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Förord 
 
När uppsatsarbetet tog sin början var vi inte helt på det klara med vilket ämne denna uppsats 
skulle behandla. Vi valde sedan uppsatsämne efter ett oerhört intresseväckande seminarium 
med Agneta Sundström angående företagsetik. Hon ledde in oss på ett spår som gett oss insyn 
inom ett nytt och spännande område, vilket vi är mycket tacksamma för. Det nya och 
spännande har dock även varit förenat med svårigheter i form av access. Detta har vi inom 
uppsatsgruppen hanterat på ett bra sätt som vi tror stärkt vårt samarbete på väg mot målet att 
färdigställa denna uppsats. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ernst Hollander som 
kommit med värdefulla synpunkter och fört diskussioner där han hjälpt oss in på rätt väg. 
Utan honom hade inte uppsatsen sett ut som den gör idag. Vi vill även tacka Johan Börjesson 
på försäkringsbolaget If samt Anki Udd på Ledarna - Sveriges Chefsorganisation som ställde 
upp på att intervjuas angående etiskt arbete inom företag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstrakt 
 
Titel: Implementeringen av etiska riktlinjer - Hur bör arbetet utformas? 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Lina Brandt, David Ramsell och Robert Thunér 
 
Handledare: Ernst Hollander 
 
Datum: 2008 - Maj 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur ett företags etiska riktlinjer implementeras 
i den dagliga verksamheten samt belysa ledningens roll i denna process.  
 
Metod: Vår uppsats bygger på en kvalitativ fallstudie av försäkringsbolaget If. Vi har även 
intervjuat Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Vår teori har inhämtats från litteratur och 
vetenskapliga artiklar som belyser implementering av etiska riktlinjer ur olika vinklar. Vid 
uppsatsens genomförande har det hermeneutiska synsättet använts. Resultatet bygger på de 
två utförda intervjuerna med If och Ledarna. I analysen jämförs den empiriska studien med 
det teoretiska materialet, som sedan leder till uppsatsens slutsatser. 
 
Resultat & slutsats: Vår uppsats visar att det behövs olika former av stöd vid 
implementeringen av de etiska riktlinjerna. Litteraturen fokuserar mer på formella stöd än den 
verklighet vi har undersökt. Ledningens och chefernas engagemang och intresse har stor 
betydelse för implementeringsarbetets resultat. Det är även viktigt att cheferna föregår med 
gott exempel och agerar efter organisationens uttalade riktlinjer och värderingar. Personer 
från alla företagets nivåer bör involveras vid framtagandet av de etiska riktlinjerna, vilket inte 
är vanligt i verkligheten.     
 
Förslag till fortsatt forskning: Vår uppsats behandlar implementering av etiska riktlinjer 
samt ledningens roll i detta arbete. Vi tycker att det vore intressant att även undersöka hur 
medarbetarna ser på implementeringsarbetet och hur det bör utformas.  
 
Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning med denna studie är att öka medvetenheten runt 
etiska riktlinjer och hur dessa implementeras i den dagliga verksamheten. Vi hoppas att 
många tar del av vår studie och att de som läser uppsatsen får en fördjupad kunskap och blir 
inspirerade att fortsätta forska inom detta ämne. Vi tror att etiska riktlinjer och 
implementeringsarbete kommer bli allt vanligare i framtiden och anser därför att denna 
uppsats kan bidra med intressant och värdefull kunskap inom detta område. 
 
 Nyckelord: Implementering av etiska riktlinjer, försäkringsbolag, företagsetik. 
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Abstract 
 
 
Title: The implementation of code of ethics. How should the work be organized? 
  
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Lina Brandt, David Ramsell and Robert Thunér 
 
Supervisor: Ernst Hollander  
 
Date: 2008 - May 
 
Aim: The purpose of this thesis is to study how a company implement their code of ethics. 
The thesis will also illustrate the management role in this process. 
 
Method: This is a qualitative case study, based on the insurance company If. An interview 
with Ledarna - Sveriges Chefsorganisation has also been conducted. Apart from studying 
different literature and scientific articles about implementation a code of ethics, the main 
focus on this study was the two interviews that where conducted with If and Ledarna. Finally, 
in the analysis we compared our empirical result with the theoretical material which resulted 
in our conclusions. In our thesis we have chosen to look at the subject from a hermeneutic 
point of view. 
 
Result & Conclusions: The result of the thesis indicates that different types of support is 
obligated when the implementation of the codes of ethics are followed out. The literature 
focuses more on formal support then our investigated reality. The concerns and the 
involvement from the management are crucial to fulfil a successful implementation. It is 
important that leaders are role models for the collaborators and acts after the company 
policies. Collaborators from all different levels should be involved when the work of creating 
the code of ethics are being held.    
 
Suggestions for future research: In this thesis we have only studied the implementation 
of codes of ethics from the managers’ point of view. We believe it could be interesting to 
study the implementation of codes of ethics from the collaborators point of view. Through the 
collaborators point of view it will be possible to see if the implementation actually works and 
how they think the implementation should be organized.  
 
Contribution of the thesis: The expectation of this thesis is to increase the awareness 
about codes of ethics and the implementation. We hope the readers of this thesis will receive 
increased knowledge about codes of ethics and also continue to research within the subject. 
We think codes of ethics and the work of the implementation will be more common in the 
future. This thesis will therefore contribute with interesting and valuable knowledge about 
ethics. 
 
Keywords: Implementation a code of ethics, insurance company, business ethics. 
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1 Inledning 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för ämnets bakgrund samt diskutera ämnets problem. 
Detta ska leda fram till uppsatsens syfte som är utgångspunkten för denna studie. Vidare 
följer frågeställningar och avgränsningar, vilka ämnar operationalisera vårt syfte. Vi kommer 
även att presentera vårt val av studieobjekt samt definiera viktiga begrepp. Sist sker en 
beskrivning av hur följande kapitel är disponerade.  
 
 
 

1.1 Bakgrund – Företagsskandaler och etiska riktlinjer 
 
Under de senaste decennierna har företagsskandalerna varit många. Vissa menar att bristande 
moral har varit anledning till dessa skandaler.1 Många företag påstås ha handlat moraliskt 
tvivelaktigt och ibland också olagligt. Begreppet “the business of business is business” som 
myntades av nobelpristagaren Milton Friedman på 1980-talet kan ses som ett stöd för att inte 
ta moraliska hänsyn. Koskinen tolkar Friedmans kända uttryck som att den enda skyldigheten 
ett företag har är att generera högsta möjliga vinst till vilket pris som helst2. Etik är dock inget 
nytt fenomen utan har en lång historia bakom sig. Ordet etik användes av de gamla grekerna 
och ordet moral härstammar ifrån latin. Detta måste betyda att det fanns ett etiskt resonemang 
redan på denna tid och att de liksom vi diskuterade etik och moral. Etiska ideal och sätt att 
uttrycka etik förändras dock över tid och speglar det samhälle vi lever i. 
 
Åtskilliga företag väljer att utvärdera och utveckla sin egna etiska kvalitet. Ett vanligt uttryck 
för detta är idag etiska riktlinjer. Riktlinjerna utformas efter företagets specifika organisation 
och presenterar företagets etiska grundsyn samt på vilket sätt de ska agera. Gemensamma 
riktlinjer finns ofta redan inom olika yrken och branscher. Trots detta utvecklar många företag 
sina egna etiska riktlinjer. Det har ingen betydelse vilken typ av verksamhet det handlar om. 
Alla vill skapa en gemensam värdegrund, menar Trollestad som är forskare inom etik och 
ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm3. Det kan dock förutsättas att anledningarna är 
olika. 
 
De etiska riktlinjerna kan på många sätt vara behjälpliga för företag. De etiska riktlinjerna 
talar om vilka värderingar som ska vara utgångspunkten vid företagets agerande. På detta sätt 
kan de utgöra ett stöd för de anställda samtidigt som företaget kan utöva kontroll. Många 
företag vill försäkra sig om att de anställda handlar samstämmigt med de etiska värderingarna 
som utgångspunkt. De etiska riktlinjerna kan bli ett stöd för att uppnå det. De etiska 
riktlinjerna är även något konkret som åskådliggör företagets grundvärderingar och etiska 
ansvarstagande för omvärlden. Vi tror dock inte de etiska riktlinjerna är ett sätt att förhindra 
organiserad kriminell verksamhet utan att de istället hjälper redan etiskt tänkande individer 
vid dilemman av etisk karaktär.  
 

                                                 
1 Collste G, Inledning till etiken, s 92. 
2 Koskinen L, Etik, ekonomi och företagets själ – Kan hög moral och god ekonomi förenas?, s 15. 
3 Trollestad C, Etik & organisationskulturer – Att skapa en gemensam värdegrund, s 9. 
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1.2 Problemdiskussion - Företagsetik som ”Window-dressing”? 
 
När de etiska riktlinjerna utformats har arbetet bara börjat. Det mest omfattande och viktigaste 
arbetet återstår, det vill säga implementeringen. Om den uteblir och det etiska arbetet endast 
består av ett välformulerat dokument är faran att företaget går miste om eftertraktade resultat. 
De etiska värderingarna blir verkningslösa i intern mening om implementeringsarbetet 
misslyckas, eftersom de inte genomsyrar den dagliga verksamheten och inte heller är grunden 
för de anställdas agerande. Externa resultat kan dock uppnås genom att företaget utåt kan visa 
upp sitt etiska ansvarstagande, så kallad ”Window-dressing”. Det är dock ett risktagande från 
företagets sida att endast formulera principer för att uppfylla externa intressenters krav. Detta 
kan leda till förlorad trovärdighet. Företaget bör sålunda utarbeta strategier för att 
implementera de etiska riktlinjerna i företagets alla delar. 
 
Frågan är då hur detta arbete ska utformas för att åstadkomma en beständig förändring i 
företagets värdegrund med hänsyn till etik och moral. Hur ska företaget få de anställda att 
arbeta efter de etiska riktlinjerna och få dessa att genomsyra det dagliga arbetet? De etiska 
principerna ska förankras i den anställdes vardag, men hur ska den processen se ut? Vilken 
roll har ledaren i denna process? Hur uppnås ett effektivt förändringsarbete som resulterar i en 
organisation där medarbetarna handlar med utgångspunkt i företagets etiska riktlinjer? En 
organisation ska lära sig att agera utifrån etiska riktlinjer, men frågan är hur. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur företag implementerar etiska riktlinjer i den 
dagliga verksamheten samt belysa ledarens roll i denna process.  
 
 
 

1.4 Frågeställningar 
 

 Hur implementerar företag etiska riktlinjer i den dagliga verksamheten? 
 
 Hur förmedlar företag sina etiska riktlinjer till de anställda?  

 
 Vilken roll har företagets ledare vid implementering av etiska riktlinjer?  
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1.5 Avgränsning - implementeringsprocessen i ett företag 
 
Vi har valt att studera hur försäkringsbolaget If implementerar sina etiska riktlinjer. Vi 
kommer även att studera chefsorganisationen Ledarnas syn på etikarbete samt hur de anser att 
etiska riktlinjer bör implementeras. Uppsatsen behandlar enbart den process som sker vid 
implementering av etiska riktlinjer i organisationer. Vi har dock valt att kort även behandla 
hur de etiska riktlinjerna tas fram då detta kan vara en del i hur de etiska riktlinjerna 
implementeras. 
 
Vi har i denna studie intervjuat en person ur försäkringsbolaget Ifs ledning. Detta bidrar till att 
vi enbart får ledningens syn på deras implementering av etiska riktlinjer. Medarbetarens syn 
på samma process kommer därmed inte till uttryck i vår studie.  
 

1.6  Val av studieobjekt  
 
Vi kommer i denna uppsats att studera hur If, ett av nordens största försäkringsbolag 
implementerar sina etiska riktlinjer. Vi tycker att detta företag och denna bransch är intressant 
då de slits mellan etiska och ekonomiska intressen. Samtidigt som de ska skydda och hjälpa 
människor som utsatts för oförutsedda händelser ska de också tjäna pengar. Dilemman och 
intressekonflikter är därmed en del av försäkringsbolagens vardag.  Försäkringsbranschen är 
även en utpräglad förtroendebransch som bygger på att försäkringsbolaget ska ta hand om 
kundernas kapital för att sedan ge kunderna hjälp när något oförutsett inträffat. En annan 
anledning till valet av denna bransch är att den hanterar stora penningbelopp, vilket innebär 
att etik och moral är viktigt inom denna bransch. Med vetskap om detta tyckte vi att det skulle 
vara intressant att studera detta företags syn på etik och etiska riktlinjer samt hur deras 
implementeringsarbete ser ut. 
 
Vår strävan efter att intervjua ett försäkringsbolag kring deras arbete med implementering av 
etiska riktlinjer har dock inte varit utan problem. Vi har varit i kontakt med flera olika 
försäkringsbolag som inte lyckats erbjuda oss intervju med en kunnig person inom vårt 
undersökningsområde. If är det enda företag där vi fick chans att intervjua en person i 
ledningsgruppen med god kunskap i de frågor vi avser undersöka.  
 
Vi har även valt att genomföra en intervju med Ledarnas chefsorganisation, som idag har över 
70 000 medlemmar i form av chefer verksamma på olika nivåer i Sverige. Nästintill alla 
anställda på Ledarnas chefsorganisation har själva varit ledare och de erbjuder utbildningar 
till sina medlemmar inom olika områden, däribland det etiska området. Förutom sin egen 
ledarfokuserade kunskap har Ledarnas chefsorganisation även insyn i hur företag och chefer 
arbetar samt hur de resonerar kring etiska frågor. Detta genom kontakt med sina medlemmar. 
Med vetskap om detta tyckte vi att denna organisation var intressant att intervjua kring deras 
syn på etik och implementering av etiska riktlinjer.  
 
Vår tanke med valet av dessa två studieobjekt är att Ledarnas Chefsorganisation ska ge en mer 
allmän syn på implementering av etiska riktlinjer med fokus på ledarens roll. 
Försäkringsbolaget If står däremot för hur det konkreta arbetet kan gå till beskrivet ur 
ledningens synvinkel. 
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1.7 Begreppen etik, etiska riktlinjer och etiska program 
 
Begreppet etik är svårfångat men ett första angreppssätt kan vara att titta på skillnaden mellan 
etik och moral. De kan vara svåra att skilja på då de härstammar från samma ursprungliga 
innebörd, nämligen sed eller sedvänja. Idag skiljs de åt men gränsen dem emellan är minimal. 
Detta gör en definition av de båda begreppen extra viktig. Etik kommer ifrån grekiskans ethos 
och står för reflektion över det moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena.4 
Moral däremot kommer ifrån latinets moralis och står för handlingar och ställningstaganden. 
Det kan vara hur vi väljer att leva och hur vi beter oss mot andra människor.5 Vi kan därmed 
skilja mellan en moralisk handling och en etisk teori.6

 
Etiska riktlinjer är ett företags nedskrivna grundläggande värderingar som ska ge stöd åt 
medarbetare vid etiska dilemman. De etiska riktlinjerna kan vara policydokument eller andra 
regler som finns nedskrivna.7 Dessa etiska riktlinjer kallas ibland för etiska koder men vi har i 
denna uppsats valt benämningen etiska riktlinjer för att underlätta förståelsen.  
 
Formella etiska program är ett samlingsnamn för de formella åtgärder och funktioner som 
företag inrättar vid implementering av etik. De etiska programmen innefattar vanligtvis etiska 
riktlinjer, etiska kommittéer, etiska kommunikationssystem och etikträning.8  
 

1.8 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel kommer vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av studien att beskrivas. Det 
redogörs även för vilken ansats och vilka metoder vi utgått ifrån. Vidare diskuteras 
metodernas för- och nackdelar.  
 
Kapitel 3 – Teori 
I detta kapitel beskrivs teorier som skildrar uppsatsens inriktning inom det valda 
ämnesområdet. Presentation kommer att ske av relevanta teorier kring implementering av 
etiska riktlinjer samt ledarskapets betydelse i denna process.   
 
Kapitel 4 - Empiri 
I detta kapitel sker en kort presentation av de verksamheter som bedrivs av försäkringsbolaget 
If och Ledarnas chefsorganisation, där uppsatsens empiriska material inhämtats. Vidare 
redogörs för det resultat som framkommit vid de två kvalitativa intervjuer som genomförts.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel sker en jämförelse mellan det empiriska material som framkommit i 
intervjuerna och de teorier som tidigare presenterats i det teoretiska kapitlet. Belysning av 
likheter och skillnader kommer att ske. 
 
 

                                                 
4 Collste G, Inledning till etiken, s 13. 
5 Brytting T, Företagsetik, s 34. 
6 Collste G, Inledning till etiken, s 13. 
7 Brytting T, Företagsetik, s 212. 
8 Weaver G R, m.fl, Corporate ethics program as control systems, s 41f. 
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Kapitel 6 - Slutsats   
I detta kapitel kommer uppsatsens slutsatser att presenteras där frågeställningar och syfte 
besvaras.  Förslag till vidare studier kommer även att presenteras. 
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2 Metod 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Här presenteras vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av denna studie samt vilka metoder 
vi då använt oss av. Under kapitlets gång sker en diskussion kring metodval där vi motiverar 
varför de metoder vi valt är lämpliga i vår studie. Vidare diskuteras även uppsatsen 
trovärdighet och kvalité. 
 
 
 

2.1 Val av metod 
 
Vi har genomfört en empirisk studie som består av en inblick i försäkringsbolaget Ifs konkreta 
arbete med implementering av etiska riktlinjer samt Ledarnas chefsorganisations syn på denna 
process. Resultatet av observationerna analyseras sedan med hjälp av vald teori.  
 
Uppsatsen är en fallstudie där vi koncentrerar oss på att skildra hur ett specifikt företag 
förhåller sig till det syfte uppsatsen behandlar. Fallstudier är ofta gynnsamma att använda vid 
studerandet av processer och förändringar9. Detta anser vi vara lämpligt då vår uppsats 
handlar om den process som implementering av etiska riktlinjer innebär. Ett syfte med 
fallstudier är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva hur det kan 
gå till. Fallstudien kan dock inte beskriva verkligheten i stort utan endast det fall som 
studerats. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att den stora helheten inte behöver beskrivas 
utan kan på ett begränsat utrymme ändå visa på hur något går till eller ser ut.10 Svårigheten är 
att enskilda fall aldrig kan generaliseras och representera verkligheten. Därför måste vi vara 
försiktiga med våra slutsatser och vill starkt betona att det är endast försäkringsbolaget If samt 
cheforganisationen Ledarna som kommer behandlas i uppsatsen. Slutsatserna kan ses som 
indikationer och får värde först när det finns andra indicier som pekar åt samma håll och som 
inhämtats genom andra forskningsmetoder.11  
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie då vi anser att det gynnar vårt syfte och resultat 
som är av beskrivande karaktär, beroende av tolkningar. Intresset ligger i att undersöka vad 
för kvaliteter och egenskaper en företeelse har.12 Den kvalitativa metoden kan ställas i 
kontrast till kvantitativ metod. Vi är inte intresserade av hur mycket något är, vilket en 
kvantitativ studie ger svar på, utan mer vad för slags karaktär något har, vilket en 
kvalitativstudie ger svar på. Kvalitativ data är fakta som inte kan beskrivas i numeriska 
termer13, vilket stämmer väl in på de data som samlas in i vår studie och stödjer vårt 
metodval. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s 54. 
10 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 33f. 
11 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 33f. 
12 Bjereld U m.fl., Varför vetenskap?, s 114. 
13 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 37. 
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Vid kvalitativa angreppssätt är objektiviteten en diskuterad del av det hela. Det ligger en 
osäkerhet i tolkningen, då den speglas av personen som utför observationen genom dennes 
förförståelse och uppfattning. När studien genomförs gäller det därför att betrakta 
fallstudieföretaget med största möjliga objektivitet. 14 Med vetskapen om detta har vi beaktat 
detta i varje moment av studien i sökandet efter en rättvisande bild. Poängteras bör dock att 
vår studie består av våra tolkningar och färgas därmed av vår förförståelse. 
 
Vi har använt oss av ett hermeneutiskt synsätt som är utpräglat humanistisk i sin inriktning 
och betyder tolkningslära. Hermeneutiken bygger på tolkningarna som syftar till att uppnå 
förståelse för den studerade företeelsen.15 Hermeneutiker betonar att ingen tolkningsprocess 
börjar helt förutsättningslöst utan tolkaren närmar sig sitt material med viss förförståelse. Vi 
har socialiserats, inskolats i ett visst samhälle så att vi uppfattar verkligheten på ett sätt som 
överensstämmer med samhällets kultur.16 Vi utgår ifrån vår förförståelse och utifrån den gör 
vi en grovhuggen och preliminär tolkning av det vi har framför oss. Denna tolkning vägleder 
oss sedan när vi undersöker detaljerna. Våra studier kan antingen styrka den preliminära 
tolkningen eller leda till en ändring av denna och genom detta leda till ökad förståelse för det 
ämne som studeras.  
 
Hermeneutiken kritiseras ofta för att inte vara vetenskaplig och objektiv av positivisterna. Den 
hermeneutiska kunskapen blir visserligen osäkrare än den motsatta positivistiska då den 
baseras på tolkningar, men den blir också rikare och mer nyanserad. Det är även svårt att säga 
att någon studie kan genomföras helt utan subjektivitet då forskning utförs av olika människor 
i olika situationer.17 Visserligen kan en studie genomföras genom att titta på så kallad hård 
data men vi upplever då att vi missar något väsentligt, vilket därmed skulle missgynna vårt 
syfte.  
 

2.2 Datainsamling 
 
Vi började vår studie med att ta del av den forskning och litteratur som finns inom vårt 
undersökningsområde och valde sedan ut det vi tyckte var intressant. Sedan genomfördes våra 
två intervjuer. Med utgångspunkt i det material som blev resultatet av intervjuerna gick vi 
sedan tillbaka till våra valda teorier för att tillföra det som vi ansåg fattades och även avlägsna 
sådant som då kändes obehövligt. 
 

2.2.1 Intervju 
 
”En intervju är ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker mellan två personer och leds 

av en person med syftet att samla information.”18

 
För att uppnå en informativ och givande intervju behöver intervjuaren tänka igenom syfte 
med intervju och vilka frågor som behöver besvaras under intervjutillfället. Förberedelsen är 
viktig för att intervjun inte ska styras i fel riktning och till slut handla om, för syftet, 

                                                 
14 Johansson L-G, Introduktion till vetenskapsteorin, s 77. 
15Johansson L-G, Introduktion till vetenskapsteorin, s 70. 
16 Thurén T, Vetenskapsteori för nybörjare, s 59. 
17 Thurén T, Vetenskapsteori för nybörjare, s 46. 
18 Ely M m.fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken-cirklar inom cirklar, s 66. 
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irrelevanta ämnen.19 Vi tänkte noga igenom formuleringarna på de frågor som vi skulle ställa 
till intervjupersonerna. Detta för att undvika ledande och svårtolkade frågor. Vi försökte även 
att i största möjliga utsträckning standardisera frågorna och ställa dem i samma följd. Detta 
med avsikt att förbättra möjligheten att jämföra svaren från de två personer som intervjuats. 
Olika formuleringar av samma fråga kan leda till att de tolkas olika av de svarande20.  
 
I intervjuerna har vi fått respondenternas syn på de frågor vi ställt. Svaren kan bli olika 
beroende på vilken person som intervjuas och styrs av den enskilda personens uppfattning21. 
Vi vill därför belysa att vårt resultat färgas av de personer som vi valt att intervjua och de 
behöver inte alltid vara i enlighet med företaget som helhet. Vårt empiriska material har 
hämtats ifrån de två intervjuer vi genomfört med If och Ledarnas chefsorganisation. Vi 
kontaktade dem per telefon och när de hade hittat rätt person i organisationen hörde de åter av 
sig till oss per telefon och det bokades tid för intervju. 
 
Intervjun hos Ledarnas chefsorganisation genomfördes personligen av två av uppsatsens 
författare med en av organisationens ledarskapskonsulter. Vi valde att två intervjuare skulle 
närvara med syftet att få två personers intryck av intervjupersonen och hennes svar. Vi ville 
även undvika risken att frågor skulle glömmas bort och inte ställas. Tre intervjuare ansåg vi 
dock skulle vara för mycket då det enligt oss kunde skapa stämning av utfrågning. Vi 
eftersträvade mer ett samtal där respondenten kände sig avslappnad och kunde öppna sig. 
Intervjun genomfördes i Stockholm på respondentens eget kontor beläget i Ledarnas 
chefsorganisations lokaler och den varade i drygt en timme. Vi blev väl bemötta på kontoret. 
Konsulten var påläst inom ämnet och vi uppfattade det som att vi fick raka ärliga svar utifrån 
hennes erfarenheter och utbildning inom ämnet. Vi fick även möjlighet till att kontakta 
respondenten senare om nya frågor skulle uppkomma under arbetes gång. Kontakten med 
ledarskapskonsulten var vid bokning av intervjun även den mycket tillmötesgående och 
positiv. 
 
Intervjun med försäkringsbolaget If genomfördes via telefon av en av uppsatsens författare. 
Vi använde oss av en telefon med högtalarfunktion för att en ytterligare författare kunde 
närvara under intervjun och lyssna på respondenten. Detta bidrog till att vi lättare kunde följa 
med i intervjun och se vilka frågor som respondenten redan besvarat. Att intervjun fördes per 
telefon gjorde att vi inte kunde se respondentens kroppsspråk. Detta gjorde att det blev svårare 
att tolka respondentens inställning till de olika frågorna, då kroppsspråket många gånger kan 
vara talande. Innan intervjun hade vi varit i kontakt med respondentens sekreterare som 
bokade tid för intervju. På begäran av sekreteraren skickade vi frågorna i förväg vilket gjorde 
att respondenten fick möjlighet att förbereda sina svar. Detta kan ha bidragit till utförliga och 
genomtänkta svar men även mindre av spontanitet i svaren. Respondenten på If uppfattades 
av oss som kunnig inom ämnet och kunde förklara hur företaget arbetade med etik på ett 
utförligt och intressant sätt. Vi fick möjlighet till att få ställa kompletterande frågor via e-post 
om det skulle uppstå nya frågor i efterhand. Vi blev hela tiden väl bemötta av personer vi 
talade med. Sammanfattningsvis fick vi ett professionellt och seriöst intryck från 
försäkringsbolaget If.  
 
Vi valde att använda oss av bandspelare, vilket gav oss möjlighet att transkribera intervjun för 
att inte missa något. Det finns då också möjlighet att göra direktcitat samt gå tillbaka och 

                                                 
19 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 50ff. 
20 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 50ff. 
21 Ekholm M & Fransson A, Praktisk intervjuteknik, s 11. 
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lyssna på formuleringar.22 Vi fann detta vara en bättre metod än att föra minnesanteckningar 
men vi är dock medvetna om att en bandspelare kan verka hämmande för vissa personer och 
få dem att uttrycka sig mer försiktigt. Inför varje intervju frågade vi om tillåtelse att spela in 
intervjun, vilket godkändes utan tvekan av båda personerna. Inspelningarna hjälpte oss 
mycket under den bearbetning av materialet som skedde efter att intervjuerna genomförts. 

 

2.2.2 Skriftliga källor 
 
För att kunna jämföra det resultat som intervjuerna gett krävs en grundlig granskning av redan 
befintlig litteratur och forskning.23 Det är viktigt att använda sig av olika teorier och 
forskarresultat då det belyser undersökningsområdet ur olika perspektiv. En källa är oftast inte 
helt skräddarsydd för den specifika frågeställning som en uppsats behandlar, vilket kräver 
flera källor24.  Vi har eftersträvat en bredd av källor men samtidigt endast det som varit 
trovärdigt och relevant. De källorna vi hämtat teori från är böcker, artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter samt Internet. I böcker återfinns ofta teorier och modeller utvecklade 
i sin helhet medan artiklar ger kunskap gällande de senaste forskningsresultaten25. Dessa 
litteraturstudier har föregåtts av litteratursökning med utgångspunkt i det syfte och problem 
som ska undersökas. Vi startade vår litteratursökning genom att använda oss av 
högskolebibliotekets sökmotor Higgins där vi tog hjälp av sökord som vi ansåg relevanta för 
vårt undersökningsområde. Vi har även använt oss av bibliotekets databaser Emerald, JSTOR 
och Academic Search Elite för att finna vetenskapliga artiklar. Sökord vi använt oss av är etik, 
företagsetik, etiska riktlinjer, implementering av etik, ethics, corporate ethics programs, code 
of ethics, business ethics, implementation of a code of ethics. 
 
Inom ämnesområdet etik och företagsetik finns mycket källor att tillgå. Arbetet med etiska 
riktlinjer och implementering av dessa är dock relativt nytt, vilket avspeglas i tillgången på 
litteratur och artiklar. Vi har använt oss av svensk litteratur som till största delen skrivits av 
författarna Trollestad och Brytting kring företagsetik och värderingsarbete. Vi har även funnit 
en studie över svenska företags användning och implementering av etiska riktlinjer som 
genomförts år 2006. Arbetet med etiska riktlinjer har en något längre historia bakom sig i 
amerikanska företag än i svenska. Vi har därför även använt oss av amerikansk litteratur och 
forskning. Till största delen då av författarna Klebe och Trevino som forskat kring etiska 
program som används vid implementering av etiska riktlinjer. Vi har även använt oss av 
Wells som forskat kring ledarskap och kommunikationsstrategier. Vi har ansett dessa källor 
trovärdiga med tanke på publiceringskälla, författarnas erfarenhet samt genom granskning av 
den metod som använts i de studier författarna genomfört. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Bell J, Doing your research project, s 96. 
23 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s 42ff. 
24 Holme M, Forskningsmetodik, s 134. 
25 Patel R & Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s 42ff.  
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2.3 Trovärdighet och Kvalitet 
 
 
Vi har i denna uppsats haft för avsikt att använda oss av flera olika datakällor där ämnet som 
ska undersökas yttrar sig, för att genom detta stärka vår validitet. Våra empiriska datakällor 
består dels av intervju med försäkringsbolaget If, dels av intervju med Ledarnas 
chefsorganisation. If gav oss en konkret beskrivning av hur deras arbete med implementering 
av etiska riktlinjer går till medan Ledarnas chefsorganisation kunde ge sin syn på denna 
process. Avsikten med detta var att studera samma fenomen fast i olika perspektiv. De 
teoretiska källor vi använt oss av består av olika delar som kan relateras till varandra. Skilda 
teoretiska perspektiv ämnar belysa det studerade fenomenet från olika håll, vilket kan ge 
underlag för mångfald i tolkningen.   
 
Uppsatsen innehåller två intervjuer som transkriberats och bearbetats. I denna process av 
bearbetning sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan av intervjumaterialet. Det är då 
viktigt för validiteten att författaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i 
hanteringen av informationen och hur detta kan påverka resultatet. Med detta i medvetandet 
har vi valt att presentera vårt empiriska material i en blandning av citat från 
intervjupersonerna och bearbetad text. Med detta ämnar vi ge läsaren möjlighet att själv 
bedöma tolkningens trovärdighet. Ett visst urval av material har även skett med hänsyn till 
vad som vi ansett vara relevant för vårt syfte. 
 
Vi är medvetna om att varje kvalitativ studie i någon bemärkelse är unik. Det har därför varit 
viktigt för oss att noga beskriva hur forskningsprocessen har gått till samt redogöra för alla val 
vi ställts inför. Detta för att läsaren av uppsatsen ska kunna följa med i forskningsarbetet och 
bedöma dess kvalitet och trovärdighet.26

 

                                                 
26 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, s 77. 
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3 Teori 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redogörs för relevanta teorier kring implementering av etiska riktlinjer och hur 
denna implementeringsprocess utformas.  Vidare presenteras teorier som belyser ledarskapet 
i denna process. 
___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Effektiva etiska riktlinjer 
 
Arbetet med att ta fram, utforma och kommunicera ut de etiska riktlinjerna kan se olika ut. 
Det finns olika kriterier som de etiska riktlinjerna bör uppfylla för att de ska få önskad 
genomslagskraft bland de anställda och som gör att de efterlevas i den dagliga 
verksamheten.27

 
De etiska riktlinjerna bör vara centralt sanktionerade, vilket innebär att ledningen ska stå 
bakom dessa. Lägger ledningen liten vikt vid riktlinjerna kommer även övriga i 
organisationen att göra det. Ett annat kriterium är att riktlinjerna ska vara författade i samråd 
med organisationsmedlemmarna för att få en bred och lokalt förankrad kod. Resultatet bör då 
bli att både ledning och medarbetare kan identifiera sig med de etiska riktlinjerna.28 Även 
trovärdigheten ökar genom att hela organisationen fått ge uttryck åt sin syn på företagets 
etiska värderingar.29  
 
Författas riktlinjerna utanför företagets dagliga verksamhet och dess medarbetare är risken 
stor att det bara blir ord på papper. För att de etiska riktlinjerna ska bli användbara måste de 
vara generellt formulerade samtidigt som de är specifika nog för att få betydelse i praktiken. 
30  
De etiska riktlinjerna ska vara formulerade på ett sätt som lätt kan förstås och innehålla 
positiv fakta då det blir enklare att applicera de etiska riktlinjerna i konkreta situationer. 
Riktlinjerna ska betona hur arbetet med etik ska vara istället för att visa med dåliga exempel 
på hur det inte ska vara.31 De bör även berätta hur etiskt god organisationen är idag samt ange 
företagets etiska förhoppningar, mål inför framtiden och ideal32. 
 

 
                                                   Figur 1. Kriterier för effektiva etiska riktlinjer33

                                                 
27 Brytting T, Företagsetik, s 212 ff. 

28 Brytting T, Företagsetik, s 212 ff. 

29 B Wells m.fl., Ethics must be communicated from the top down, s 29. 

30 Brytting T, Företagsetik, s 212. 

31 B Wells m.fl, Ethics must be communicated from the top down, s 30. 

32 Brytting T, Företagsetik, s 214. 

33 Bearbetning av figur, Brytting T, Företagsetik s210-214
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3.2 Stöd vid implementering av etiska riktlinjer 
 

3.2.1 Etiska samtal 
 
När företagets gemensamma värderingar ska spridas är samtal och kommunikation viktiga 
hjälpmedel.34 Genom att erbjuda etiska samtal kan medarbetarnas etiska agerande och 
ställningstagande utvecklas. Den enskilda individens värderingar formas nämligen genom 
ifrågasättande, diskussion samt att lyssna till andra människor. Det gäller då för företaget att 
skapa arenor för möten och därmed ge individen möjlighet att utveckla sitt etiska agerande. 
Medarbetarna behöver få föra samtal med andra medarbetare om praktiska situationer i 
arbetslivet. På detta sätt kan individen reflektera över erfarenheter och genom det dra lärdom 
och utveckla sitt etiska agerande. Det står dock klart att helt isolerade kan individen inte 
utveckla sin förmåga att agera etiskt utan det sker i interaktion med andra människor.35  
 
Trollestad, som är forskare inom det etiska området, uppmanar även han organisationer till att 
diskutera konkreta exempel och erfarenheter i arbetet för att sedan analysera dessa. Den egna 
moralen och etiken blir då synlig och kommunicerbar. Det bör eftersträvas att integrera den 
etiska reflektionen och dialogen i vardagen som ska omfattas av alla, både medarbetare och 
chefer. Samtalen måste dock även föras på en formell nivå där ledningen skapar tillfällen för 
samtal som dessa. Det räcker inte med informella samtal på fikarasten. Samtalen måste 
nämligen vara målinriktade, vilket kräver mycket avsatt tid och koncentration. På sikt kan 
man på detta sätt utveckla en gemensam etisk hållning i arbetet som är välförankrad bland 
personalen. Han poängterar dock att när gemensamma värderingar ska inarbetas i 
organisationens alla delar kräver det tid.36

 

3.2.2 Etisk träning och utbildning 
 
Företagets ledning kan påverka individens etiska agerande och ställningstagande genom att 
erbjuda etisk träning och utbildning. Genom personalutbildningar har företaget möjlighet att 
förmedla företagets värderingar samt utveckla medarbetarnas individuella etikkunskap.37 
Denna kunskap kan utvecklas genom att ge individen möjlighet till att möta människor med 
erfarenhet och specialkunskap inom det etiska området.38 Kunskap måste också ses som en 
färskvara som regelbundet måste förnyas och utvecklas. Akuta behov av specifik kunskap kan 
tillfredställas men också utveckling av kompetenser är viktiga för företagets långsiktiga 
strategi. Ledningen har genom utbildning av medarbetarna möjlighet att få företagets 
grundsyn diskuterad och accepterad.39  
 
 
 
                                                 
34 B Wells m.fl, Ethics must be communicated from the top down, s 28.  
35 Brytting T, Företagsetik, s 217. 
36 Trollestad C, Etik & organisationskulturer – att skapa en gemensam värdegrund, s 9. 
37 Silfverberg G, Att vara god eller att göra rätt, s 83ff. 
38 Brytting T, Företagsetik, s 217. 
39 Silfverberg G, Att vara god eller att göra rätt, s 83ff. 
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Forskare menar att man inte kan förvänta sig att individer ska uppnå företagets uppsatta etiska 
mål utan att involveras i träning och utbildning. Etisk träning är nödvändig för att göra de 
anställda medvetna om företagets etiska värderingar. Överföring av etiska värderingar är inte 
något som sker automatiskt. Varje enskild individ i organisationen har olika värderingar och 
perspektiv på vad som är etiskt riktigt och inte. Att träna in etiska värderingar är troligtvis inte 
tillräckligt att göra vid introduceringen av de etiska riktlinjerna. Ofta blir de anställda då 
överösta med information, nya idéer och regler. Träning och utbildning bör fortsätta även 
efter introduceringen där de anställdas värderingar tillåts utvecklas över tid.40     
 
Trollestad föreslår att en rad praktiska åtgärder vidtas för att utveckling av den etiska 
kunskapen hos medarbetarna ska fortgå. Detta kan innebära att etiken skrivs in som ett 
utvecklingsområde i verksamhetsplanen, etikföreläsningar, seminarium angående etik samt att 
nätverk skapas med företag och myndigheter med god kunskap och erfarenhet av etikarbete.41

 

3.2.3 Etisk expertis 
 
Ett steg i att skapa en etiskt agerande organisation är att inrätta en funktion med etisk expertis. 
Denna instans bestående av etikexperter och kommittéer ska då tillhandahålla tjänster som 
underlättar och stödjer de enskilda medarbetarna samt företaget som helhet. De ska 
vidareutveckla företagets etiska riktlinjer och generella ståndpunkter samt genomföra 
utvärderingar. Men de ska även bistå den enskilde medarbetaren när den ställs inför etiska 
dilemman i vardagen, vilket kan åstadkommas genom personlig kontakt eller att företaget 
tillhandahåller en telefonlinje avsedd för etiska ärenden.42

 
Dessa etiska experter blir en överordnad sektion gällande etiska frågor. Detta signalerar att 
ledningen lägger stor vikt vid området men även att det är en komplex verksamhetsgren som 
kräver expertis. Det finns dock risk att experterna befriar övriga organisationen från etiskt 
ansvar genom att de anses ta hand om etiken. De anses vara experter, vilket kan få de enskilda 
medarbetarna att tvivla på sin egen kunskap inom det etiska området och därmed inte lita på 
sin egen bedömning.43

 

3.2.4 Whistle-blowing 
 
Whistle-blowing handlar om att anställda inom en organisation rapporterar till högre instans 
om de upptäcker missförhållanden. Detta system kan bidra till att missförhållanden snabbt 
upptäcks och sedan kan undvikas. Det är meningen att detta system ska användas av 
företagets anställda när intressenters rättigheter åsidosätts, när någon kan bli skadad, när 
företagets rykte kan påverkas negativt eller om någon agerar i strid med företagets etiska 
värderingar.44

 
En etisk organisation som använder sig av Whistle-blowing systemet bör se det som en viktig 
funktion i organisationen. Ledningen bör uppmuntra sina medarbetare att använda sig av 
systemet. För att systemet ska fungera måste ledningen dock försäkra att det inte kommer leda 
                                                 
40 Svensson G, Codes of ethics in corporate Sweden, s 557. 
41 Trollestad C, Etik & organisationskulturer – att skapa en gemensam värdegrund, s 44ff. 
42 De Geer H m.fl., Moral i verksamheten, s 88f. 
43 Brytting T, Företagsetik, s 220. 
44 Trevino L, Managing Business Ethics – Straight talk about how to do it right, s 71f. 
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till några negativa konsekvenser för den enskilda individen. Det har nämligen förekommit att 
personer blivit bestraffade eller till och med avskedade när de uppmärksammat 
missförhållanden. Ledningen måste ta starkt avstånd från detta och sända ut budskapet att 
användande av Whistle-blowing snarare leder till belöning än bestraffning. För att personalen 
inte ska vara rädda att använda systemet har flertalet organisationer valt att skydda whistle-
blowers. Detta genom att ta fram speciella telefonnummer och ombudsmän dit medarbetarna 
anonymt kan vända sig.45 Om en organisation har en förtroendeingivande person avsatt endast 
för detta ändamål kan förhoppningsvis detta leda till att anställda lämnar information när 
något inte står rätt till.46  
 

3.2.5 Belöning och bestraffning 
 
Belöningssystem är en viktig anledning till hur människor väljer att agera på sin arbetsplats. 
Människor är mer benägna att agera på sätt som ger belöning än att agera på sätt som ger 
bestraffning. Att använda sig av belöningssystem och uppmuntra till etiskt beteende kan vara 
användbart i en organisation. Genom att sända ut budskapet att etiskt beteende ger fördelar 
kommer medarbetarna att agera därefter. Det kan handla om att befordra personal som agerar 
efter företagets riktlinjer och genom detta få hela organisationen att på sikt agera 
samstämmigt.47

 
Bestraffning är en sätt för ledningen att guida sin medarbetare i rätt riktning och se till att de 
agerar på ett etiskt korrekt sätt. Det är användbart för ledningen att använda sig av denna 
strategi eftersom de visar i och med bestraffningen att de inte accepterar handlingen. Genom 
ledningens ställningstagande blir medarbetarna medvetna om hur de inte ska agera. I detta 
sammanhang är det viktigt att ledningen agerar samstämmigt utan undantag för att få 
önskvärd effekt.48     
 

3.2.6 Utvärdering 
 
För att framhäva de etiska frågorna och inte låta dem falla i glömska är det meningsfullt att 
genomföra regelbundna etiska utvärderingar, vilket även kallas social revision. På detta sätt 
kan företagets etiska förhållningssätt och sociala prestationer synliggöras samt diskuteras. 
Vikten av detta har många företag insett, vilket gjort det vanligt att undersöka hur de anställda 
följer företagets etiska riktlinjer.49

 
Brytting skriver att Simon Zadek som är grundare och ordförande för ”Institute of Social and 
Ethical Accountability” har tagit fram ett antal viktiga punkter som bör ingå vid en etisk 
utvärdering. Han anser att utvärderingen ska vara omfattande i det avseendet att alla 
företagets intressenter, både interna och externa, ska nämnas och få göra sin röst hörd. Alla 
måste delta för att arbetet ska få betydelse. Utvärderingen ska genomföras efter en framtagen 
plan som gör att den går att jämföra med andra företag. Då syftet med utvärderingen är att se 
på företagets sociala prestationer är det viktigt att kunna jämföra dessa med andra företag som 
verkar inom samma bransch. Utvärderingen ska även kunna jämföras mellan olika år för att 
                                                 
45 Trevino L K m.fl, Managing business ethics – straight talk about how to do it right, s 219f. 
46 Svensson G, Codes of ethics in corporate Sweden, s 557. 
47 Trevino L K m.fl, Managing business ethics – straight talk about how to do it right, s 155ff. 
48 Trevino L K m.fl, Managing business ethics – straight talk about how to do it right, s 155f. 
49 Weaver G R m.fl, Corporate ethics program as control systems, s 41. 
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kunna belysa vad olika förbättringsåtgärder har resulterat i. En annan viktig detalj är att 
utvärderingen ska vara heltäckande. Den ska alltså innehålla alla företagets områden inte bara 
de områden som går bra för företaget. Utvärderingen skall sedan resultera i en rapport som 
ligger till grund för interna diskussioner om nutid och framtid.50

 
Om arbetet med utvärderingar fortgår kan avsevärda fördelar uppnås. Tolkningar av vad 
företaget gör, vad dess funktion bidrar till och vilka följder det får kan göras. Vidare hjälper 
utvärderingen även företaget att uppnå de sociala ambitionerna som företaget har genom att 
regelbundet kontrollera vart företaget är på väg.51  
 
 

3.3 Bortkoppling av etiska riktlinjer 
 
Att företag har etiska riktlinjer är ingen garanti för att de etiska värderingarna integreras i den 
dagliga verksamheten. Trots att företag har etiska riktlinjer, etiska experter och stöd för etiskt 
agerande kan dessa kopplas bort från den dagliga verksamheten. I en amerikansk studie 
tillfrågades ledare på mellannivå om de tidigare sett eller hört talas om företagets etiska 
riktlinjer, vilket de alla svarade nej på. Det visade sig senare att alla av dem hade signerat ett 
dokument vid anställningen som sagt att de tagit del av dessa riktlinjer. Något de inte hade en 
aning om. I denna organisation fanns alla formella delar av de etiska programmen men 
företagets etiska grundvärderingar fanns inte med de anställda i deras vardag. Det som 
saknades var stöd, tid och uppmärksamhet för att upprätthålla det etiska agerandet i den 
vardagliga verksamheten.52  
 
Bortkoppling verkar vara mest vanligt när företag enbart använder sig av dokument vid 
implementering av företags etiska värderingar. Dessa dokument är opersonliga och kan 
uppfattas som irrelevanta för den enskilda medarbetarens arbetsuppgifter och ansvarsområde. 
Troligt är att medarbetaren lägger undan dessa etiska dokument där de sedan blir 
bortglömda.53 Ett sätt att undgå detta problem kan vara att företagen utför uppföljningar som 
gör att de anställda blir tvungna att läsa och ta till sig innehållet i dessa dokument. 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Brytting T, Företagsetik, s 218f. 
51 Brytting T, Företagsetik, s 218f. 
52 Weaver G R m.fl, Integrated and decoupled corporate social performance, s 540f. 
53 Weaver G R m.fl, Integrated and decoupled corporate social performance, s 540f.  
54 Weaver G R m.fl, Integrated and decoupled corporate social performance, s 540f. 
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3.4 Individens etiska agerande 
 

3.4.1 Sunt förnuft 
 
Samtliga människor präglas av sunt förnuft, vilket är den individuella uppfattningen av 
gemensamma sociala normer.55 Om företag inte erbjuder annat stöd för etiskt agerande är det 
individens sunda förnuft som styr vilka beslut som fattas.56 Problemet är dock att det sunda 
förnuftet tar sig olika uttryck från individ till individ då det i stor utsträckning är värderingar 
som styr vad som är etiskt och inte. Eftersom alla individer inte har samma värderingar kan 
uppfattningen om etiskt beteende skilja sig mellan olika personer.57 Det är därför en stor 
utmaning för ledningen inom ett företag att få alla medarbetarna att uppfatta företagets etiska 
plattform på samma vis. Förlitar sig företaget enbart på det sunda förnuftet kommer 
organisationen med stor sannolikhet inte agera på ett enhetligt sätt. Vill företaget sända ut ett 
tydligt budskap och att samma värderingar ska genomsyra verksamheten måste stöd 
utvecklas.58  

3.4.2 Empati, samvete och intellekt 
 
För att förklara en individs etiska agerande och utveckling av detta krävs en närmare 
förklaring av empati, samvete, intellekt samt hur dessa samverkar. Det är nämligen de som 
styr hur en individ väljer att handla. Det är viktigt att alla dessa tre faktorer får samspela med 
varandra. Det är först då som de etiska värderingarna kan stämma överens med hur en individ 
handlar. Skulle exempelvis endast intellektet beaktas hos en individ vid etiska beslut finns det 
risk för att denne skulle fatta känslokalla beslut. När de tre faktorerna samverkar främjar det 
individens ansvarskänsla och självständighet i beslutsfattande situationer.59  
            
Det är bara människan som har empati och det 
definieras som förmågan att kunna leva sig in i 
andra människors känsloliv och behov60. De 
konsekvenser som en individs handlande får kan 
endast redogöras genom att fråga innan 
handlingen äger rum. Finns det då ingen att fråga 
får individen istället anta efter bästa förmåga. 
Antagandet blir då baserat på individens 
empatiska förmåga.61 Det andra etikorganet är 
samvetet som kan beskrivas som individens egen 
uppfattning om vad som är rätt och fel.  
   
  

                  Figur 2, Människans etikorgan62

                                                 
55 De Geer H m.fl, Moral i verksamheten, s 58ff. 
56 Södergren B, Decentralisering - förändring i företag och arbetsliv, s 57. 
57 Wells B, Ethics must be communicated from the top down, s 28. 
58 De Geer H m.fl, Moral i verksamheten, s 58ff. 
59 Brytting T, Företagsetik, s 80f. 
60 Brytting T, Företagsetik, s 77. 
61 Brytting T, Företagsetik, s 77. 
62 Bearbetning av figur, Brytting T, Företagsetik, s 77. 
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Det betyder att samvetet kan användas för att bestämma vad det rätta handlingsalternativet är. 
Ordet sam-vete syftar på något som flera vet om gemensamt. Genom att välja vilken sorts 
social gemenskap individen vill tillhöra kan samvetet påverkas. Det tredje etikorganet är 
intellektet, där det kritiska förhållningssättet, den analytiska förmågan och sakkunskapen 
tillämpas inom det etiska området. Här finns inte känslor med i bedömningen om ett agerande 
är etiskt.63

                
 

3.5 Ledarskapet vid implementering av etiska riktlinjer 
 

3.5.1 Ledningens mål 
 
Ledningens mål med det etiska arbetet kan avgöra om de etiska programmen bortkopplas eller 
inte. Är målet för ledningen att uppnå finansiella och strategiska fördelar kan de lätt 
bortkopplas från den dagliga verksamheten.  När en situation uppstår där etiska 
förhållningssätt ställs mot finansiella vinster är det sannolikt att denna ledning prioriterar 
möjligheten till ytterligare vinst framför etiken. De vill kunna visa de externa intressenterna 
att de är en ansvarstagande organisation men är inte villiga att låta detta påverka de finansiella 
målen negativt.  Ledningens mål kan dock vara att skapa en etiskt agerande organisation på 
grund av att de finner detta viktigt. Dessa ledare lägger stor vikt vid integritet, rättvis 
behandling av andra människor och att ”göra det rätta”. De kan inte bortse från dessa faktorer 
för att tjäna mer pengar och genomför inte heller etiska program enbart för att uppnå 
ekonomiska fördelar. Denna hängivelse till att skapa en etiskt agerande organisation influerar 
övriga organisationen på många sätt. Andra chefer tar efter detta synsätt genom social 
inlärning, de lär sig vad som uppskattas. Den engagerade ledaren väljer ofta att kommunicera 
etiken genom olika kanaler och med olika verktyg, vilket gör det svårt för de anställda att 
undvika att ta till sig företagets etiska värderingar.64   

3.5.2 Ledarskap i implementeringsprocessen 
 
Det är oerhört viktigt att de strategier som ledningen använder har ett budskap som 
överensstämmer med de värderingar som de vill att företaget ska kännetecknas av. De måste 
även behandla sina medarbetare i enlighet med dessa värderingar.65 Om ledningen agerar 
emot företagets vision eller värderingar finns risken att medarbetarna följer efter eller inte tar 
värderingarna på allvar. Som ledare är man en förebild och måste gå före och visa vägen vid 
situationer som uppstår. Detta är viktigt för ledningen att förmedla annars finns risk att 
organisationens medlemmar inte tror på de uppsatta målen och de kommer då inte heller 
besannas.66  
 
Företagets ledning måste stödja implementeringen med tid och finansiella medel för att den 
ska bli framgångsrik. När en implementeringsprocess inleds utan en kostnadsplan att röra sig 

                                                 
63 Brytting T, Företagsetik, s 78f. 
64 Weaver G R m. fl, Integrated and decoupled corporate social performance, s 541f.  
65 Trollestad C, Etik & organisationskulturer – att skapa en gemensam värdegrund, s 134. 
66 Löhman O, Det ansvarsfulla företaget, s 62.  
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med är den dömd till att misslyckas.67 Ledarens etiska intresse kan då lätt förloras i en miljö 
där chefer förväntas leverera ökade utdelningar till aktieägare och slå sig fram i konkurrensen. 
Chefer måste då välja hur de ska spendera sin begränsade tid och vilka budskap som ska 
sändas till de anställda. Många chefer fokuserar då på organisationens finansiella mål i sitt 
budskap till anställda om inte ledningen tydliggör vikten av etik för chefen.68 Det är även 
viktigt att ledningen inte sätter press på sina chefer att uppnå mål som är omöjliga att nå utan 
oetiskt beteende. Många fall av oetiskt beteende bland chefer är resultat av försök att uppnå 
mål som de känner sig pressade till och som de inte känner kan uppnås inom gränserna för 
etiskt beteende.69

  
Ledningen och ledarens personliga inställning och intresse för etik är viktigt för resultatet av 
implementeringen. Chefer som har ett personligt etiskt intresse bryr sig även om på vilket sätt 
organisationens mål uppnås, inte bara att de uppnås. Detta resulterar ofta i att de även sänder 
ut budskap om organisationens icke-finansiella åtaganden till de anställda. Det är även mer 
troligt att en ledare som har ett personligt etiskt intresse är mer villig att överväga 
investeringar i etiska riktlinjer, etiska stöd och strukturer för att demonstrera och symbolisera 
företagets etiska åtaganden. De värderingar som företagets ledning har är särskilt viktiga 
eftersom de har den nödvändiga statusen för att kunna påverka företagets handlingar. Är 
medlemmar av ledningen intresserande av etiska frågor kommer de troligtvis influera sin 
organisation till att utveckla etiska program och stödfunktioner.70

 

3.5.3 Top-Down och Bottom-Up 
   
Top-down är ett traditionellt och auktoritärt sätt att genomföra en förändring i en organisation. 
Förändringar sker då uppifrån och ned i organisationen utan att de lägre hierarkiska nivåerna 
är med och påverkar.71 Vid implementering av etik innebär detta att ledningen utarbetar de 
etiska riktlinjerna utan förankring hos personalen.72 Detta är det vanligaste sättet att utarbeta 
etiska riktlinjer ibland dagens företag. Framtagningen sker då oftast av styrelsen, 
ledningsgruppen samt cheferna närmast under dessa. I vissa företag involveras personalen i 
form av representanter men detta är inte speciellt vanligt har en svensk undersökning visat.73

 
Många forskare menar att de enskilda medarbetarna måste involveras i processen vid 
framtagandet av de gemensamma etiska värderingarna för att resultatet av implementering ska 
bli framgångsrikt. En så kallad bottom-up strategi bör användas där medarbetarna får vara 
delaktiga i processen. Det fungerar inte att presentera en färdig sammanställning av etiska 
värderingar utan att medarbetarna engagerats i dess framtagning. Resultatet av de etiska 
riktlinjerna blir då lätt ännu ett dokument som medarbetarna lägger i högen. De anställda bör 
vara aktiva i analys och reflektion utan att tvingas på färdiga svar. Medarbetarna känner då 
ansvar för processen och upplever sig som en del i de riktlinjer som kommer genereras.74 De 
etiska riktlinjerna anses även mer relevanta och tas på större allvar om alla i personalen 

                                                 
67 Wells B, Ethics must be communicated from the top down, s 30. 
68 Weaver G R m.fl, Corporate ethics programs as control systems, s 44. 
69 Wells B, Ethics must be communicated from the top down, s 30. 
70 Weaver G R m.fl, Corporate ethics programs as control systems, s 44. 
71 Trevino L K m.fl, Managing Business Ethics – Straight talk about how to do it right, s 264 
72 Trollestad C, Etik & organisationskulturer – att skapa en gemensam värdegrund, s 44ff. 
73 Svensson G m.fl, Codes of ethics in corporate Sweden, s 547ff. 
74 Trollestad C, Etik & organisationskulturer – att skapa en gemensam värdegrund, s 44ff. 
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involverades och konsulterades vid riktlinjernas utformning. Medarbetarna blir på det sättet 
mer tilltalade att använda sig av ett dokument de själva varit konsulterade om.75

 
En kommitté bestående av representanter från alla olika verksamhetsgrenar och anställda på 
olika nivåer är de som borde utveckla de etiska riktlinjerna samt även utveckla en plan för 
implementeringen av dem. 76

 
Ledningen ska absolut inte nekas till stort inflytande vid framtagningen av etiska riktlinjer. 
Det är deras plikt att ta stort ansvar för utveckling av deras respektive företag. Den rätten vill 
inte forskarna ta ifrån dem. Baksidan av brist på involvering av övriga anställda är att etiska 
riktlinjer skapade av toppskitet har mindre influens över chefer på lägre nivåer. Det är inget 
de varit med och skapat. Om inte personalen känner del i de etiska riktlinjerna, finns risken att 
de inte accepterar dem lika snabbt som om de varit med i utformningen.77  
 

                                                 
75 Svensson G m.fl, Codes of ethics in corporate Sweden, s 547ff. 
76 Wells B, Ethics must be communicated from the top down, s 29. 
77 Svensson G m.fl, Codes of ethics in corporate Sweden, s 547ff. 
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4 Empiri 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I detta kapitel sker en kort presentation av den verksamhet som bedrivs av Ledarna - Sveriges 
chefsorganisation och därefter följer den intervju som genomförts med deras 
ledarskapskonsult Anki Udd. Vidare presenterar vi kort den verksamhet som bedrivs av If 
försäkringsbolag och sedan följer den intervju som genomförts med personaldirektör Johan 
Börjesson.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4.1 Presentation av Ledarna – Sveriges chefsorganisation 
 
En av de organisationer vi har intervjuat är Ledarna som är en chefsorganisation som består 
av 23 bransch- och yrkesföreningar. Ledarna bildades 1905 och har under åren blivit en 
sammanslutning av olika föreningar som arbetar efter samma mål, vilket är att hjälpa chefer 
på alla nivåer att nå framgång. Organisationen har drygt 70 000 chefer som är verksamma på 
olika nivåer inom den privata och offentliga sektorn.78  
 
Ledarna erbjuder hjälp och stöd för att hitta rätt jobb genom 
personlig rådgivning. Medlemmarna får möjlighet att ta del av 
lönestatistik samt personlig lönerådgivning för att kunna uppnå rätt 
lön. Ledarnas jurister arbetar aktivt för att ge medlemmarna rätt 
trygghet genom kollektivavtal, inkomstförsäkringar samt 
företrädande vid arbetstvister. Medlemmarna erbjuds även 
utbildning, vilket gör att de får ta del av rätt kunskap för att kunna 
bli bra chefer.79   
    
                   Figur 3, Ledarna80

 
Vi har intervjuat Anki Udd som är ledarskapskonsult på Ledarna. Hon har en bakgrund som 
beteendevetare och har själv varit aktiv chef i flera år. Anki berättar att nästintill alla som 
arbetar hos ledarna har själv en bakgrund som chefer. Hon menar att erfarenheten som de 
anställda inom Ledarna har är viktig för att kunna ge andra chefer stöd för att lyckas ute på 
arbetsmarknaden.81

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
78 http://www.ledarna.se/portal/about.nsf/0/E2822B4A3C44889EC1256B110031F644?OpenDocument  
79 http://www.ledarna.se/portal/main.nsf/htmlpages/ledarnaserbjudande
80 www.ledarna.se/portal/images.nsf/images/630DFFB5279D2C39C12573F300515970/$file/ 
81 Intervju med Anki Udd 
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4.2 Intervju med Chefsorganisationen Ledarna  

 

4.2.1 Etik, etiska riktlinjer och implementering  
 
Anki Udd tror att det finns två skäl till att organisationer utvecklar etiska riktlinjer. Dels är 
skandaler en anledning. Media uppmärksammar händelser och organisationer blir då givetvis 
på sin vakt eftersom de inte vill bli sammankopplade med detta. Den ”bad will” som detta kan 
resultera i vill företagen undvika. Det andra skälet tror hon handlar om att den yngre 
generationen har en annan förväntan eller syn på dagens företag. Det finns en helt annan 
medvetenhet om mjuka frågor, socialt ansvartagande och etik. Den yngre generationen ser 
inte bara på företagets produkter och tjänster utan ser företaget som en helhet när de söker 
arbete. De reflekterar över om deras egna värderingar stämmer överens med företagets.  
 
Anki kan se en del svårigheter vid förmedling av etik. Etik är ju även en värdefråga och när 
någon berättar hur en person ska bete sig eller tycka kan det uppfattas på fel sätt. Detta är en 
av anledningarna till att Anki tror att det är smart att låta alla i organisationen få vara med och 
ta fram direktiv till de etiska riktlinjerna. Hon anser också att det är viktigt att föra en 
diskussion om dess innebörd och vikt för organisationen. Anki Udd berättar vidare att hon tror 
att en del organisationer låter medarbetarna vara med och ta fram dessa riktlinjer men att det 
är lika vanligt att medarbetarna inte får vara med. Hon berättar vidare att det nog beror på hur 
kulturen i organisationen ser ut. Anki tror ändå att man ska vara mån om att etiken och 
värderingarna ska komma underifrån eftersom det är svårt att trycka ner värderingar.  
 
Hon tror att det finns en risk att de mjuka frågorna blir pappersprodukter som finns 
nedskrivna men inte integreras i den dagliga verksamheten. Hon menar att det är viktigt att 
man håller etiken levande i organisationen hela tiden. 
 

”Det är viktigt att man håller etiken levande i organisationen hela tiden.” 
 
Vi ställde frågan om det går att förlita sig på medarbetarens sunda förnuft. Anki svarade att 
hon tycker att det sunda förnuftet är farligt. Vem bestämmer vems förnuft som är sunt? Hon 
tycker istället att medarbetarna ska få stöd vid etiska dilemman, det skapar en trygghet för 
dem. Vidare tycker hon att tydlighet är otroligt viktigt i en organisation. Finns det etiska 
riktlinjer i en organisation underlättar det för medarbetarna eftersom de där kan se hur de ska 
agera. Ju fler saker som är färdigutvecklade desto bättre är det. 
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4.2.2 Ledarens roll vid implementering av etiska riktlinjer 
 
Chefer är stora förebilder vare sig de vill det eller inte, anser Anki Udd och känner att 
cheferna behöver bli påminda om detta. Hon tycker att chefer måste stanna upp, fundera och 
reflektera över om deras handlingar verkligen är etiskt korrekta. Detta ska vara chefens 
förhållningssätt och vardag snarare än arbetssättet med etiken. Kommunikation är en viktig 
grundsten i förmedlingsarbetet menar Udd. Hur en chef kommunicerar speglar chefens 
värderingar, som sätter etiken på sin spets vid beslutsfattandet. 
 

”Chefer är stora förebilder vare sig de vill det eller inte.” 
 
Som chef anser Udd att det är viktigt att man är medveten om vilka signaler man själv sänder 
ut. Om man som chef säger att kundrelationer är viktiga men samtidigt beter sig illa på 
kundmöten försämrar chefen bilden av sig själv. Jag har sett åtskilliga chefer under min 
yrkestid i företag som haft jättefina policies men där cheferna gör tvärtom. De sänder ut 
dåliga signaler och som anställd får man en bild av att de inte är till för att följas. Jag tror det 
är viktigt att föregå med gott exempel. Det man gör som chef är det som slår igenom, inte det 
man säger. Det är också viktigt att man som chef i en etisk organisation har samma 
värderingar som organisationen och att man är ärlig. För att bli framgångsrik och trovärdig på 
lång sikt måste värderingarna stämma överens. 
 

”Det gäller för chefer i en organisation föregå med gott exempel och leva efter de 
värderingar som finns i organisationen.” 

 
Anki Udd menar att det är viktigt att chefer pratar och diskuterar de etiska frågorna öppet i 
organisationen med medarbetarna.  Hon har tyvärr erfarenheten av att chefer ska vara 
delaktiga och prata om väldigt mycket samtidigt som de har en många andra uppgifter och 
höga förväntningar på sig. Anki Udd tror inte att etiken är en speciellt högt uppsatt fråga för 
chefer i Sverige.  
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4.3 Presentation av försäkringsbolaget If    
              
If är ett av de ledande försäkringsbolagen i Norden med verksamhet även i Baltikum. 
Koncernen har drygt 6400 anställda och 3,6 miljoner kunder. If erbjuder försäkringar till 
företag och privata kunder och bildades 1999 när norska företaget 
Storebrands gick samman med det svenska företaget Skandias 
skadeförsäkringsverksamheter. Idag är dock företaget helägt av det finska 
företaget Sampo.82    
                              
Vi har intervjuat Johan Börjesson som är personaldirektör på If och 
därmed ansvarig för HR-frågor inom hela koncernen. Han är även en av 
tio medlemmar i Ifs ledningsgrupp.                     

                      Figur 4, If83

                                                   
   
 
4.4 Intervju med försäkringsbolaget If 
      

4.4.1 Etik och etiska riktlinjer  
 
Johan Börjesson börjar med att berätta att etiken är viktig för If av flera orsaker. För det första 
så handlar etik om att göra det rätta, vilket Johan anser vara ett tillräckligt gott skäl till varför 
etiken är viktig. Han berättar att If verkar inom en utpräglad förtroendebransch. If tar hand om 
sina kunders pengar och ska sedan förvalta dem på ett tryggt och säkert sätt och säkerställa att 
kunderna får hjälp när något tråkigt har hänt dem. Det är ett utpräglat, långsiktigt förtroende 
mellan oss och kunden, säger Johan. De flesta människorna betalar in pengar till oss långt 
innan de ens har utsatts för någon skada. Därför är det oerhört viktigt att kunden känner ett 
förtroende för hur vi agerar.  
 
Johan Börjesson berättar att de har etiska riktlinjer inom If och deras ägare har även de etiska 
riktlinjer. Dessa är givetvis samkörda. If följer även den goda sed som finns inom 
försäkringsbranschen. Det kan handla om rekommendationer kring hur man ska erbjuda 
försäkringar eller hur skadeutbetalningar ska gå till.  
 
De etiska riktlinjerna har utarbetats av ett etikråd som nu har utvecklats till en etikkommitté 
med rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen. Det var etikrådet som utvecklade If etiska 
riktlinjer, säger Johan. Etikrådet bestod då av representanter ifrån företagsledningen, ”kloka 
gubbar och gummor”, representanter ifrån olika affärsområden, facket och givetvis ägarna. 
Denna grupp av olika intressenter till företaget tog på sig ansvaret och utarbetade våra etiska 
riktlinjer, berättar Johan. 
 
Vi frågade vad som är avsikten med Ifs etiska riktlinjer och vilka som är målgruppen. Johan 
Börjesson svarade att de främst är till för de anställda inom If. Han tycker även att det är 
viktigt att de använder sina etiska riktlinjer i kommunikationen till kunder och andra 
intressenter. Det gör vi genom att uppträda etiskt. De etiska riktlinjerna är även till för 
myndigheter eftersom försäkringsbranschen står under intensiv myndighetskontroll. 

                                                 
82 http://www.if.se/web/se/corporate.nsf 
83 www.if.se 
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4.4.2 Implementering av etiska riktlinjer  
 
Johan Börjesson berättar att etiken kommer till uttryck genom deras etiska riktlinjer som finns 
publicerade på intranätet. På intranätet har de även andra dokument som de kallar Applikation 
Notes. Eftersom många av etikfrågeställningarna inte är svarta eller vita är dessa Applikation 
Notes användbara, menar Johan. När den enskilde ledaren eller anställde ställs inför en 
frågeställning så kan det ibland vara svårt att veta vad en etisk riktlinje avser och därför har vi 
med utgångspunkt från de etiska riktlinjerna skapat konkreta fallbeskrivningar. Det kan till 
exempel handla om frågeställningar som ”Du får en gåva” ”Är det lämpligt” ”Hur bör du 
tänka”. Vi har alltså etiska riktlinjer som berättar hur man bör agera och tänka kring etik och 
så har vi dessa Applikation Notes som visar rent konkret hur man bör agera, säger Johan. 
 
Inom If utförs även utvecklingssamtal fyra gånger per år med alla anställda. På dessa möten 
följer vi oftast en mall där vi ska täcka in vissa ämnesområden, säger Johan. Ett av dessa 
ämnesområden är just etik. Sedan har If ytterligare material om etik på intranätet, berättar 
Johan. Det kan vara artiklar och annat material som behandlar dessa frågor. 
 
För att medarbetarna ska ta till sig de etiska riktlinjerna berättar Johan att de uppmanar alla i 
organisationen att agera etiskt och via intranätet lägger If upp information kring ämnet. If 
lyfter på det sättet fram de här viktiga frågorna. Vi har även en etikansvarig inom varje 
affärsområde som har ansvar för att ta upp saker som händer inom deras affärsområde, säger 
Johan. Inom If finns tre affärsområden och därmed tre etikansvariga.  De etikansvariga har till 
uppgift att ge ut information och förmedla budskapen som kommer ifrån etikkommittén samt 
diskutera intressanta fallbeskrivningar. Sedan bli det stor vikt på etik i utvecklingssamtalen, 
om en anställd vill diskutera en fråga så kommer det oftast upp där, säger Johan.   
 
Johan Börjesson säger att det finns rop efter mer och mer regler i samhället inom en massa 
olika områden. Till slut har man så himla mycket regler och frågan är om det blir bättre, säger 
Johan. Det finns mycket som efterfrågas när det gäller etik, exempelvis etikträning. Jag tror 
själv att det är svårt att tillfredställa alla önskemål eftersom varje fall är unikt. Man bör istället 
stödja folk till att använda sitt sunda förnuft och ta eget ansvar. Vi betonar det mycket inom If 
att man ska ta eget ansvar. Är man osäker på något ska man troligtvis inte genomföra det. För 
då är det antagligen så att en liten spärr inom en har sagt till att om jag ens behöver ställa mig 
denna fråga då är det nog inte helt okej, menar Johan. 
 

”Till slut har man så himla mycket regler och frågan är om det blir bättre.” 
 
Johan Börjesson tror att det viktigaste du ska uppnå när det gäller etik är att få människor att 
börja tänka själva och agera med sunt förnuft. Han säger vidare att sunt förnuft löser en stor 
del av etikfrågorna. Man ska ge de anställda stöd så att de använder sitt sunda förnuft och får 
dem att tänka innan de agerar. Har man lyckats med det då har man kommit en bra bit med 
etikarbetet, säger Johan. Han menar även att de skulle kunna ha kurser inom etik men bara på 
en övergripande nivå för sen blir det för unika specialfall. Då tror Johan mer på att få 
människor att tänka efter och använda sitt sunda förnuft. Vår grundprincip inom If är att vi 
litar mycket på våra anställda. Det måste man göra i en sådan här stor organisation, säger 
Johan. Om någonting skulle hända har vi ett så kallat whistle-blower-system, därigenom får vi 
reda på oegentligheter som händer i företaget genom att de anställda berättar när det inte 
känns bra. If har även utredningsverksamheter som utreder saker som inte ser bra ut. 
 
”Jag tror att det viktigaste du ska uppnå när det gäller etik är att få människor att börja tänka 

själva och agera med sunt förnuft.” 
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4.4.3 Ledarens roll vid implementering av etiska riktlinjer 
 
 
Johan Börjesson säger att på If är det ledaren som har ansvaret för att etiken förmedlas. 
Ledaren har den dagliga kontakten med de anställda. De sköter även mycket av HR-
processerna och andra processer kring etikfrågor, som exempelvis utvecklingssamtalen. Johan 
tycker att det viktigaste av allt är att cheferna föregår med gott exempel. Cheferna måste 
diskutera etikfrågorna och dess innebörd med de anställda men det viktigaste är att ledaren 
själv agerar ”in the spirit of this”. 
 
Vi frågade Johan hur chefer agerar om medarbetarna inte rättar sig efter företagets uttalade 
etik. Han svarade att det beror på vad som inträffat. Om någon har agerat tveksamt vid till 
exempel en representation eller att någon får en för stor gåva får denna person samtala med 
chefen som säger att detta inte bör upprepas. Sen kan det finnas situationer som är betydligt 
allvarligare och då tillsätts en internutredning. If har en egen avdelning för detta som består av 
före detta poliser som får till uppgift att utreda situationen. Det krävs en sådan avdelning på 
ett försäkringsbolag eftersom det betalas ut mycket pengar vid skaderegleringar och då 
uppstår det ibland situationer där pengar betalas ut felaktigt, säger Johan. Han menar även att 
konsekvenserna kan röra sig allt mellan ett muntligt samtal med chefen till att någon 
avskedas. 
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5 Analys 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska material som framkommit genom 
intervjuer med försäkringsbolaget If och chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med de 
teorier som tidigare presenterats. Denna analys kommer att ligga till grund för de slutsatser 
vi kommer att presentera i nästkommande kapitel. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Anki Udd anser att implementeringen skulle underlättas om medarbetare som är verksamma 
på olika nivåer inom företaget får vara med i framtagningen av de etiska riktlinjerna. Hon 
menar att värderingar inte ska tryckas ner från ledningen utan att en diskussion i hela företaget 
ska ske. Framtagningen av etiska riktlinjer inom If genomfördes av en kommitté som till 
största delen bestod av företagets toppskikt men medarbetarna fanns representerade genom 
facket. Forskare förespråkar att medarbetare ska involveras i utvecklingen av de etiska 
riktlinjer för att undvika att resultatet blir en pappersprodukt utan användning. Involveras 
medarbetarna känner de större ansvar och allvar inför processen och blir även mer tilltalade 
att använda sig av ett dokument de själva varit konsulterade om. 
 
Johan Börjesson berättade att If har utvecklat flera funktioner som fungerar som stöd vid 
implementeringen av etiska riktlinjer. De Geer skriver att det inte är tillräckligt att företaget 
endast formulerar de etiska riktlinjerna i ett dokument som medarbetarna sedan får ta del utav. 
De etiska riktlinjerna bör endast ses som en del av en process och ytterligare stöd måste 
utvecklas av organisationen för att få konsekvenser i verksamhetens dagliga arbete.  
 
Om en anställd inom If inte rättar sig efter företagets uttalade etik kommer denna person att få 
en muntlig varning från chefen eller en skiftlig reprimand. Vid grova förseelser blir den 
anställde avskedad. Enligt forskare är bestraffning ett sätt för ledningen att guida sin 
medarbetare i rätt riktning och se till att de agerar på ett etiskt korrekt sätt. Ledningen talar på 
detta sätt om att de inte accepterar handlingen och medarbetarna blir medvetna om vad som 
inte accepteras.  
 
Johan Börjesson säger att det finns mycket som efterfrågas när det gäller etik, exempelvis 
etikträning. Han tror själv att det är svårt att tillfredställa alla önskemål eftersom varje fall är 
unikt och menar istället att man bör stödja folk till att använda sitt sunda förnuft och ta eget 
ansvar. Forskare menar att man inte kan förvänta sig att individer ska uppnå företagets 
uppsatta etiska mål utan att involveras i träning och utbildning. Vi är alla olika och etiskt 
träning är nödvändig för att göra de anställda medvetna om företagets etiska värderingar. 
Överföring av etiska värderingar är inte något som sker automatiskt.  
 
Johan berättar att de har ett whistle-blower system, därigenom får de reda på oegentligheter 
som händer i företaget genom att de anställda berättar när det inte känns bra. De har även en 
etikansvarig som medarbetarna kan vända sig till. Teorin menar att en etisk organisation som 
använder sig av whistle-blowing system bör se det som en viktig funktion i organisationen. 
För att systemet ska fungerar måste ledningen dock försäkra att det inte kommer leda till 
några negativa konsekvenser för den enskilda individen utan istället till belöning. För att 
personalen inte ska vara rädda att använda systemet har flertalet organisationer valt att inrätta 
anonyma telefonnummer och ombudsmän.  
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Personaldirektören berättar att If använder sig av konkreta fallbeskrivningar och annan 
information kring etik som finns på intranätet. De har även en etikkommitté och etikansvariga 
som diskuterar etik med sina medarbetare och som finns som stöd vid etiska dilemman. De 
har även ett whistle-blower system. Studier visar att trots att företag har etiska riktlinjer, 
etiska experter och stöd för etiskt agerande kan dessa kopplas bort från den dagliga 
verksamheten. Det behövs stöd, tid och uppmärksamhet för att upprätthålla det etiska 
agerandet i den vardagliga verksamheten. Bortkoppling är mest vanligt när företag enbart 
använder sig av dokument, då dessa är opersonliga och kan uppfattas som irrelevanta för den 
enskilda medarbetaren. 
 
If använder sig av etiska riktlinjer samt ett komplement till dessa, vilka kallas Application 
Notes och består av konkreta fallbeskrivningar. Johan berättar att de etiska riktlinjer talar om 
hur man bör agera och tänka kring etik och deras Applikation Notes visar rent konkret hur 
man ska agera. I teorin beskrivs att de etiska riktlinjerna måste vara generellt formulerade 
samtidigt som de är specifika nog för att få betydelse i praktiken, vilket är viktigt för att få 
genomslagskraft och användande av de anställda.  
 
If använder sig av enskilda utvecklingssamtal fyra gånger om året där etiken är ett av de 
områden som diskuteras. De har även en etikansvarig inom vart och ett av deras tre 
affärsområden som diskuterar etik med de anställda genom intressanta fallbeskrivningar. 
Detta samstämmer med Anki Udd som säger att kommunikation är en viktig grundsten i 
förmedlingsarbetet och betonar även att det är viktigt att hela tiden hålla etiken levande i 
organisationen. Forskare menar att det är viktigt att ge tid för medarbetarna att få diskutera 
frågor som handlar om etik med varandra och sina chefer. För detta krävs det att ledningen 
skapar en slags arena där dessa diskussioner om moralsamtal kan lyftas fram. Möjligheten till 
att diskutera ämnet bidrar till att individens intellekt, empati och samvete främjas och därmed 
det etiska agerandet. 
 
Inom If finns en speciell etikkommitté samt etikansvariga personer som de anställda kan 
vända sig till om etiska dilemman skulle uppstå. De etikansvariga har till uppgift att ge ut 
information och förmedla budskapen som kommer ifrån etikkommittén samt diskutera 
intressanta fall med sina medarbetare. Forskare föreslår inrättande av en funktion med etisk 
expertis som ska tillhandahålla tjänster som ett stöd för etiskt agerande som kan behövas då 
den enskilde medarbetaren ställs inför etiska dilemman. Detta signalerar att ledningen anser 
att etiken är ett viktigt område men kan också leda till att ansvaret för etiken anses ligga på 
denna instans, vilket befriar den enskilda medarbetaren från ansvar. 
 
Anki Udd menade att företag inte enbart kan förlita sig på medarbetarens sunda förnuft när de 
står inför etiska dilemman eftersom det sunda förnuftet tar sig olika uttryck från person till 
person. Hon förespråkade att medarbetarna skulle få stöd vid etiska dilemman. Johan 
Börjesson menar att man i en så stor koncern som If måste lita på de anställdas förnuft vid 
etiska dilemman och att man ska stödja de anställda att använda sitt sunda förnuft samt få dem 
att känna ansvar för sina handlingar. Teorin säger i samband med detta att stöd måste 
utvecklas för att skapa en sammanhållen etisk agerande organisation. Uteblir stöd för 
individen styr det sunda förnuftet och individens egna värderingar det etiska beteendet, vilket 
kan skilja sig från person till person. 
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Både Anki Udd och Johan Börjesson menar att chefer är förebilder inom organisationen och 
att de måste föregå med gott exempel för att medarbetarna ska arbeta efter värderingarna. 
Anki tillägger även att om chefen inte föregår med gott exempel får de anställda en bild av att 
de etiska riktlinjerna inte är till för att följas. Forskare menar att om ledningen agerar emot 
företagets vision eller värderingar finns risken att medarbetarna följer efter eller inte tar 
värderingarna på allvar. Som ledare är man en förebild och måste gå före och visa vägen vid 
situationer som uppkommer.  
 
Anki Udd har erfarenhet av att chefer har mycket att göra och många olika förväntningar att 
uppfylla samtidigt som hon menade att arbetet med etik inte är en särskild högt prioriterad 
fråga bland cheferna i Sverige idag. Forskningen säger att ledningen måste stödja 
implementeringsprocessen med tid och finansiella medel för att den ska bli framgångsrik. 
Chefer måste annars välja hur de ska spendera sin begränsade tid, vilket kan leda till att de 
fokuserar på organisationens finansiella mål i sitt budskap till anställda om inte ledningen 
tydliggjort vikten av etik. 
 
Ifs etiska arbete är viktigt för dem då de vill göra det rätta säger personaldirektören. De agerar 
även i en bransch som är beroende av kundernas förtroende, vilket gör etiken till en viktig del 
av deras verksamhet. Studier visar att ledningens mål med det etiska arbetet kan avgöra om de 
etiska programmen bortkopplas eller inte. Är målet för ledningen att uppnå finansiella 
fördelar är det sannolikt att denna ledning prioriterar möjligheten till ytterligare vinst framför 
etiken om de står inför ett val dem emellan. Ledningens mål kan dock vara att skapa en etiskt 
agerande organisation på grund av att de finner det viktigt att göra det rätta. Denna hängivelse 
till att skapa en etiskt agerande organisation influerar övriga organisationen genom att agera 
som förebild. Den engagerade ledaren väljer också ofta att kommunicera etiken genom olika 
kanaler och med olika verktyg på många olika sätt. 
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6 Slutsats 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi att återge våra slutsatser samt svara på de frågeställningar och 
syfte som varit utgångspunkten i denna uppsats. Vidare ges förslag till fortsatta studier. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
6.1 Våra slutsatser och reflektioner 
 
Vårt syfte var att studera hur ett företags etiska riktlinjer implementeras i den dagliga 
verksamheten samt belysa ledarens roll i denna process. Detta ska vi nu besvara samt delge 
våra egna reflektioner kring studiens resultat. 
 
Vi har genom denna studie upptäckt att litteraturen talar för att medarbetare ska involveras i 
framtagningen av etiska riktlinjer för att nå bästa resultat. I vår undersökning av verkligheten 
involveras inte de anställda i någon stor utsträckning. Vi tror att detta kan tyda på att företag 
inte är villiga att lägga ner den tid och pengar som en sådan process kräver. Att involvera alla 
de anställda är en omfattande process, speciellt inom ett företag med flera tusen anställda. Vi 
tror att om alla anställda skulle involveras skulle det innebära en otroligt omfattande process 
som blir mycket krävande att genomföra i ett så stort företag. Implementeringen av etiska 
riktlinjer skulle sannolikt bli mer framgångsrik om medarbetarna involverades men vi ställer 
oss frågan om en så omfattande process är möjlig i ett företag som måste bedriva sin dagliga 
verksamhet och har många olika frågeställningar att arbeta med, inte bara den etiska aspekten. 
Etiskt agerande är visserligen en förutsättning för att förtroende från kunder ska uppnås men 
det anser vi kan uppnås genom att ledningen är tydlig i sin kommunikation till de anställda 
samt i det dagliga arbetet uppmärksammar etiska frågor.  
 
Vi har kommit fram till att när etiska värderingar ska överföras till anställda inom ett företag 
bör en omfattande process inledas. Både forskare och resultaten av vår empiriska 
undersökning stödjer detta. Att enbart utforma etiska riktlinjer är inte tillräckligt. Företaget 
måste utöver de etiska riktlinjerna utveckla stöd och aktiviteter för att implementeringen ska 
få effekt. Om dessa stöd uteblir tror vi att risken är stor att de etiska riktlinjerna glöms bort 
och inte integreras i den dagliga verksamheten.  
 
Vi anser att det är mer fokus på etiska program och formella stöd i litteraturen än vad det är i 
den verklighet vi undersökt. Vi har sett att i verkligheten uppmanas den anställde att ta ansvar, 
tänka själv och använda sitt sunda förnuft. Teorin däremot talar mycket om formella 
funktioner som inrättas vid skapandet av en etisk organisation. Vi tror att det är viktigt att 
dessa formella funktioner fokuserar på att stödja individen att fatta rätt beslut och agera etiskt. 
Dessa funktioner ska vara till för att skapa trygghet för individen och inte vara ett sätt för 
företaget att kontrollera de anställda. Om de etiska funktionerna koncentrerar sig på att 
kontrollera de anställda tror vi att de blir osäkra och känner att företaget inte litar dem. 
Resultatet kan då bli att individen hämmas i sitt etiska agerande och till och med låter bli att 
agera. Vi anser dock att de formella funktionerna kan ha ett symboliskt värde som visar på att 
ledningen tycker att etiken är viktig.  
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Vi har kommit fram till att företagens ledning och chefer har en viktig betydelse i 
implementeringsarbetet. Det är de som beslutar om det etiska arbetets utformning och sedan 
även har ansvaret för att processen genomförs. De utgör även förebilder för företagets övriga 
anställda. Det är därför oerhört viktigt att de föregår med gott exempel och på så sätt skapar 
trovärdighet bakom de etiska riktlinjerna. Vi anser att det kan vara avgörande för resultatet av 
implementeringen om chefer inte arbetar efter de etiska riktlinjerna. Vi tror att medarbetarna 
tar efter chefens agerande i stor utsträckning och lägger märke till vilka mål som anses 
viktiga, vilket blir avgörande för hur de prioriterar i sitt arbete. Vi anser, i likhet med många 
forskare, att det är viktigt vid implementeringen av etiska riktlinjer att ledningen visar intresse 
för etikarbetet samt att de avsätter tid, medel och personal. En ständig diskussion och 
uppmärksamhet måste ägnas till de etiska frågorna i det dagliga arbetet. Vi menar att 
implementeringen av etiska riktlinjer är en långsiktig process som måste utföras över en 
längre tid för att kunna uppnå betydelse i den dagliga verksamheten. Det finns ingen lätt väg 
att gå om man vill lyckas med implementeringen. 
  
Vi har i denna studie iakttagit att teorin anser att företag inte kan förlita sig på medarbetarnas 
sunda förnuft om målet är att skapa en sammanhållen etiskt agerande organisation. Detta har 
vi upptäckt skiljer sig från den realitet som det företag vi undersökt lever i. I ett stort företag 
med flera tusen anställda måste ledningen kunna lita på de anställdas sunda förnuft då de inte 
kan ha en exakt manual för hur de ska agera i varje unik situation. Detta kan vi ha stor 
förståelse för men vi menar att företag kan utveckla medarbetarnas sunda förnuft genom 
diskussion och utbildning. Detta för att företaget ska bli säkrare på att de anställda agerar 
inom rammen för företaget etiska värderingar. Detta tror vi även kan ge de anställda trygghet 
att kunna lita till sitt sunda förnuft.  
 
Vi har sammanfattningsvis och slutligen kommit fram till att vid implementering av etiska 
riktlinjer kräver en långsiktigplan där värderingarna får möjlighet att spridas i företaget. Det 
är då viktigt att etiken får uppmärksamhet i företaget dels vid introduktionen av etiska 
riktlinjer men även i det ständigt pågående arbetet. Vi har kommit fram till att 
implementeringen inte bara bör bestå av formella dokument. Dessa kan lätt bortkopplas och 
får då inte någon betydelse i den dagliga verksamheten. Stöd i syfte att stödja de anställda bör 
inrättas, vilket kan vara att skapa möjligheter till diskussion kring etiska frågor. Stöd som är 
till för att kontrollera individen anser vi att företagen bör ta det med försiktigt men då det kan 
hämma individen etiska agerande.  Vi har även kommit fram till att ledningen har stor makt 
över implementeringsprocessen och att chefer måste föregå med gott exempel för att uppnå ett 
önskvärt resultat. Vi tror även att det skulle vara positivt för implementeringen om någon 
form av utvärdering av etiken genomförs där ledningen kan påvisa hur långt företaget kommit 
inom det etiska området. Det tror vi kan fungera som en sporre, vilket kan leda till fortsatt 
utveckling av företagets etiska agerande.  
 
 
6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Vi har i denna studie belyst implementeringen av etiska riktlinjer genom att intervjua en 
person i ledande position inom försäkringsbolaget If. Vi tycker därför att det vore intressant 
att även studera implementeringen av etiska riktlinjer genom att intervjua medarbetare på 
lägre nivå inom samma företag. Medarbetaren ger då insyn i hur ledningens 
implementeringsarbete upplevs och fungerar i den dagliga verksamheten. Ett annat förslag är 
att följa ett etiskt dilemma från början till slut för att se hur det vandrar i organisationen i jakt 
på en lösning.   
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till Ledarna - Sveriges Chefsorganisation  
 
 
Kan du beskriva lite om dig själv? Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Varför är etik viktigt i företagsvärlden?  
 
Vad tror du att syftet är med företags etiska riktlinjer? 
 
Hur bör budskapet i de etiska riktlinjerna kommuniceras? Vilka verktyg och vägar bör 
användas? 
 
Hur bör en ledare agera för att förmedla etiken på ett bra sätt? Vilken roll har ledaren vid 
implementeringen av etik?  
 
Tror du det är vanligt att anställda får vara med och påverka vid framtagandet av de etiska 
riktlinjerna? 
 
Hur bör en ledare stödja medarbetaren vid etiska dilemman? Räcker det med att använda sunt 
förnuft?   
 
Vilka svårigheter kan uppstå vid förmedling av etik? 
 
Vad tycker ledarna själva om att arbeta med att få anställda agera etiskt?  
 
Tror du att det är vanligt att ledare åsidosätter de etiska riktlinjerna? 
 
Företag som arbetar mycket med etik, tror du att de lyckas integrera etiken i den dagliga 
verksamheten? 
 
Tror du att det är svårt för en ledare att vara etisk och samtidigt visa ett bra resultat? 
 
Tror du att ledarens värderingar avspeglas i övriga organisationen? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till försäkringsbolaget If 
 
Varför är det viktigt med etik för IF?  

 
Har ni etiska riktlinjer inom företaget? Finns det även gemensamma riktlinjer inom 
försäkringsbranschen?  
 
Vad är avsikten med era etiska riktlinjer? Vilka är målgruppen? 
 
Hur kommer etiken till uttryck i organisationen? 
 
Vilka har utarbetat de etiska riktlinjerna? Vilka har varit med och påverkat? 
 
Hur kommunicerar ni ut budskapet i de etiska riktlinjerna? Vilka vägar och verktyg använder 
ni? 
 
Hur går ni tillväga för att individerna i er organisation ska förstå och använda de etiska 
riktlinjerna? 
 
Finns det ett moraliskt stöd för medarbetarna att ta del av? 
 
Hur går medarbetarna tillväga vid ett etiskt dilemma? Räcker det med sunt förnuft? 
 
På vilket sätt agerar ni om någon medarbetare inte rättar sig efter företagets uttalade etik? 
 
Utbildar ni medarbetarna i etik? 
 
Hur är ledarna med och förmedlar etiken? Vilken roll spelar de? 
 
Hur skolas nyanställda in i er etiska organisation? 
 
Vilka svårigheter kan uppstå vid förmedling av etik i företaget? 
 
Utvärderar ni om etiken efterlevs i organisationen?  
 
Eftersöks konkreta program som visar på hur implementering av etiska riktlinjer kan gå till? 
 
Är du medlem i chefsorganisationen Ledarna och har du i sådana fall tagit del av deras 
utbildning?  
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