intensitet men även individuella karaktärsdrag, 
vilket torde kunna påverkas av intern utbildning av personal som motiveras av Palmer & 
Zakhem (2001) samt Sekerka (2009). Således kan rutinmässigt organisatoriskt beteende samt 
snabba beslutsprocesser utgöra en negativ komponent i individuellt etiskt beslutsfattande, om 
det inte föreligger ett starkt rutinmässigt organisatoriskt beteende. 
 
Enligt Ferrell et al. (2013) kan ovanstående resultat därmed sägas vara grundade på åtskild 
individuell bedömning, där den etiska bedömningsförmågan anges variera mellan olika 
individer i organisationen, och även kan skilja sig åt i olika stadier i supply chain. Detta gör 
att resultaten passar in i klassificeringen individuell uppfattning, vilken Ferrell et al. (2013) 
behandlar i ramverket som en viktig komponent för ett främjande av ett etiskt beslutsfattande.  
  

5.4 Kultur och komplexitet i supply chain 
Bernát & Nilssons (2014) forskning tydliggör livsmedelsbranschens komplexitet och ökade 
krav på företags aktiva miljöinitiativ, som en konsekvens av konsumenters ökade 
medvetenhet om livsmedels ursprung och miljöpåverkan. Respondent 1 förklarar att Coop 
ständigt arbetar för att vara lyhörda och mottagliga för eventuella förändringar på marknaden 
och bemöta kundefterfrågan. Respondent 3 redogör även för hur Coops arbete med etiska 
aspekter i verksamheten är ett resultat av en ökad medvetenhet hos kunder rörande etik och 
socialt ansvar. I enlighet med detta beskriver Basu & Wright (2008) kravet på planering, 
mätning och hantering av samtliga delar i kedjan för att möjliggöra ett värdeskapande för 
kunden.  
 
Resultatet i Bernát & Nilssons (2014) studie påvisar att yttre påverkningar även har inflytande 
på organisationernas val av samarbetsstrategi med leverantörer och därmed beslutsfattandet i 
samband med detta. Respondent 1 beskriver hur etiska aspekter har en tydlig inverkan på 
beslutsfattandet i Coops supply chain. Därmed kan etiska dilemman i beslutsfattandet uppstå 
när svåra prioriteringar måste göras gällande val av leverantör och sortiment. I intervju med 
respondent 2 framgår att Coop antar en tydlig ståndpunkt i inköpsrelaterade situationer, då 
hög kvalitet prioriteras i alla lägen. Exempelvis prioriteras inköp av KRAV-certifierade 
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produkter, även i de fall där det finns motsvarande varor till mer förmånliga priser hos en 
annan producent eller med en annan typ av certifiering.  
 
Neef (2004) redogör för hur etiska riktlinjer, policyer samt utvärdering av potentiella risker i 
supply chain utgör väsentliga aktiviteter för att koordinera en etisk supply chain. Vidare 
menar Neef (2004) att leverantörsval, samt förhandling med dessa gällande etiska aktiviteter, 
är den främsta förutsättningen för att lyckas skapa en framgångsrik etisk supply chain. I 
enlighet med detta påvisade Ekdahl & Karlsson (2009) att appliceringen av COC utgör en 
viktig styrmekanism för att kunna påverka leverantörer i etiska frågor. Dessa riktlinjer var 
således inte förhandlingsbara, utan redogjorde för de förväntade minimumkraven och 
leverantörers anpassning till dessa utgjorde en förutsättning för samarbete (Ekdahl & 
Karlsson, 2009). I enlighet med detta beskriver respondent 3 hur Coops COC delges de 
leverantörer företaget väljer att ingå samarbete med. Dessa riktlinjer och kravställanden ska 
signeras och därmed accepteras av samarbetspartners vid ett ingående av avtal. Ekdahl & 
Karlsson (2009) menar att denna typ av kommunikation med leverantörer, för att förmedla 
syftet med COC, utgör en grundläggande aktivitet för en etisk supply chain.  
 
Neef (2004) redogör vidare för hur granskning och kontroll av leverantörer utgör en viktig 
funktion i arbetet för att skapa en etisk supply chain. Respondent 1 förklarar att detta är något 
som Coop arbetar aktivt med. Kraven på Coops leverantörer och samarbetspartners inkluderar 
vissa minimikrav, vilka måste vara uppfyllda. Respondent 3 beskriver hur Coop utför ett 
regelbundet arbete för att kontrollera leverantörer och samarbetspartners i supply chain, i syfte 
att undersöka huruvida kraven följs. Uppdagandet av en eventuell avvikelse från 
kravställandet av en samarbetspartner, resulterar i ett etiskt dilemma för Coop i beslutet 
huruvida leverantören skall uteslutas ur supply chain. Enligt Ekdahl & Karlssons (2009) 
studie, genererade eventuella avvikelser från etiska riktlinjer sällan att samarbetet med 
avvikande leverantör avslutades. Istället användes formella varningar för att på så vis försöka 
påverka leverantörens agerande och anpassning. Respondent 3 redogör även för hur bristen på 
kontroll av samarbetspartners i Coops supply chain utgör ett etiskt dilemma, då det beskrivs 
som en omöjlighet för företaget att besitta en ständig kontroll över arbetet som utförs på varje 
leverantörs lokalisering. Xia et al. (2014) beskriver hur geografisk spridning av supply chain 
kan leda till försämrad kontroll över utfört arbete, och att företag således bör investera i att 
säkerställa att etiska och sociala aspekter tas hänsyn till i samtliga led av leverantörer. Withers 
& Ebrahimpour (2013) menar i sammanhanget att företag bör formulera etiska riktlinjer 
gemensamt med andra aktörer i supply chain, för att på så vis gynna ett tillämpande av regler 
av båda parter. 

Ovanstående analys behandlar aspekter rörande den komplexitet som kan uppstå i 
implementeringen av en etisk supply chain. Därav kan denna redogörelse sägas representera 
komponenten kultur och komplexitet i organisationers supply chain i ramverket för etiskt 
beslutsfattande av Ferrell et al. (2013). 
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Sammanfattningsvis indikerar studiens analys ovan att etiskt beslutsfattande för företag 
möjliggörs genom: 

● ett hänsynstagande till samhälleliga gruppers intressen, främst konsumenter  
● ett efterföljande av samhälleliga lagar och normer  
● ett arbete med organisatoriska etiska riktlinjer och COC  
● internutbildning av personal i dessa etiska riktlinjer 
● att förmedla och skapa konsensus av etiska riktlinjer för samtliga samarbetspartners i 

företagets supply chain  
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6. Diskussion 
Detta kapitel innehåller diskussioner rörande det resultat och den analys som presenterats i 
tidigare kapitel. Även studiens slutsats och förslag till fortsatt forskning tas upp. 
 
Med anledning av dagens ökade medvetenhet i samhället och högre kravställande på 
ansvarstagande företag, har syftet med denna studie varit att få en förståelse för hur ett etiskt 
beslutsfattande kan möjliggöras i Supply Chain Management. En sekundäranalys 
genomfördes i hopp om att erhålla viktiga insikter i den vidare forskningen och därigenom 
främja ett komparativt element i forskningen. Sekundäranalysen kombinerades med insamling 
av primärdata, för att empiriskt undersöka den aktuella problemformuleringen. Genom 
användandet av kvalitativa intervjuer möjliggjordes tillgång till information av mer 
djupgående karaktär rörande ett etiskt beslutsfattande. Efter utförlig analys av erhållet 
empiriskt material inleds ett försök att besvara initialt formulerad frågeställning. 
  

Hur möjliggörs ett etiskt beslutsfattande i Supply Chain Management? 
  
Det empiriska och teoretiska material som behandlats indikerar att det finns ett brett spann av 
inflytelserika faktorer i processen av att möjliggöra ett etiskt beslutsfattande i en supply chain. 
Med utgångspunkt i det ramverk för etiskt beslutsfattande som Ferrell et al. (2013) 
introducerat, antas denna komplexitet bemötas och möjliggöra en ökad förståelse för den 
process av etiskt beslutsfattande som sker i dagens organisationer. 
 
Enligt ramverket av Ferrell et al. (2013), utgör samhälleliga institutioner och intressenter 
inflytelserika bidrag för ett etiskt beslutsfattande. Studieresultatet bekräftar detta då 
intervjuobjekten redogör för Coops tydliga fokus på konsumenters efterfrågan och behov, i 
likhet med sekundäranalysens motivering att företag bör beakta framstående samhällsgruppers 
intressen.  Resultatet är således i enlighet med Deegan & Unerman (2011) redogörelse för hur 
företag prioriterar de intressegrupper med störst påverkan för verksamhetens fortlevnad. 
Analysen påvisar även att lagstadgar och samhälleliga normer, som ett resultat av politiska 
och andra sociala beslut, påverkar Coops etiska beslutsfattande i supply chain. Härmed görs 
antydningar om att Coop agerar i enlighet med den lagstiftning och de förväntningar som 
finns på företaget, i syfte att uppnå legitimitet i samhället. I kombination med ett påtagligt 
hänsynstagande till konsumenternas efterfrågan och intressen, kan detta tyckas utgöra en 
väsentlig grundförutsättning för det etiska beslutsfattande som tas i organisationen. En möjlig 
orsak till detta tydliga hänsynstagande till lagstiftning och konsumenters intressen kan 
eventuellt grunda sig i den ökande medvetenheten hos samhällets parter, vilket bland annat 
Wade (2001) redogjort för, rörande etiska förhållningssätt i produktion av varor. En ökad 
medvetenhet torde ha bidragit till en mer ingående lagstiftning. Således motiverar studiens 
resultat att det bör finnas ett värde i ett efterföljande av uppsatta lagstadgar, eftersom detta 
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antas framställa företag som aktörer vilka inte enbart verkar för egen vinning utan även för 
hela samhället i stort. 
 
Analysen indikerar starka belägg för att etiska inslag i den interna organisatoriska kulturen har 
ett avgörande inflytande för att möjliggöra ett etiskt beslutsfattande i supply chain. 
Anammandet av etiska riktlinjer och COC i organisationen är förmånligt i syfte att gynna det 
etiska beslutsfattandet (Currie et al., 2003), vilket bekräftas i det erhållna empiriska 
materialet. Sekundäranalysen tydliggör att skriftliga etiska riktlinjer utgör ett normativt 
styrsystem vilket bidrar till att förmedla ett grundläggande organisatoriskt ställningstagande 
till anställda (Martinsson & Svensson, 2004). Vidare verifierar majoriteten av respondenter 
hur Coop aktivt implementerar etiska riktlinjer och COC i verksamheten, och redogör för hur 
Coops interna COC och hållbarhetskrav utgör ett viktigt hänsynstagande vid beslutsfattande. 
För att lyckas med implementeringen av COC betonas vikten av de interna utbildningar som 
Coop genomför, i syfte att förmedla och etablera etiska riktlinjer till medarbetarna. 
Därigenom tillåts dessa genomsyra verksamheten och fungera som vägledning för anställdas 
agerande. Härmed bekräftas att kunskapsförmedling och kommunikation utgör essentiella 
bidrag för att främja medarbetares handlande och beslutsfattande i enlighet med 
organisatoriska etiska riktlinjer (Currie et al., 2003; Withers et al., 2011). Då majoriteten av 
respondenterna antyder att Coops grundvärderingar och föreställningen av att verka för ”den 
goda kraften” rotat sig starkt i organisationen, antas Coop på ett framgångsrikt sätt ha lyckats 
kommunicera en grundplattform av värderingar och riktlinjer, och därigenom besitta goda 
förutsättningar för att möjliggöra ett etiskt beslutsfattande.  
 
Utifrån den aktuella studiens resultat konstateras vikten av en grundlig implementering av 
etiska riktlinjer i processen för att möjliggöra ett etiskt beslutsfattande. Genom att anställda 
får genomgå utbildning i organisatoriska etiska aspekter kan ett etiskt beslutsfattande 
fördelaktigt stärkas (Palmer & Zakhem, 2001).  Sekundäranalysen styrker detta i flera 
hänseenden, då Valentine et al. (2014) menar att ett etiskt beslutsfattande grundar sig i 
uttalade etiska normer och riktlinjer.  Vidare drar Elango et al. (2010) slutsatsen att det etiska 
beslutsfattandets etablering i organisationen ökar, om det finns en explicit förståelse bland 
anställda. Detta antagande förstärks ytterligare i analys av studiens empiriska material, där 
samtliga intervjuobjekt redogör för hur Coop genomför olika typer av internutbildningar 
rörande företagets etiska värderingar och arbete. Då Coop antas vara en organisation som 
framgångsrikt lyckats möjliggöra ett etiskt beslutsfattande i verksamheten, förstärks 
indikationerna om att den internutbildning som genomförs fungerat, och fungerar, som ett 
positivt bidrag till detta. Däremot betonade två av respondenterna att de internutbildningar 
som upprätthålls inom Coop i första hand brukas vid introduktion av nyanställda. I såväl den 
teoretiska genomgången som i sekundäranalysen konstateras att en intensiv implementering 
av etiska aspekter i initiala skeden, skapar förutsättningar för ett tidigt anammande av etiska 
beteenden hos den anställde (Sekerka, 2009; Valentine & Johnson, 2005).  
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Däremot påvisade studiens resultat även betydelsen av uppföljning och fortsatt 
internutbildning, i syfte att vidmakthålla medarbetarens förståelse för de etiska aspekter som 
förmedlas. Då det etiska beslutsfattandet hos individer konstaterats främjas av uppfattade 
normer och etiskt beteende bland övriga anställda på arbetsplatsen (Elango et al., 2010), utgör 
fortutbildning en essentiell faktor i det organisatoriska arbetet för att upprätthålla ett önskvärt 
etiskt beteende och beslutsfattande. Respondent 4 bekräftar i sammanhanget att Coop bedriver 
ett uppföljningsarbete för att säkerställa att rätt kunskap om etiska perspektiv etablerats hos 
medarbetare i organisationen.  
 
Utifrån den analys som genomförts, kan det fastställas att en supply chains sammansättning 
och komplexitet resulterar i konsekvenser för organisationers möjliggörande av ett etiskt 
beslutsfattande. Påverkan från externa parter har inflytande på val av samarbetsstrategi, och 
därmed beslutsfattandet i supply chain (Bernát & Nilsson, 2014). En uppmärksammad 
problematik i dessa lägen är uppkomsten av etiska dilemman, då svåra prioriteringar och 
avvägningar krävs. Det empiriska materialet bekräftar att etiska aspekter har en tydlig 
inverkan på beslutsfattandet i Coops supply chain, och att Coop därmed antar en tydlig 
ståndpunkt i inköpsrelaterade situationer. För att kunna möjliggöra en koordinering av en 
etisk supply chain krävs tydlighet i etiska riktlinjer och att dessa involveras i beslutsfattande 
och förhandling med leverantörer. Studieresultatet konstaterar att appliceringen av COC utgör 
en viktig styrmekanism för att påverka leverantörer i etiska frågor (Ekdahl & Karlsson, 2009). 
I intervjuerna framgår att Coops COC delges samtliga leverantörer och måste accepteras samt 
signeras vid ingående avtal. Att förmedla organisatoriska etiska riktlinjer som en 
grundförutsättning för samarbete, snarare än förhandlingsbara, tycks utgöra en viktig aspekt i 
möjliggörandet för etiskt beslutsfattande. En konsekvens av detta kravställande på ingående 
aktörer i supply chain, medför ett behov av granskning och kontroll för att därigenom 
upprätthålla en etisk supply chain. Resultatet visar att Coop hanterar detta genom ett antal 
minimikrav som alltid måste vara uppfyllda. Vidare genomförs dessutom regelbundna 
kontroller av leverantörer och samarbetspartners i syfte att undersöka huruvida kraven 
efterlevs.     
 
Resultatet uppmärksammar dock särskilda svårigheter i att upprätthålla kontroll och försäkra 
sig om att de etiska riktlinjerna sprids och anammas av andra aktörer i supply chain. En orsak 
till detta är den vanligen geografiska spridning av supply chain, vilken enligt Xia et al. (2014) 
kan leda till försämrade möjligheter till översyn. En intressant aspekt relaterat till detta blir då 
huruvida andra aktörer i supply chain involveras i formuleringen av COC och andra etiska 
riktlinjer de förväntas anamma. Intervjuerna redogör inte utförligt för detta, utan indikerar 
endast att det är Coops interna och lagstiftade riktlinjer som enkelspårigt förmedlas till 
leverantörer. Detta antagande förstärks även i det skriftliga dokument som KF-koncernens 
COC utgörs av. Där framgår hur koncernens COC utgör ett minimikrav som måste 
implementeras och följas av samtliga leverantörer. Sekundäranalysen uppmärksammar i detta 
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hänseende en viktig aspekt, då Withers & Ebrahimpour (2013) konstaterar att företag bör 
formulera etiska riktlinjer gemensamt med andra aktörer i supply chain. Därigenom kan ett 
tillämpande av regler av flera parter gynnas, och ett etiskt beslutsfattande möjliggöras på ett 
mer genomgripande vis i supply chain. Då Coops COC baseras på internationellt etablerade 
initiativ, som exempelvis FN:s Global Compact, kan dessa å ena sidan antas vara 
allmängiltiga och därav också fördelaktigt implementeras av samtliga, i enlighet med Coops 
kravställande. Å andra sidan kan en intressant aspekt i detta vara, i linje med Withers & 
Ebrahimpour (2013) konstaterande, att stäva mot ett gemensamt framtagande av etiska 
riktlinjer i supply chain. Genom att komplettera anammandet av etablerade och erkända etiska 
initiativ med aktörers gemensamt utformade riktlinjer i supply chain, skulle ett etiskt 
beslutsfattande potentiellt kunna möjliggöras på ett mer djupgående vis. Därmed antas denna 
aspekt utgöra en möjlig utvecklingspotential för Coop, då det skulle kunna bidra till en 
fördjupning av organisationens etiska ansvarstagande och ambitionen om att gemensamt göra 
skillnad.  
 
Avslutningsvis var syftet med studien att få en förståelse för hur ett etiskt beslutsfattande kan 
möjliggöras i Supply Chain Management. Utifrån det analyserade materialet har ett antal 
essentiella variabler, för ett företag att beakta, framkommit. I huvudsak konstateras intern 
utbildning av personal i etiska företagsvärderingar, ett hänsynstagande till konsumenters 
intressen och medvetenhet samt utformning och implementering av COC inom organisationen 
och hos samarbetspartners utgöra bidragande faktorer för att främja ett etiskt beslutsfattande i 
supply chain. Etiska dilemman och brist på kontroll av övriga aktörer i supply chain har 
påvisats försvåra möjligheten att fatta etiska organisatoriska beslut.  
 
Den aktuella studien anses ha bidragit till att ge en ökad förståelse för vilka drivkrafter och 
bakomliggande faktorer som möjliggör ett etiskt beslutsfattande i supply chain. 
Studieresultatet antas därmed utgöra en väsentlig insikt för forskningen i ämnet samt utgöra 
en grund för vidare forskning.  
 

6.1 Begränsningar  
Denna studie behandlar etiskt beslutsfattande, vilket är ett begrepp som delvis avgränsats i sin 
omfattning och operationalisering av studiens forskare. Således bör ett kritiskt 
ställningstagande tas till det faktum att etiskt beslutsfattande, i den aktuella studien, 
specificerats på ett vis som kan skilja sig från annan forskning i ämnet. Däremot är 
definitionen tydligt förankrad och kritiskt granskad utifrån tidigare litteratur i ämnet, och kan 
därmed anses representativ med avsikt att studera det som avsetts. 
 
I studiens sekundäranalys har tidigare studier inom området granskats och analyserats. Dock 
uppdagades det ej finnas obegränsat med material som berörde båda faktorerna “etiskt 
beslutsfattande” samt “Supply Chain Management”, vilket den aktuella studien behandlar. 
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Sekundäranalysen inkluderade studier som även berört andra närliggande begrepp, vilket är 
en begränsning i studien som forskarna varit medvetna om. Följaktligen hade det kunnat anses 
fördelaktigt och ökat enhetligheten om sekundäranalysen enbart innefattat studier som 
motsvarade den aktuella studiens syfte. Dock har använda studiers olika infallsvinklar ansetts 
berikande och tillräckligt applicerbara på studiens syfte, samt anses ringa in väsentliga 
områden i förhållande till den aktuella frågeställningen.   
 
En vidare begränsning i den aktuella studien är att antalet använda respondenter har begränsat 
möjligheten att se till det etiska beslutsfattandets totala genomslagskraft i ett företags supply 
chain. Därmed bör en ökad försiktighet rörande resultatets generaliserbarhet. För att erhålla en 
vidgad förståelse hade samtliga ingående aktörer i en supply chain behövt undersökas, vilket 
inte var tidsmässigt genomförbart i den aktuella studien. 
 

6.2 Vidare forskning 
Efter genomförd studie har ett stort intresse väckts för etiskt beslutsfattande i SCM, samt 
bidragit till en insyn rörande behovet av ytterligare forskning inom området. Således kvarstår 
frågor i ämnet och ett antal följdfrågor har dessutom uppdagats under studiens gång. 
 
Det primära intresset angående den aktuella studien hade varit att utöka antalet respondenter 
samt inkludera representanter från fler aktörer inom dagligvaruhandeln. Därigenom hade ett 
mer omfattande material kunnat erhållas, vilket även ökat generaliserbarheten av 
studieresultatet. För att vidare gynna generaliserbarheten av resultatet hade även företag från 
åtskilda branscher kunnat inkluderas i studien, vilket därmed kunnat medföra en intressant 
jämförelse mellan företag med varierande egenskaper och således ge en bredare infallsvinkel 
rörande hur etiskt beslutsfattande möjliggörs i supply chain. 
 
I syfte att vidareutveckla studien tillkommer ett ytterligare förslag. Etiska riktlinjer, i form av 
COC, har i stor grad uppmärksammats i den aktuella undersökningen, både i intervjuer samt i 
tidigare studier som använts i sekundäranalysen. COC har uppdagats utgöra en bidragande 
faktor, vilken tycks ha positiv inverkan, på etiskt beslutsfattande. Således anses det intressant 
att bedriva vidare forskning inom området och koppla samman faktorerna etiskt 
beslutsfattande och etiska riktlinjer, i syfte att generera en insikt för dessa riktlinjers påverkan 
på organisatoriskt beslutsfattande. Ytterligare en intressant aspekt inom detta hade varit att 
inkludera flertalet aktörer inom en supply chain, för att på så vis öka förståelsen för huruvida 
ett företags etiska riktlinjer är implementerade och genomsyrar samtliga delar av dess supply 
chain. 
 
Med mer gynnsamma resurser, än vad aktuell studies forskare varit försedda med, hade denna 
aspekt fördelaktigt kunnat undersökas med hjälp av en longitudinell studie, där aktörerna 
inom en supply chain undersöks kontinuerligt under en längre period. Detta hade ingett en 
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intressant insyn i arbetet och utvecklingen rörande implementeringen av etiska riktlinjer och 
huruvida ett företag är benäget att tillämpa ett annat företags regler och värderingar i sin 
verksamhet. Aktörerna hade under denna period fördelaktigt kunnat mätas, både med hjälp av 
personliga intervjuer, dessutom hade även ett kvantitativt element kunnat inkluderas i form av 
enkäter. Detta hade möjliggjort ett deltagande av ett större antal respondenter i studien och 
således hade generaliserbarheten av resultatet även ökat. Det antas att ett genomförande av en 
sådan longitudinell studie skulle kräva såväl tidsmässiga samt ekonomiska resurser, vilket 
försvårar genomförbarheten av en sådan studie. Dock bör vidare forskning anses både 
intressant och behövd på grund av dagens omfattande och geografiskt utspridda supply 
chains. Följaktligen är en större insyn i hur företag gemensamt möjliggör ett etiskt beteende i 
en supply chain nödvändig och dessa förslag lämnas härmed över till framtida forskare. 

  

  



 58 

7. Referenser 
 

Basu, R & Wright N. (2008). Total Supply Chain Management. [Elektronisk] Storbritannien: 
Elsevier Ltd. Tillgänglig: ScienceDirect. [2015-05-19] 
 
Bernát B. & Nilsson S. (2014). Samspelet mellan aktörer för en miljövänlig 
försörjningskedja. (Kandidatuppsats). Lund: Institutionen för Service Management, Lunds 
universitet.  
Tillgänglig: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4462002&fileOId=44620
07 [2015-05-19] 

Besio, C. & Pronzini, A. (2013). Morality, Ethics, and Values Outside and Inside 
Organizations: An Example of the Discourse on Climate Change. Journal of Business Ethics, 
Vol. 119, ss. 287-300. DOI: 10.1007/s10551-013-1641-2  

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl., Stockholm: 
Liber AB 
 
Cetinkaya B., Cuthbertson R., Ewer G., Klaas-Wissing T., Piotrowicz W. & Tyssen C. 
(2011). Sustainable Supply Chain Management. Practical Ideas for Moving Towards Best 
Practice. [Elektronisk] Berlin; London: Springer. Tillgänglig: LUBsearch [2015-04-15] 
 
Chua F. & Rahman A. (2011). Institutional Pressures and Ethical Reckoning by Business 
Corporations. Journal of Business Ethics, Vol. 98, ss. 307–329. DOI: 10.1007/s10551-010-
0551-9 
 
Currie, D., Flynn, J., Dispenza, V. & Teale, M. (2003). Management Decision Making: 
Towards an Integrated Approach. 3. uppl. Gosport: Pearson Education 
 
Davies I. A. & Crane A. (2003). Ethical Decision Making in Fair Trade Companies. Journal 
of Business Ethics, Vol. 45, ss. 79-92  
 
Deegan, C. & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. 2. uppl. Glasgow: McGraw-
Hill. 
 
Ekdahl, H. & Karlsson, S. (2009). Styrning av leverantörer i etiska frågor (Kandidatuppsats). 
Örebro: Handelshögskolan, Örebro universitet. 
Tillgänglig: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:223043/FULLTEXT01.pdf [2015-05-
19] 



 59 

 
Elango, B., Kundu, S. K., Paudel, S. K. & Paul, K. (2010). Organizational Ethics, Individual 
Ethics, and Ethical Intentions in International Decision-Making. Journal of Business Ethics, 
Vol. 97, ss. 543-561. DOI 10.1007/s10551-010-0524-z  
 
Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). Qualitative Methods in Business Research. 1. uppl. 
London: SAGE Publications Ltd 
 
Eriksson-Zetterquist U., Kalling T. & Styhre A. (2010). Organisation och organisering. 2:3 
uppl. Malmö: Liber 
 
Esaisson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2010). Metodpraktiken 3:3 
uppl. Vällingby: Elanders Sverige AB 
 
Ferrell, O. C. & Fraedrich, J. (1997). Business Ethics - Ethical Decision Making and Cases. 3 
uppl. USA: Houghton Mifflin Company 
 
Ferrell, O. C., Rogers, M., Ferrell, L., & Sawayda J. (2013). A Framework for Understanding 
Ethical Supply Chain Decision Making. Journal of Marketing Channels, Vol. 20, ss. 260–
287. DOI: 10.1080/1046669X.2013.803428 
 
Gustavsson, B. (1998). Metod: Grundad Teori för ekonomer. 1. uppl. Lund: Academia Adacta 
 
Harland, C. M. (1996). Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks. 
British Journal of Management. Vol. 7, ss. 63-80.  
 
Jones, T. (1991). Ethical Decision Making by Individuals in Organizations: An Issue-
Contingent Model. Academy of Management Review, Vol. 16, ss. 366-395. DOI: 
10.5465/AMR.1991.4278958 
   
King, N. (2004). Using Interviews in Qualitative Research. I: Cassell, C. & Symon G. 
Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research. [Elektronisk] Gateshead: 
Sage publications, ss. 31-43. Tillgänglig: LUBsearch [2015-04-02]  
 
Martinsson E. & Svensson S. (2004). Etik och moral – Företagens val? – En undersökning av 
ett företags arbete med etiska riktlinjer (Magisteruppsats). Göteborg: Företagsekonomiska 
Institutionen, Göteborgs Universitet. 
Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/1788/1/03-04-90D.pdf [2015-04-19] 
            



 60 

Neef D. (2004). Supply Chain Imperative, The: How to Ensure Ethical Behavior in Your 
Global Suppliers. 1. uppl. USA: AMACOM Books. 
 
Norman, E. B. & Werhane, H. P. (2005). Management Ethics. 1. uppl., Malden: Blackwell 
Publishing.  
 
Palmer, D. E. and Zakhem, A. (2001). Bridging the Gap between Theory and Practice: Using 
the 1991 Federal Sentencing Guidelines as a Paradigm for Ethics Training. Journal of 
Business Ethics, Vol. 29, ss. 77–84. 

Patel, R. & Davidson, B. (2009). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. 3. [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Petit, T. A. (1966). Making Socially Responsible Decisions. Academy of Management 
Journal, Vol. 9, ss. 308-317. DOI: 10.2307/254949 
 
Raaijmakers A., Vermeulen P., Meeus M. & Zietsma C. (2015). I Need Time! Exploring 
Pathways to Compliance Under Institutional Complexity. Academy of Management Journal, 
Vol. 58, ss. 85–110. DOI: 10.5465/amj.2011.0276 
 
Reuter, C., Goebel, P. & Foerstl, K. (2012). The Impact of Stakeholder Orientation on 
Sustainability and Cost Prevalence in Supplier Selection Decisions. Journal of Purchasing & 
Supply Management, Vol. 18, ss. 270-281. DOI: 10.1016/j.pursup.2012.06.004 
 
Reynolds S., Schultz F. C. & Hekman D. R. (2006). Stakeholder Theory and Managerial 
Decision-Making: Constraints and Implications of Balancing Stakeholder Interests. Journal of 
Business Ethics, Vol. 64, ss. 285-301. DOI: 10.1007/s10551-005-5493-2 
 
Sekerka, L.E. (2009). Organizational Ethics Education and Training: A Review of Best 
Practices and Their Application. International Journal of Training & Development. Vol. 13, 
ss. 77-95. DOI: 10.1111/j.1468-2419.2009.00319.x. 

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2012). Research Methods in 
Psychology. 9. uppl. Boston: McGraw-Hill Comp.  
 
Silverman, D. (2006). Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. 3. 
uppl. Oxford: Sage Publications Ltd. 
 
Sreejesh S., Mohapatra S. & Anusree M. R. (2014). Business Research Methods. An Applied 
Orientation. [Elektronisk] Cham: Springer International Publishing. Tillgänglig: LUBsearch.  
[2015-04-05] 



 61 

 
Trevino, L. K. (1986). Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation 
Interactionist Model. Academy of Management Review. Vol. 11, ss. 601-617. DOI: 
10.5465/AMR.1986.4306235 
 
Valentine, S. & Johnson, A. (2005). Codes of Ethics, Orientation Programs and the Perceived 
Importance of Employee Incorruptability. Journal of Business Ethics. Vol. 61, ss. 45-53. 
 
Valentine S., Nam S. H., Hollingworth D. & Hall C. (2013). Ethical Context and Ethical 
Decision Making: Examination of an Alternative Statistical Approach for Identifying Variable 
Relationships. Journal of Business Ethics, Vol. 124, ss. 509–526. DOI 10.1007/s10551-013-
1879-8 
 
Victor, B. & Cullen, J. B. (1988). The Organizational Bases of Ethical Work Climates. 
Administrative Science Quarterly, Vol. 33, ss. 101-125. DOI: 10.2307/2392857 
 
Withers, B. & Ebrahimpour, M. (2013). The Effects of Codes of Ethics on the Supply Chain: 
A Comparison of LEs and SMEs. Journal of Business & Economic Studies, Vol. 19, ss. 24-
40. 
 
Withers B., Ehrich K., Ebrahimpour M. & Jensdotter A. (2011). Codes of Conduct and 
Corporate Social Responsibility: an Empirical Study. Northeast Decision Sciences Institute 
Proceedings, ss. 206-216. 

Xia, Y., Zu, X. & Chi, S. (2015). A Profit-Driven Approach to Building a “People-
Responsible” Supply Chain. European Journal of Operational Research, Vol. 241, ss. 348-
360. DOI: 10.1016/j.ejor.2014.08.041  
 
Hemsidor 

 
Coop Sverige AB (2009). Pressmeddelande: Nu är alla Coops butiker KRAV-märkta. 
Tillgänglig: https://www.coop.se/Globala-sidor/Pressrum/Pressmeddelanden---Coop-och-
KF/2009/Nu-ar-alla-Coops-butiker-KRAV-markta/ [2015-04-11] 

Coop Sverige AB (2014). Coop Årsredovisning 2014.  
Tillgänglig: http://www.mypaper.se/show/coop/show.asp?pid=3554091079466898 [2015-04-
11]  
 
Differ (2014). Sveriges Grönaste Varumärke 2014. 
Tillgänglig: http://www.differ.se/wp-content/uploads/2015/03/Sveriges-Grönaste-Varumärke-
2014.pdf [2015-04-08]  



 62 

 
KF Group (2013). KF Group’s Code of Conduct for Suppliers (the “Code of Conduct”)  
Tillgänglig: 
https://leverantorsportalen.coop.se/Global/CoopSam/130422%20Appendix%201%20Code%2
0of%20Conduct%202013%20february%20Eng.pdf [2015-05-05]  
 
KF Group (2014). Verksamhetsberättelse 2014 - Inklusive Hållbarhetsredovisning. 
Tillgänglig: https://www.coop.se/Global/Om%20Coop/Coop%20dagligvaruhandel/KF_ar-
14_150410_FINAL.pdf [2015-04-21]  
 
KRAV (2015). KRAV Marknadsrapport 2015. 
Tillgänglig: http://arkiv.krav.se/mr2015/marknadsrapport-2015-webb.pdf [2015-04-18] 
 
Sustainable Brand Insight (2015). Sustainable Brand Index 2015. 
Tillgänglig: 
http://static1.squarespace.com/static/5391aa44e4b0177b5f4bd7e6/t/550efefce4b01a34b81896
9b/1427132572352/SB+Index+2015+-+Officiell+Rapport+SVERIGE.pdf [2015-04-08]  
  



 63 

8. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide Coop  
 
1. Beskriv din roll i företaget? 
2. Hur länge har du arbetat på Coop? 
3. Kan du berätta om hur er supply chain ser ut? 
4. Hur ser beslutsprocessen ut i val av leverantörer och samarbetspartners?  
5. Vad har ni för krav på de aktörer ni använder er av i er supply chain?  
● I vilken utsträckning styr policyer och regelverk beslutsfattande om supply chain? 
● Hur kontrolleras att dessa efterlevs? 

6. Vilken roll anser du att konsumenternas intressen har för de strategiska beslut som fattas 
rörande supply chain? 
7. Vad motiverade organisationen att ta initiativ för en etisk supply chain?  
● Hur stämmer dessa initiativ överens med organisationens övergripande (affärs- och 

hållbarhets) strategier? 
8. I vilket utsträckning prioriteras etiska aspekter i beslut gällande supply chain? 
9. Hur implementeras etiska perspektiv internt i företaget? 
● Vilka är de främsta utmaningarna med detta? 
● Går anställda på Coop någon form av intern utbildning i etik? 

10. Vilka etiska dilemman anser du att ni upplever i verksamheten?  
11. Hur ser du på prioriteringen mellan etiska och kostnadseffektiva aspekter i det strategiska 
beslutsfattandet? 
12. Vilka är de största svårigheter ni stöter på i arbetet med en mer etisk supply chain utåt sett 
(mot externa parter)?  
● Vad har fungerat och vad har inte fungerat? 

 
Potentiella följdfrågor: 
● Hur hanteras ett eventuellt avvikande från era etiska policyer av en leverantör? 

Har ni något exempel på detta? 
● Vilken typ av initiativ/samarbeten i supply chain anser du skulle vara värdefullt? Vad 

baseras beslut om nya leverantörer på? 
● Hur prioriteras inköp av importerade varor producerade i utlandet jämfört med 

närproducerade varor? 
 
 
  



 64 

Bilaga 2  
 
Intervjulista 
 

• Respondent 1, telefonintervju 2015-04-17 
• Respondent 2, telefonintervju 2015-04-29 
• Respondent 3, telefonintervju 2015-05-05 
• Respondent 4, telefonintervju 2015-05-07 


