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ABSTRACT 
Level: This is a final thesis for a bachelor degree in Business Administration. The thesis is oriented 

in the field of marketing and written at the University of Gavle. 

 

Authors: Caroline Gustafsson & Caroline Tell Ljungberg 

 

Date: May 2014 

 

Tutors: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder-Frick 

 

Title: The implementation process of ethical guidelines – A qualitative study of the Swedish 

insurance industry 

 

Purpose: The aim of this study is to create an understanding of different approaches to design and 

implement organizational guidelines / codes to help the employees to behave ethically and deal with 

ethical dilemmas. 

 

Method: By starting from the study's aim, it was appropriate to use a qualitative approach to 

conducting the survey. The study's empirical study consisted of semi-structured interviews. We 

interviewed ten companies in the Swedish insurance industry. By observing the outcome of the 

interviews keywords were obtained. These keywords were then analyzed to find patterns in the 

responses. 

 

Contribution: We have in this study concluded that it is the management's job that allows for the 

codes to permeate the entire organization and that all employees act in accordance with them. Most 

companies use some form of ethics training for employees to teach them how to deal with ethical 

dilemmas. Our study has confirmed much of the existing research in this area but it has also 

contributed to that we can now conclude that the role of the management is crucial for the 

implementation process for the ethical guidelines efficiency in the insurance industry. Furthermore, 

our study shows that the key to effective ethical codes is that the management together with the 

employees creates discussions and dialogues on ethical issues and also helps the employees to 

practice on handling ethical dilemmas. 
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SAMMANFATTNING 
Nivå: Examensarbete tillhörande kandidatexamen i Företagsekonomi. Studien är inriktad inom 

området för Marknadsföring och är skriven på Högskolan i Gävle. 

 

Författare: Caroline Gustafsson & Caroline Tell Ljungberg 

 

Datum: Maj 2014 

 

Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder-Frick 

 

Titel: Implementeringsprocessen av etiska riktlinjer - En kvalitativ studie av den svenska 

försäkringsbranschen 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för olika strategier att utforma och 

implementera organisatoriska etiska riktlinjer/koder för att hjälpa de anställda att bete sig etiskt och 

hantera etiska dilemman.  

 

Metod: Genom att utgå från studiens syfte var det lämpligt att använda en kvalitativ metod för att 

genomföra undersökningen. Studiens empiriska undersökning utgjordes av semistruktuerade 

intervjuer. Vi intervjuade tio stycken företag inom den svenska försäkringsbranschen. Genom att 

observera utfallet från intervjuerna erhölls nyckelord. Dessa nyckelord har sedan analyserats för att 

finna mönster i respondenternas svar. 

 

Resultat och bidrag: Vi har i denna studie kommit fram till att det är ledningens arbete som ger 

möjlighet till att koderna genomsyrar hela organisationen och att alla anställda agerar i enlighet med 

dem. De flesta företagen använder sig av någon form av etikutbildning för de anställda för att lära 

dem att hantera etiska dilemman. Vår undersökning har bekräftat mycket av den befintliga 

forskningen som finns på området men har även bidragit till att vi nu kan konstatera att ledningens 

roll för implementeringsprocess är helt avgörande för de etiska riktlinjernas effektivitet inom 

försäkringsbranschen. Vidare visar vår studie också att nyckeln till effektiva etiska koder är att 

ledningen tillsammans med de anställda för diskussioner och dialoger om etiska frågor samt övar på 

att hantera etiska dilemman. 

 

Nyckelord: etik, etiska riktlinjer, implementering, försäkringar 
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1. Inledning 
Detta avsnitt avser att presentera syftet med examensarbetet. Det ämnar ge en introduktion till 

studien med bakgrund, problematisering samt studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Redan på 80-talet började flera forskare intressera sig för hur organisationer jobbar med och 

förhåller sig till etik och på 90-talet skrev Schwepker Jr & Ingram (1996) en artikel om hur etik kan 

förbättra säljprestationer. Sedan dess har intresset för etik inom säljorganisationer ökat kraftigt, 

vilket har bidragit till en hel del ny forskning inom ämnet och forskarna har upptäckt etikens 

omfattning med många olika beståndsdelar. 

 

Enligt Ingram, LaForge & Schwepker (2007) använder vissa säljorganisationer etik som det 

huvudsakliga säljargumentet eftersom många köpare värdesätter företag med ett gott etiskt rykte när 

de ska ta ett köpbeslut. De menar också att goda etiska grunder hos företaget är viktigt för att 

förbättra kundrelationerna medan ett oetiskt beteende hos säljare orsakar problem inom 

säljorganisationen och kan påverka kundrelationerna och försäljningen på ett negativt sätt. Detta 

förklarar också Pettijohn, Pettijohn & Taylor (2008, s. 553) som säger att ”good ethics is good 

business”. De påpekar alltså att god etik inom organisationen minskar negativ press och även 

mängden resurser som annars måste läggas på stämningar, straff och liknande. 

 

Enligt McClaren (2013) ska etik genomsyra hela organisationen för att utgöra en bra grund, det vill 

säga riktlinjer, policys, normer, värderingar, koder, klimat, beslutsfattande, beteende och arbets-

tillfredsställelse. Han menar också att säljare inom en sådan organisation ofta är mer framgångsrika 

och trivs bättre på jobbet. Även Hansen & Riggle (2009) skriver om de positiva konsekvenserna av 

ett etiskt säljbeteende, då det är bättre för att bygga starka kundrelationer vilket bidrar till att 

kunderna blir mer nöjda och får större tillit till dem. 

 

I dagens samhälle uppfattas ofta säljare som oetiska och opålitliga av en stor del av befolkningen. 

Detta för att de i regel får provisionsbaserad lön vilket enligt McClaren (2000) gör att allmänheten 

vet att de har en stor press på sig att prestera. I och med provisionsbaserad lön är säljare alltid 

tvungna att sälja och prestera för att få monetär inkomst. I lågkonjunktur när ekonomin är svag blir 

pressen enligt Schwartz (2001) ännu högre och det oetiska beteendet hos säljare kan öka. Han 

skriver också att oetiskt beteende av organisationer kostar mycket och att många som observerar 

oetiskt beteende inom organisationen inte vågar rapportera detta vilket enligt honom är ett stort 
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problem. Frågan är då vad organisationer kan göra för att hjälpa säljarna att ta rätt etiska beslut även 

i svåra situationer. 

 

Enligt Schwartz (2001) kan organisationer upprätta etiska riktlinjer (även kallat koder) för att guida 

de anställda genom etiska dilemman men riktlinjerna ska också hjälpa till att undvika juridiska 

konsekvenser. Säljare har som bekant mer eller mindre provisionsbaserad lön vilket enligt 

Valentine & Barnett (2002) gör det extra viktigt för dessa organisationer att upprätta etiska 

riktlinjer. Med etiska riktlinjer visar organisationen att de önskar att ta ett ansvar gentemot både 

sina anställda och sina kunder. Wotruba, Chonko & Loe (2001) menar att riktlinjerna gör det lättare 

för de anställda att stå emot yttre påtryckningar från intressenter och kunder när det handlar om att 

ta etiska beslut. Stevens (2008) menar att det är av stor betydelse att organisationen kommunicerar 

ut dem på ett bra sätt till alla medarbetare och Valentine & Barnett (2007) förklarar att 

organisationen även måste se till att den etiska koden är förstådd av de anställda och i linje med 

organisationens övriga struktur. Detta bekräftar att det kan vara svårt för säljare att veta vad som är 

etiskt och handla därefter. I och med den press att prestera de kan känna som säljare är det därför 

viktigt att organisationerna de arbetar för tar sitt ansvar och visar genom både skrift och handling 

vad som är ett etiskt beteende enligt dem. Det är alltså organisationens uppgift att hjälpa säljarna att 

i alla avseenden agera etiskt. 

 

Många forskare anser dock att etiska koder inte alltid är tillräckligt för att ändra de anställdas 

beteenden. Christian & Gumbus (2009) förklarar att detta kan vara för att det är svårt att skriva 

koderna så att de täcker varje tänkbar situation. Ett annat problem som kan uppstå med etiska koder 

är när ledningens och de anställdas moraliska och etiska värderingar hamnar i konflikt med 

varandra och Schwartz (2000) menar att det skapar en extra pressad situation för de anställda. Även 

studier gjorda av Webley & Werner (2008) tyder på att det finns ett gap mellan etiska koder och ett 

etiskt beteende hos de anställda. Schwartz (2000) menar att organisationer utan etiska koder ofta 

strävar efter att skapa en miljö på arbetsplatsen där de anställda kan känna sig bekväma i att välja 

det de tror är rätt och att ledningen ofta förlitar sig på att de anställda själva har förmågan att avgöra 

hur de ska handla i olika situationer utan specifika riktlinjer. Allt detta tyder på att en etisk kod inte 

automatiskt skapar en positiv förändring men om företaget väljer att upprätta en etisk kod krävs det 

en hel del arbete såväl före, under och efter kodens utformning.  

 

Etiska koder är alltså viktiga, enligt Valentine & Barnett (2002) och Schwartz (2001) med flera, 

men det krävs en hel del arbete för att de ska få önskad effekt. Stevens (2008) förklarar både 
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situationer där koden är effektiv och situationer då den inte är det och hon klargör att en etisk kod 

blir effektiv när den har de rätta förutsättningarna, alltså räcker det inte med att bara upprätta den 

för att den ska få den effekt företaget önskar. Schwartz (2002) tillsammans med många andra 

forskare, bland annat Stevens (2008) och Adam & Rachman-Moore (2004), anser att 

implementeringsprocessen mest sannolikt är den viktigaste delen för att koderna ska bli effektiva. 

Genom att styrka koderna genom en välplanerad implementeringsprocess är chanserna större att 

organisationerna får ut det önskade resultatet av koderna. 

 

Enligt Nijhof, Cludts, Fisscher & Laan (2003) använder organisationer idag mycket tid åt att 

formulera innehållet i koden men glömmer ofta att lägga ner tid och resurser på implementerings-

processen. De menar alltså att processen med att implementera koden för att få den effektiv och 

hållbar i längden är lika viktigt, om inte viktigare, än att formulera innehållet i den på ett bra sätt. 

Adam & Rachman-Moore (2004) förklarar problemet med implementeringsprocessen ännu mer och 

skriver att akademiker, företagsledare och de som arbetar med att utforma företagspolicys ofta har 

skilda uppfattningar om hur processen ska gå till. Detta visar alltså på att det inte finns ett enskilt 

sätt för att på bästa sätt implementera en kod på men samtliga är ändå eniga om att processen kräver 

en hel del arbete för att företaget i slutändan ska få önskad effekt av de etiska koderna. 

 

Utmaningen med implementeringen av en etisk kod är enligt Nijhof et al. (2003) att utnyttja de 

diskussionsämnen och frågeställningar som uppstått under tiden organisationen arbetat med att 

utforma innehållet i koden för att stödja en kontinuerlig process av reflektioner över de centrala 

värdena och normerna som finns i den. Detta ska då bidra till att implementeringen av koden blir 

bättre och effekten av den ska hålla över tid. När organisationer ska upprätta och implementera en 

etisk kod måste de även bestämma sig för vilken funktion de vill att koden ska ha och vilka 

värderingar de vill att den ska stå för. Kaptein & Wembe (1998) menar att de också måste 

bestämma sig för vilka som ska vara med i upprättandeprocessen, om koden ska vara obligatorisk 

eller inte och hur konkret den ska vara skriven. Detta är enligt dem också aspekter som kan påverka 

kodens effektivitet.  

 

I studien av Schwartz (2004) ville han ta reda på om innehållet i koden och processen med att 

utforma koden var relaterade till hur effektiv koden blev. Resultaten av hans studie visar på att vissa 

delar av både innehållet och implementeringen av koden hade stor påverkan på kodens effektivitet. 

Enligt Schwartz (2004) finns det sex olika påverkansfaktorer på implementeringsprocessen av 

etiska koder som påverkar effektiviteten av koden olika mycket. Detta visar på att implementerings-
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processen är av stor betydelse för att effekten av koden ska bli som företaget tänkt sig. Även Adam 

& Rachman-Moore (2004) är eniga om att implementeringen av en etisk kod är något som kräver 

mycket tid, pengar och eftertanke och de beskriver hur verkningsfulla olika implementerings-

metoder är. 

 

Av de sex påverkansfaktorerna Schwartz (2004) tar upp är tre av dem viktiga för att en etisk kod 

ska bli effektiv. Dessa faktorer är ”senior management support”, ”sign-off” och ”training”. Han 

menar att det är dessa faktorer som ska inkluderas i implementeringsprocessen och han pekar på att 

de också ska göras med eftertanke och på ett korrekt sätt. ”Senior management support” innebär att 

ledningen föregår med gott exempel och tydligt visar att de stödjer koden och ”sign-off” innebär att 

alla anställda ska bekräfta att de läst, förstått och kommer agera i enlighet med koden. ”Training” 

handlar om att genom praktiska övningar och utbildning få de anställda att förstå kodens innebörd i 

praktiken. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för olika strategier för genomförande av 

implementeringsprocessen av organisatoriska etiska riktlinjer/koder för att hjälpa de anställda att 

bete sig etiskt och hantera etiska dilemman.  

 

1.3 Avgränsning 

Vi kommer inte att undersöka vilka implementeringsmetoder som är mest effektiva eller används 

mest och vi kommer heller inte att undersöka andra faktorer som kan påverka etiskt beteende i 

organisationen. Vi kommer inte heller studera de anställdas åsikter, tankar och uppfattningar om de 

etiska koderna på arbetsplatsen.  
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras och ett ramverk för vår teoretiska 

referensram utformas. Denna del ger läsaren de nödvändiga verktygen för att förstå de kommande 

avsnitten. 

 

2.1 Etiska koder 

2.1.1 Bakgrund 

Oetiska företagsverksamheter är väldigt kostsamma och skadar enligt Schwartz (2001) både 

samhällets välfärd och företagets rykte. Det finns olika sätt att försöka hindra dessa oetiska 

företagsverksamheter på och han beskriver etiska koder som ett av dem. Stevens (2008) skriver att 

USA var först med att upprätta etiska koder och detta gjordes av företag som ville förbättra sitt 

rykte och den offentliga bilden av sig själva. Från början var många kritiker skeptiska eftersom de 

ansåg att företagen endast inrättade etiska koder som PR-verktyg och inte för att de faktiskt ville 

ändra sig, men debatten om hur effektiv en etisk kod är pågår än idag. 

 

Enligt Wood & Rimmer (2003) är det väldigt svårt att avgöra när den första etiska koden 

utformades, de refererar bland annat till Adams, Tashchian & Stone (2001) som skriver att en 

amerikansk återförsäljare upprättade en etisk kod så tidigt som 1913. Etiska koder blev därefter allt 

mer vanliga förutom en liten dipp i slutet av 1970-talet. Wood & Rimmer (2003) skriver att etiska 

koder fick ny fart under 1980-talet och en utlösande faktor var alla de olagliga och oetiska 

verksamheter som företag hade och detta påverkade många finansinstitut och privata investerare i 

form av monetära förluster. Därefter har allt fler företag upprättat någon form av etisk kod. 

 

Det är enligt Wood & Rimmer (2003) svårt att hitta en universellt accepterad definition av etiska 

koder eftersom fenomenet är så komplext samt att det finns så många olika uppfattningar om vad de 

är. De refererar till McDonald & Zepp (1989) som använder fyra signifikanta element i sin 

definition av etiska koder. För det första ska koden innehålla ett uttalande, ofta nedskrivet för stora 

företag. Koden ska också behandla normer och värderingar som företaget avser att stå för och den 

ska även uppmuntra de anställda att tänka på ett visst sätt och ha en viss attityd. För det fjärde ska 

koden också leda till ett ”viljebeteende”, det vill säga att de anställda ska vilja bete sig på det sätt 

som beskrivs i den (Wood & Rimmer, 2003).  

 

Etiska koder kan ha en mängd olika funktioner och Schwartz (2001) nämner bland annat att de ska 

tillhandahålla konsekvent normativa standarder för de anställda, hjälpa företaget att undvika 
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juridiska konsekvenser och främja den offentliga bilden av företaget. Enligt Wotruba, Chonko & 

Loe (2001) ska etiska koder användas för att utbilda de anställda om vilka etiska värderingar och 

standarder organisationen har. De förklarar vidare att den etiska koden kan ha en positiv inverkan 

på organisationens etiska klimat vilket kan påverka de anställda att bete sig mer etiskt. Valentine & 

Barnett (2002) är eniga om detta och nämner även att etiska koder kan vara fördelaktigt vid 

nyanställningar, då de kan hjälpa de som nyligen blivit anställda att lättare och snabbare förstå och 

komma in i företagskulturen. 

 

Enligt Wotruba et al. (2001) ska de etiska koderna hjälpa anställda att stå emot yttre påtryckningar 

från bland annat intressenter och kunder i den närmsta miljön och ta etiska beslut. Organisationer 

som upprättar etiska koder visar alltså att de vill ta ansvar både mot sina kunder och anställda. 

Adams, Tashchian & Shore (2001) förtydligar detta när de skriver att de etiska koderna bland annat 

ska komplettera lagen eftersom det juridiska systemet och marknaden inte automatiskt leder till ett 

organisatoriskt beteende som tar hänsyn till de moraliska konsekvenserna av ett affärsbeslut. 

 

Tanken med etiska koder är enligt Valentine & Barnett (2002) att de ska beskriva strategier och 

vara en vägvisare för att guida de anställda att bete sig etiskt korrekt. Koden ska enligt Schwartz 

(2001) vara i form av ett nedskrivet, distinkt och formellt dokument och Cassell, Johnson & Smith 

(1997) skriver att kodens huvudsakliga kvalitativa egenskaper ska vara tydlighet, fullständighet, och 

verkställbarhet. Wood & Rimmer (2003) skriver även att det är av stor vikt att koden är utvecklad 

av företaget för företaget, det vill säga att företagets egen kultur och övriga omständigheter ska 

finnas i åtanke vid upprättandet av den. Messikomer & Cirka (2010) påpekar att utformning och 

implementering av etiska koder kan skilja sig lite åt på grund av företagets storlek eftersom att detta 

påverkar vilka värderingarna företaget har. 

 

2.1.2 Kritik 

Det finns även en del forskare som inte bara ser fördelar med etiska koder. Enligt Cassell et al. 

(1997) kan det vara onödigt att ha allt för tydliga riktlinjer då företagets filosofi och vad de står för 

redan är välkänt av en stor del av samhället. Allt för strikta koder som är för detaljerade och 

normativa kan enligt dem även hämma en chefs flexibilitet. Det finns även en hel del forskning som 

tyder på att sambandet mellan etiska koder och etiskt beteende inte är bevisat. Kaptein & Schwartz 

(2008) har en tabell som visar resultatet av 79 studier som har undersökt etiska koders effektivitet. 

Tabellen visar vilka forskare som hittat ett positivt samband mellan etiska koder och dess 

effektivitet och vilka som inte gjort det och det visar tydligt på ett väldigt blandat resultat där 35% 
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av studierna säger att koder är effektiva och 33% säger att de inte är det. Även Webley & Werner 

(2008) tyder på att det finns ett gap mellan etiska koder och ett etiskt beteende hos de anställda. De 

tror också att de främsta orsakerna till den uppenbara klyftan mellan företagets principer och 

praktiken kan sammanfattas som ett misslyckande att implementera grundläggande etiska 

värderingar på ett sätt som påverkar beslutsfattandet på alla nivåer i hela organisationen.  Stevens 

(2008) är inne på ett liknande spår och skriver att flertalet studier visar att etiska koder inte hade 

någon direkt påverkan på de anställdas etiska beteende, men att det framförallt gäller organisationer 

som misslyckats med att kommunicera ut koden till alla medarbetare. 

 

En risk med att ha etiska koder är också enligt Cassell et al. (1997) att om företaget utformar dem 

för specifikt kan de vara svåra att tillämpa i praktiken. De anställda kan då tolka det som att allt som 

inte uttryckligen står skrivet i koden är ett godkänt beteende. Adams et al. (2001) menar också att 

anställda kan känna sig befriade från ansvar för att förstå komplexiteten i en etikfråga och för att 

försöka hitta den bästa lösningen när organisationen har etiska koder. Det farliga med detta är att de 

anställda kan känna att de inte själva har ansvaret över sina handlingar om de bara följer koden. 

Christian & Gumbus (2009) är också kritiska till etiska koder och menar att det är svårt att skriva 

koderna så att de täcker varje tänkbar situation. Ett annat problem som kan uppstå med etiska koder 

är när ledningens och de anställdas moraliska och etiska värderingar hamnar i konflikt med 

varandra vilket enligt Schwartz (2000) skapar en extra pressad situation för de anställda. 

 

En annan aspekt som kan vara negativt med etiska koder är att många företag använder sig av 

advokater eller annan outsourcing för att skapa etiska koderna vilket enligt Webley & Werner 

(2008) bidrar till att koderna oftast endast följer lagstiftning istället för att fokusera på de etiska 

frågor som de anställda skulle uppskatta vägledning i. Detta innebär att koderna oftast utformas för 

att undvika att företaget eller ryktet skadas av anställdas tjänstefel snarare än att uppmuntra etiskt 

beteende. Många forskare anser också att ett dokument som beskriver beteende inte är någon etisk 

kod eftersom det inte innefattar att den anställda behöver ta ett etiskt beslut (Farrell, Cobbin, & 

Farrell, 2002). 

 

2.1.3 Hur blir etiska koder effektiva? 

Det finns en hel del teorier och delade uppfattningar om hur en etisk kod blir effektiv. Enligt 

Kaptein & Schwartz (2008) finns det blandade resultat om en etisk kod överhuvudtaget är effektiv 

då många forskare inte funnit något samband mellan etiska koder och mer etiskt beteende i 

organisationer. De skriver också att för att kunna bestämma om en kod är effektiv eller inte måste 
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det gå att mäta. Detta kan mätas mot vilka förväntningar intressenter haft och vad företaget hade 

som avsikt att uppnå med koden. 

 

Weeks & Nantel (1992) skriver att existensen av en etisk kod kan påverka de anställda att bete sig 

mer etiskt men Valentine & Barnett (2007) anser att bara existensen av en kod inte är tillräckligt för 

att den ska bli riktigt effektiv. De skriver bland annat att utbildning vid inrättandet av en etisk kod 

samt att den högsta ledningen föregår med gott exempel och visar genom både ord och handling att 

de följer den är faktorer som har stor betydelse för hur effektiv koden blir. Adams et al. (2001) 

menar dock att forskning visar på att etiskt beteende är vanligare i organisationer med någon form 

av policy om etik upprättad. 

 

Wotruba et al. (2001) menar att det också är viktigt för kodens effektivitet att de anställda vet vad 

som står i koden och förstår dess innebörd. De förklarar också att det är viktigt att de anställda kan 

känna igen sig i det koden står för och är bekanta med värderingarna i den. En grundläggande faktor 

för kodens effektivitet är alltså att de anställda känner förtroende för kodens innehåll och anser att 

det är etiskt korrekt eftersom det ökar chansen att de använder koden som en vägledning när de ska 

fatta etiska beslut. Även Valentine & Barnett (2002) håller med om att kodens effektivitet styrs 

mycket av hur medvetna de anställda är om kodens innehåll samt att innehållet är noga genomtänkt. 

Stevens (2008) menar också hon att när anställda tvingas följa koden ökar risken för att den blir 

ineffektiv eftersom de då inte accepterat den som en del av deras kultur. 

 

Enligt Cassell et al. (1997) är ett steg i de anställdas medvetenhet om koden att de tolkar och 

utvärderar innehållet. De menar därför att utformningen och processen med att implementera koden 

måste tänkas igenom noggrant för att den ska få önskad effekt hos de anställda. Även Kaptein & 

Schwartz (2008) är eniga om att processen med att utforma koden är viktig för kodens framtida 

effektivitet eftersom denna process ligger till grund för implementeringen där koden ska överföras 

till alla organisationens medlemmar. Målet är självklart att alla medlemmar ska känna till kodens 

innehåll och stödja det som står. 

 

Frågan är då vem som bär ansvaret för att de anställda blir medvetna om kodens innehåll och 

bestämmer sig för att följa den. Weeks & Nantel (1992) anser att den högsta ledningen bär det 

största ansvaret för att den etiska koden ska verkställas. De skriver att de anställda först ska få läsa 

igenom koden som arbetats fram och att ledningen sedan ska gå igenom den muntligt för att de 

anställda ska få en chans att ställa eventuella frågor om innehållet. Efter detta ska varje medarbetare 
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underteckna koden för att visa att de förstått innehållet och att de även avser att följa den. Wotruba 

et al. (2001) är inne på ett liknande spår men anser att de anställda har ett större ansvar när det 

gäller att bli införstådda med kodens innebörd och de menar att de anställda själva måste se till att 

kritiskt granska innehållet för att upptäcka eventuella konstigheter.  

 

Många forskare anser också att utbildning om etik är viktigt för kodens effektivitet.  Valentine & 

Barnett (2007) skriver att inrättandet av en etisk kod ska kompletteras med en etikutbildning och 

Wotruba et al. (2001) menar att utbildningen hjälper till att förstärka de frågeställningar och 

värderingar som koden för med sig. Kaptein & Schwartz (2008) är även de eniga om att utbildning 

kan vara ett komplement till koden och de refererar till en studie av Ethics Resource Center (1994) 

där det bekräftas att etikutbildning hade en positiv inverkan på de anställdas uppfattning om etiskt 

beteende på arbetsplatsen. 

 

Något som kan ha en negativ inverkan på kodernas effektivitet är ekonomiska belöningar vid hög 

prestation. Detta kan lätt sätta de anställda i obekväma dilemman och en studie gjord av American 

Management Association, 2006, visar på att 70% av respondenterna var pressade att uppnå 

orealistiska affärsmål/deadlines vilket skadar organisationens etiska standarder (Webley & Werner, 

2008). Med belöningssystem som är oproportionerligt beroende av prestation kan frestelsen att 

slarva vara svår att motstå. Som Webley & Werner (2008) förespråkar, ska alltså företagets 

värderingar integreras i alla organisationens mål, strategier och verksamhet. Schwartz (2002) 

föreslår att genom att placera koderna på hemsida eller liknande kan organisationerna göra 

allmänheten medveten om vilka etiska normer som gäller, vilket bidrar till mer medvetenhet hos de 

anställda eftersom ett okorrekt etiskt beteende kan upptäckas i större utsträckning. Han menar också 

att ett riktigt etiskt företag framträder när kodpenetrering har skett, vilket betyder att policys, 

processer, program, strukturer, system och mål, alla ska reflektera företagets etiska koder. 

 

Implementeringsprocessen är alltså enligt många forskare en grundläggande faktor när det gäller 

kodens effektivitet. Som tidigare nämnt skriver Adam & Rachman-Moore (2004) om svårigheterna 

när det gäller just implementeringsprocessen eftersom det finns så många olika åsikter och delade 

meningar om hur den kan gå till för att koden ska bli så effektiv som möjligt. För att 

implementeringen ska ha möjligheten att bli väl utförd krävs det dock en hel del förarbete. 
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2.2 Implementeringsprocessen 

2.2.1 Utformning av etiska koder 

När en organisation ska utforma och implementera en kod behöver de fundera på några aspekter 

innan de kan sätta igång med arbetet. Nijhof et al. (2003) skriver att det första de behöver bestämma 

sig för är vilken funktion koden ska ha. Sedan måste organisationen fundera ut och beskriva vilka 

värderingar de vill ha, vilket enligt Nijhof et al. (2003) ska göras tillsammans med både intressenter 

och de som är anställda inom organisationen. Slutligen ska alla som berörs av koden tillägna sig 

innehållet i den så att de är införstådda med vilka värderingar organisationen har och vilken 

standard de ska leva upp till. Det innebär att koden måste översättas i termer som är förståeliga för 

de anställda i deras dagliga aktiviteter. Enligt Webley & Werner (2008) ska ledningen, tillsammans 

med hela organisationen, komma överens om organisationens grundläggande etiska värderingar och 

VD:n ska underteckna dem för att visa att han stödjer koderna. Wotruba et al. (2001) är inne på 

samma spår och skriver att implementeringsprocessen går till genom att koden först fastställs, 

därefter överförs till alla berörda och slutligen att den även praktiseras av dem.  

 

När en kod utformas måste företaget enligt Kaptein & Wempe (1998) ta ställning till en rad olika 

frågor. Den första handlar om hur snabbt de vill ta fram koden och de beskriver två olika alternativ 

där det ena är att någon eller några från ledningen snabbt skriver ner innehållet vilket gör att de då 

kan ta snabba beslut om den och inga långa diskussioner behöver genomföras. Problemet med detta 

är dock att de anställda kanske inte kommer att känna igen sig i innehållet och därför inte få 

förtroende för koden. Kaptein & Wempe (1998) menar också att chansen att en eller ett fåtal 

personer kan veta om och definiera de etiska problem som kan uppstå för samtliga medarbetare, 

vilket gör att koden endast kommer att stå för det som just dessa personer anser är etiska dilemman. 

Samtidigt finns det även problem med att låta alla organisationens medlemmar vara med i 

processen med att utforma koden eftersom det kan bidra till en oändlig debatt om etiska och 

moraliska värderingar utan att några framsteg görs. Forskarna menar därför att det är viktigt att 

ledningen redan innan processen börjar förklarar att alla antagligen inte kommer att vara eniga om 

allt men att det ändå är viktigt att komma vidare i processen. 

 

En annan fråga som måste tänkas igenom är enligt Kaptein & Wempe (1998) att ta ställning till om 

koden ska skrivas på ett ”positivt” eller ”negativt sätt”. Med detta menas att företaget antingen kan 

skriva ner det som absolut inte ska göras så att innehållet blir som en ”gör-inte-lista” eller så kan de 

skriva hur de vill att de anställda ska handla och bete sig och vilka värderingar organisationen står 

för. Det sistnämna alternativet bidrar till att koden kan användas som en guide för de anställda när 
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de möter etiska dilemman. Nackdelen med dessa är enligt forskarna att det kan vara svårt att 

kontrollera att de efterlevs, men nackdelen med den negativa formuleringen är att den kan anses 

som hotfull och därför bidra till ett sämre klimat inom organisationen. En annan nackdel med den 

negativa formuleringen är att den endast beskriver vad som inte ska göras vilket gör att de anställda 

fortfarande inte vet vad som faktiskt ska göras (Kaptein & Wempe, 1998). 

 

En tredje fråga att ta ställning till är om innehållet ska vara detaljerat skrivet eller koncist och 

kortfattat. Kaptein & Wempe (1998) skriver att det är viktigt att kodens budskap är klart och tydligt 

så att innehållet kan användas som en vägledning för de anställda samtidigt som det inte får vara 

onödigt mycket text med olika ”om och men”. Organisationen måste också fundera över om de vill 

skriva koden så konkret som möjligt eller om den ska vara mer allmän och tillämpbar på flera 

områden. Forskarna skriver att ju mer konkret en kod är, desto lättare är det för de anställda att 

ignorera sådant som inte uttryckligen står skrivet, medan en allt för allmänt skriven kod kan ha 

motsatt effekt och göra att de anställda inte får tillräckligt mycket ledning av den. 

 

Webley & Werner (2008) refererar till Olsen (2004) som menar att koderna måste vara 

företagsspecifika och spegla de etiska frågor som uppstår från företagets ekonomiska sektor och 

marknad där de är verksamma. De menar också att de anställda måste vara rådfrågade och 

inkluderade för att koden ska kunna omfatta alla viktiga områden och att de anställda kan ta koden 

på allvar. Vissa företag inkluderar korta scenarion, i koderna, från olika etiska dilemman som de 

kan möta i vardagen för att göra det mer relevant för dem och därmed mer sannolikt att syftet med 

koden kommer tas emot (Webley & Werner, 2008). Att utforma etiska koder kan enligt Schwartz 

(2005) vara ganska problematiskt, det kan ta lång tid och vara mycket kostsamt eftersom de ofta 

måste spänna över nationella, politiska, filosofiska och kulturella barriärer. Andra potentiella 

problem kan vara när det gäller att försöka bestämma gemensamma normer för exempelvis gåvor, 

mutor, piratkopiering, nepotism, barnarbete, diskriminering och sexuella trakasserier. 

 

2.2.2 Implementering 

Helin & Sandström (2007) definierar implementeringsprocessen som studier som tar ett intresse för 

vad som finns i mellan den faktiska koden och utgången som den verkar ha på beteendet hos 

medarbetare och chefer. Enligt Webley & Werner (2008) är en kod som inte har någon 

implementeringsprocess och är dåligt utformad sämre än att inte ha några koder alls. De menar att 

ett formellt program behövs för att styrka koderna.  
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Enligt Schwartz (2002) är implementeringsprocessen mest sannolikt den viktigaste delen för att 

koderna ska bli effektiva, men att den tyvärr ofta blir ignorerad eller förbisedd. Ferrell & Gresham 

(1985, s. 93) förklarar det som att ”codes of ethics that are enforced will produce the highest level 

of compliance to established ethical standards”. Detta innebär att de, precis som Schwartz (2002), 

anser att koderna måste bli implementerade på ett sätt som gör att de skapar en hög etisk standard. 

Genom att styrka koderna med en välplanerad implementeringsprocess är chanserna större att 

organisationerna får ut det önskade resultatet av koderna. 

 

Adam & Rachman-Moore (2004) menar att beslutsfattare tenderar att föredra formella metoder 

(rekrytering, utbildning och träning) medan akademiker föredrar en blandning tillsammans med 

informella metoder (sociala miljön, klimatet - sätt att tänka, känna, uppfatta och utvärdera). 

McKendall, DeMarr, & Jones-Rikkers (2002) anmärker i deras studie att även om affärsföretag 

antar etiska koder och använder formella metoder för implementering, minskar inte detta deras 

lagöverträdelser. Tyvärr så anses dock organisationer, som antar formella metoder, ha gjort sitt 

bästa för att implementera koden. Underförstått i ett sådant tillvägagångssätt är alltså antagandet att 

formella metoder framgångsrikt påverkar de anställdas etiska beteende. McKendall et al. (2002) 

håller med andra forskare om att en blandning av formella och informella metoder är mest lämpligt 

för att kunna förstå alla perspektiv. 

 

Adam & Rachman-Moore (2004) fann också i deras studie att alla de olika metoderna som används 

för implementering av etiska koder spelar en roll i en eller flera av de organisatoriska processerna, 

från val av nya medarbetare till att hantera de anställda och socialisationsprocesser som bidrar till 

organisationens ledning och dess kultur. Vidare menar de att en välorganiserad 

implementeringsprocess, genom vilken de organisatoriska värderingarna är inbäddade i de olika 

arbetsrutinerna, leder till att de anställda identifierar sig med dem i sådan utsträckning att de 

slutligen tar till sig dem, antar dem och erkänner dessa värderingar som sina egna. Detta är alltså 

enligt Adam & Rachman-Moore (2004) poängen med etiska koder. 

 

När det gäller att skapa och implementera en etisk kod skriver Stevens (2008) om en femstegsplan 

som ska hjälpa ledningen att använda koden som ett strategiskt organisatoriskt dokument. Först 

måste företaget engagera samtliga medlemmar i organisationen i processen för att koden inte endast 

ska vara upprättad av en eller ett fåtal personer. Sedan måste innehållet i koden diskuteras ofta med 

alla berörda och koden ska även användas för att lösa etiska dilemman. Om koden använts för att 

lösa ett problem ska detta kommuniceras ut till samtliga medlemmar i organisationen där ledningen 
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förklarar hur de använt koden för att ta beslutet. Slutligen ska ledningen även se till att belöna dem 

som efterlever koden så att de visar att det uppskattas. 

 

I sin studie undersökte Schwartz (2004) olika aspekter av kodens implementeringsprocess som kan 

tänkas påverka kodens effektivitet. Av de sex faktorerna han undersökte visade resultatet att tre av 

dessa har en ganska stor inverkan på kodens effektivitet. Dessa delar är ”senior management 

support”, ”sign-off” och ”training”. Många andra forskare har forskat kring samma faktorer men 

använder inte riktigt samma begrepp på dem som Schwartz, men vi kommer att tolka begreppen 

efter deras innebörd för att mer utförligt kunna beskriva dem med hjälp av andra forskare. 

 

2.2.3 Senior management support 

I vilken utsträckning organisationen lever upp till etiska värderingar, förklarar Webley & Werner 

(2008), visas tydligt genom beteenden av dess styrelse, chefer och anställda. Som angivits tidigare 

så är det tonen från ledningen, inklusive beteendet, som verkar vara en av de avgörande faktorerna 

för att säkerhetsställa etiskt uppförande. De menar också att i vilken utsträckning ledningen lever 

upp till sin organisations etiska regler, sänder signaler i hela organisationen om hur allvarligt etik är. 

Om ledningen inte gör det kan giltigheten och betydelsen av koderna ifrågasättas av resten av de 

anställda men om ledningen är exemplariska i sitt beteende genom att visa integritet och ärlighet i 

deras kontakter samt håller sina löften och åtaganden, är det också mer sannolikt att uppmuntra de 

anställda att handla etiskt. Schwartz (2004) förklarar att senior management support innebär att 

ledningen måste visa stöd för koderna och, precis som Webley & Werner (2008) säger, föregå med 

gott exempel. Ledningen ska också öppet prata om koderna och visa att de följer dem. Ledningen är 

alltså bunden av samma krav som ställs på de anställda. Schwartz (2002) menar att även om 

ledningen kan visa sitt stöd genom exempelvis tal, videos eller brev, är det viktigaste att visa att de 

fullt ut efterlever koden själva. 

 

Enligt Adam & Rachman-Moore (2004) ska de etiska koderna levereras av en högt uppsatt chef i ett 

tidigt skede hos den nyanställda för att lämna ett så oförglömligt avtryck som möjligt om vikten av 

etik på arbetsplatsen. Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes, & Salvador (2009) förklarar att det 

diskuteras mycket kring att högsta ledningen har det starkaste inflytandet på etik i organisationen 

och beteendet hos de anställda för att de har den största auktoriteten, anger tonen och är de som 

designar organisationen. Weaver, Trevino, & Cochran (1999) skriver att högsta ledningen också i 

första hand är ansvarig för att integrera etiska koder i dagliga rutiner inom organisationen. En studie 

gjord av Petersen & Krings (2009, s. 10) visar på att effekten av etiska koder blir som ”toothless 
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tigers, no matter how detailed and specific they are” om inte ledningen föregår med gått exempel 

och enligt Kaptein (2011) har support från ledningen störst inverkan på att minska oetiskt beteende 

på arbetsplatsen. 

 

Schwartz, Dunfee & Kline (2005) förklarar att ledningen blir som föremål för formella förvänt-

ningar på grund av den kunskap och det ansvar de har till andra. I den meningen, liknar de läkare, 

advokater och revisorer som också är föremål för professionellt etiskt ansvar. Genom att genomföra 

ett formellt åtagande att ingå denna roll, vilket de ofta får en betydande kompensation för, kan 

enskilda som fungerar som chefer anses vara bundna av yrkesetiska skyldigheter utöver att bara 

följa lagen. De föreslår alltså att ett av de möjliga alternativen kan vara att företagen utvecklar och 

genomför etiska koder specifikt för ledningen. Ledningen ska vara medveten om företagets etiska 

program och koder och ska engagera sig i lämplig etikutbildning. Schwartz et al. (2005) föreslår 

alltså en etisk kod och etikutbildning speciellt för chefer, baserat på deras unika roll för att fastställa 

”tonen på toppen”. Detta är en viktig del av ett initiativ där företag kan engagera sig för att bidra till 

att skapa en etisk företagskultur. 

 

2.2.4 Sign-off 

Enligt Schwartz (2004) är ”sign-off-processen” grundläggande vid implementeringen för att en 

etisk kod ska bli effektiv. Denna process innebär att alla anställda som berörs av koden på något vis 

bekräftar att de läst, förstått och avser att följa koden. I studien som gjordes av Schwartz (2004) 

framgick det att många anställda påvisade en hel del oro när det gällde sign-off-processen. Oron 

kunde bland annat handla om en allmän tvekan, begäran från fackföreningarna att inte underteckna 

eller att de ansåg att koden hade bristande användbarhet. Den etiska koden ska överföra etiska 

värderingar till de anställda men detta kan enligt Wotruba et al. (2001) endast ske om de är 

medvetna om kodens innehåll. Organisationen ska enligt Farrell, Cobbin & Farrell (2002) 

kommunicera ut deras koder till alla nivåer av anställda i organisationen för att sätta en etisk ton 

och förebygga oärligt beteende. 

 

Sign-off-processen handlar alltså mycket om vad de anställda måste göra för att koden ska bli 

effektiv men frågan är då vilka hjälpmedel de behöver för att uppfylla detta. Enligt många forskare 

är kommunikationen en central faktor som måste fungera för att alla anställda ska bli medvetna om 

en kod. Enligt Stevens (2008) är kommunikationen, mellan ledning och de anställda, nyckeln till en 

lyckad implementering. Hon, liksom många andra forskare, förklarar att organisationens 

medlemmar omöjligt kan förstå kodens etiska koncept om de inte känner till eller förstår kodens 
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innehåll. Med god kommunikation kan en hel del av den oro de anställda kan känna inför att 

underteckna koden försvinna eftersom de då får chans att diskutera eventuella oklarheter med både 

ledningen och andra medarbetare. 

 

Allt detta visar på att även ledningen har en viktig roll vid denna process eftersom att de måste se 

till att de anställda får tillgång till koden och att det finns välfungerande kommunikationskanaler 

inom organisationen. Stevens (2008) skriver även att det är ledningen som ska föra diskussioner om 

etik och etiska värderingar för att få igång debatter om svåra etiska dilemman. Detta för att de 

anställda ska förstå att handla etiskt korrekt ibland är mycket svårt och att det ofta kräver en mycket 

lång eftertanke innan de kan ta ett beslut. Detta kan förhindra problemet som Schwartz (2001) tar 

upp i sin studie som handlar om vilka anledningarna var till att anställda inte tyckte att koden hade 

påverkat deras etiska beteende. De svarade då att de redan visste vad som var korrekt och inkorrekt 

beteende, att koden endast var sunt förnuft eller att de aldrig ställts inför ett etiskt dilemma vilket 

tyder på att kommunikationen vid implementeringen av koden inte fungerat fullt ut. 

 

En annan viktig del inom sign-off-processen handlar om att de anställda måste känna att den etiska 

koden upprättats med en positiv grund. I Schwartz (2004) studie framkom det att de anställda måste 

känna att sign-off-processens huvudmål var att öka medvetenheten om kodens innehåll och inte att 

den högsta ledningen saknade förtroende för dem, för att den skulle tjäna ett konstruktivt syfte. Han 

förklarar vidare att många anställda antytt att det var essentiellt att chefen visade att han tog 

processen seriöst för att också de skulle göra det. Detta är alltså ännu ett bevis för att den högsta 

ledningen måste ta ett stort ansvar när det gäller sign-off-processen för att den ska kunna 

genomföras på ett så bra och smidigt sätt som möjligt. 

 

För att sign-off-processen ska tjäna sitt syfte krävs det att ett antal andra processer också fungerar 

bra. Nijhof et al. (2003) skriver att den första processen handlar om det som tagits upp tidigare, 

alltså att kommunikationen mellan ledning och anställda måste vara tydlig och att det måste finnas 

välfungerande kommunikationskanaler. Utifrån denna process tillkommer även två andra processer, 

där den ena handlar om att de anställda konfronteras med koden som utformats och den andra om 

hur övervakningen av att koden följs ska gå till. Även Schwartz (2001) är inne på att kommunika-

tionen mellan ledning och anställda är den viktigaste faktorn för att en kod ska bli effektiv och han 

skriver att det även måste finnas belöningar för dem som efterlever koden och bestraffningar för 

dem som inte gör det.  
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Dean (1992) förklarar dock att rädslan för sanktioner inte är tillräcklig för att försäkra etiska beslut. 

Han menar också att enbart koder sällan påverkar beteendet utan att det är klimatet och kulturen på 

arbetsplatsen som påverkar. Han konstaterar alltså att det krävs mer än bara sanktioner för att 

försäkra etiskt beteende. Kaptein & Wempe (1998), som förespråkar bestraffningar för oetiskt 

beteende, menar att organisationen redan innan koden implementeras måste bestämma sig för om 

den ska vara obligatorisk eller inte för att ledningen ska kunna bestraffa dem som inte följer den. De 

förtydligar detta och skriver att om ledningen inte rättar till oönskade beteenden sänder det ut en 

felaktig signal om hur viktig koden är men de vill samtidigt inte att varje liten situation ska behöva 

rapporteras eftersom det skulle kunna tolkas så som att ledningen inte har något förtroende för de 

anställda. 

 

Det är alltså många delar som spelar in för att sign-off-processen ska fungera ordentligt och detta 

gör att det är något som alla organisationer som vill upprätta en etisk kod måste tänka på. 

Ledningen och de anställda måste ta sitt ansvar i processen och se till att koden är välutarbetad och 

genomtänkt. Som tidigare nämnt beskriver Schwartz (2004) sign-off-processen som en av de tre 

viktigaste delarna vid implementeringen av en etisk kod för att den senare ska bli effektiv när det 

gäller att påverka etiskt beteende. 

 

2.2.5 Training 

Alla anställda, på alla nivåer, ska enligt Webley & Werner (2008) utbildas om etiska frågor som rör 

deras jobb och göras medvetna om företagets etiska normer. De menar att etikutbildning ansikte 

mot ansikte med en möjlighet att ställa frågor är särskilt effektivt för att de anställda ska förstå 

koderna. Etikträning är inte en engångsföreteelse utan ska vara ett kontinuerligt lärande för att 

upprätthålla etisk känslighet. Till skillnad från Webley & Werner (2008) tycker Schwartz (2002) att 

det finns en punkt för tillräcklig träning och utbildning och att den uppnås när de anställda inte kan 

bryta mot koderna på grund av oförståelse om hur de fungerar. Schwartz (2004) anser att praktiska 

övningar är självklart för att de anställda ska bli medvetna om kodens innebörd och betydelse, dock 

visar hans studie att för mycket träning är ett slöseri med tid och pengar. 

 

Schwartz (2002) jämför träning av etiska koder med säkerhetsmanualer och träning på dem. Han 

säger att ”beyond merely handing out safety manual by providing additional training, the same is 

the case for codes of ethics” (Schwartz 2002, s.34), vilket innebär att lika väl som ett företag inte 

bara kan ge ut instruktioner för hur säkerheten fungerar utan att visa vad det i praktiken innebär så 

kan inte företag bara ge ut etiska koder utan att styrka dem med träning och annan support. Det är 
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viktigt att de anställda verkligen förstår och får guidning i varje del av koden. Sammanfattningsvis 

kan vi alltså konstatera att det är många forskare som anser att dessa tre delar av 

implementeringsprocessen är av stor vitalitet för att etiska koder ska bli effektiva. 

 

2.3 State-of-the-art 

I följande avsnitt kommer vi att utvärdera och bedöma de olika vetenskapliga artiklar som 

presenterats i litteraturgenomgången avseende utformning och implementering av etiska koder. Vi 

kommer också att utvärdera artiklarna för de tre olika delarna av implementeringsprocessen, ”sign-

off”, ”senior management support” och ”training”. Detta kommer att göras för att värdera styrkan i 

teorierna och visa hur dominerande de är. Därmed kommer detta avsnitt tillsammans med 

litteraturgenomgången vara grunden för vår undersökning. 

 

För att utvärdera de olika artiklarna har vi utgått från följande matris. Utvärderingen kommer att 

baseras på hur giltiga teorierna är och hur många citeringar den specifika artikeln har. Vi har utifrån 

artikelns citeringar studerat våra specifika teoriers relevans i dessa för att värdera validiteten och 

sedan kunna avgöra om teorierna är föreslagna, framväxande eller dominerande. 

 

Även om detta state-of-the-art-kapitel ger en liten indikation om forskningsområdets relevans kan 

vi ändå vara kritiska mot validiteten av teorierna eftersom vi bara har granskat de artiklar som vi har 

använt oss av i arbetet.  Då vi endast har granskat artiklarna var för sig kan det ge en missvisande 

bild av validiteten av teorierna i sig eftersom andra artiklar kan innehålla teorierna utan att ha citerat 

dessa artiklar. Med hänsyn av denna kritik tycker vi ändå att vi har funnit en stor del av 

forskningsfronten inom området.  

 

2.3.1 Utformning och implementering 

Fenomen 

Etiska koder 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

Styrkor i 

teorierna 

 

 

 

Utformning 

  Väl validerad 

50-70% 

Dominerande 

Nijhof et al. (2003) 

Wotruba et al. (2001) 

Kaptein & Wempe (1998) 

Schwartz (2005) 

84 

103 

107 

100 

 

Något validerad 

20-30% 

 

Framväxande 

Webley & Werner (2008) 

 

58 

 
Lite validerad 

5-15% 

Föreslagen teori 
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Utvärderad som: Framväxande 

 

 

 

Implementering 

  Väl validerad 

50-70% 

Dominerande 

Helin & Sandström (2007) 

Schwartz (2002) 

Adam & Rachman-Moore (2004) 

Schwartz (2004) 

 

79 

170 

82 

134 

 

Något validerad 

20-30% 

 

Framväxande 

Webley & Werner (2008) 

McKendall et al. (2002) 

Stevens (2008) 

58 

129 

129 

Lite validerad 

5-15% 

Föreslagen teori 

Utvärderad som: Framväxande 

Tabell 1, state-of-the-art, egen 

 

I denna tabell kan vi utläsa att både utformning och implementering av etiska koder är 

forskningsområden som är framväxande. En framstående forskare inom dessa områden är Schwartz 

och han har under 2000-talet utvecklat och arbetat fram tidigare och nya teorier om etiska koder och 

deras effektivitet. Artiklarna i denna tabell är publicerade i två olika journals, Journal of Business 

Ethics och Business ethics: A European review. Dessa är båda peer-reviewed, vilket betyder att 

artiklarna som publiceras i dem är lästa och godkända av minst två framstående forskare inom 

ämnet.  

 

2.3.2 Implementeringsprocessen 

Fenomen 

Implementeringsprocessen  

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

Styrkor i 

teorierna 

 

 

 

Sign-off 

  Väl validerad 

50-70% 

Dominerande 

Nijhof et al. (2003) 

Schwartz (2004) 

Schwartz (2001) 

Kaptein & Wempe (1998) 

Stevens (2008) 

84 

134 

286 

107 

129 

 

Något 

validerad 

20-30% 

 

Framväxande 

 

Farrell et al. (2002) 

 

55 
Lite validerad 

5-15% 

Föreslagen teori 

Utvärderad som: Framväxande 

 

 

  Väl validerad 

50-70% 

Dominerande 



 19 

Senior management 

support 

Schwartz (2004) 

Adam & Rachman-Moore 

(2004) 

Stevens (2008) 

Kaptein (2011) 

134 

82 

129 

32 

Något 

validerad 

20-30% 

 

Framväxande 

Schwartz (2002) 

Mayer et al. (2009) 

Schwartz et al. (2005) 

170 

295 

109 

Lite validerad 

5-15% 

Föreslagen teori 

Utvärderad som: Framväxande 

 

 

 

Training 

  Väl validerad 

50-70% 

Dominerande 

  Något 

validerad 

20-30% 

Framväxande 

Schwartz (2002) 

Schwartz (2004) 

Webley & Werner (2008) 

170 

82 

58 

Lite validerad 

5-15% 

Föreslagen teori 

Utvärderad som: Föreslagen teori 

Tabell 2, state-of-the-art, egen 

 

Som tabellen ovan visar är två av de begrepp som vi valt att fördjupa oss inom värderade som 

framväxande teorier, alltså både sign-off och senior management support. Detta innebär att det finns 

lite forskning som berör forskningsområdet och bara ett begränsat antal forskare som studerat de 

specifika begreppen. Det tredje begreppet training värderar vi som föreslagen teori då den endast 

nämns i ett fåtal artiklar. Samtliga artiklar i denna tabell är också hämtade från journals som är 

peer-reviewed. De tre olika journals som dessa artiklar kommer från är Journal of Business Ethics, 

Journal of management development och Organizational behavior and human decision processes.  

 

Alla teorier som vi har granskat i detta state-of-the-art-avsnitt är ganska färska inom forsknings-

området vilket bidrar till att de inte hunnit bli mer validerade. Ingen av teorierna kan därför ses som 

dominerande genom att enbart granska antalet citeringar. I och med att alla artiklar som berör 

teorierna är relativt nya känner vi ändå att de är relevanta och förmodligen på väg att växa eftersom 

det är just detta som det forskas om nu. Det vi kan se av tabellerna är att det är kända forskare inom 

området som har studerat de tre begreppen som kan kopplas till implementeringsprocessen. Detta 

anser vi styrker teoriernas relevans och aktualitet ännu mer. Vi vill med detta i åtanke vara med och 

undersöka dessa växande teorier och bidra med en liten byggsten till forskningsområdet. 
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2.4 Forskningsmodell och forskningsfrågor 

I ovanstående teorikapitel har vi gått igenom hur implementeringsprocessen kan se ut och vilken 

betydelse den har för etiskt beteende inom organisationer. De begrepp vi har studerat kan tydligt 

kopplas samman och visas i nedanstående modell. Modellen visar hur de tre begreppen senior 

management support, sign-off och training, som är delar av implementeringsprocessen, kan ha en 

effekt på det etiska beteendet. Vi vill alltså med vår studie ta reda på hur dessa tre delar av 

implementeringsprocessen utförs och tillämpas i organisationer för att hjälpa de anställda att bete 

sig etiskt. 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 1, forskningsmodell, egen. 

 

I vår undersökning kommer vi att utgå från denna modell och har därför kommit fram till följande 

forskningsfrågor. 
• Hur har organisationer utformat och upprättat etiska riktlinjer?  

• Med utgångspunkt från begreppen senior management support, sign-off och training, hur 

implementerar organisationer etiska riktlinjer? 

  

Implementerings-

processen 

Senior management 

support 

Sign-off 

Training 

Etiskt beteende 
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3. Metod 
Syftet med detta avsnitt är att läsaren ska få en inblick i hur studien har utförts. Vi avser här att 

presentera undersökningens design och dess datainsamling.  

 

3.1 Undersökningsdesign 

Helin & Sandström (2007) skriver att etiska koder länge har studerats på ett likartat sätt, där 

kvantitativa metoder har stått i fokus, och för att föra forskningen framåt krävs alternativa metoder 

där de framförallt rekommenderar djupgående kvalitativa intervjuer. Med bakgrund mot detta har vi 

valt att göra semistrukturerade intervjuer för att använda oss av både öppna och slutna frågor och 

kunna vara strukturerade men också flexibla för att få intervjudeltagarna att känna sig bekväma men 

även kunna gå på djupet. Eftersom att vi har undersökt en process tror vi att vi kan få ut det mest 

användbara materialet för att kunna skapa en djupare förståelse genom att använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Då etik kan vara ett känsligt ämne har vi valt att träffa varje intervju-

respondent personligen för att de ska känna sig mer bekväma med att svara på frågorna.  

 

Vi genomförde alla intervjuer på varje respondents arbetsplats. Alla intervjuer spelades in och vi 

turades om att ställa frågor och anteckna för att få med eventuell ickeverbal kommunikation. 

Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter, mycket beroende på hur utförligt de svarade på 

frågorna. Av de elva inbokade intervjuerna kunde vi bara genomföra tio stycken eftersom ett 

företag flera gånger fick förhinder och till slut var tvungna att avboka helt. De tio företag som vi har 

intervjuat är Skandia Försäkringar, Moderna Försäkringar, Vardia Försäkring, If Skadeförsäkring, 

SFM, Folksam, Trygg-Hansa, Söderberg & Partners, Capitalis Tailor och Nordic Brokers 

Association. Efter varje intervju har vi lyssnat igenom inspelningarna och transkriberat materialet 

för att sedan kunna göra en utförlig analys.  

 

3.2 Population och urval 

Vi valde att undersöka företag som på något sätt har en koppling till försäkringsförsäljning, dels för 

att de är säljande organisationer och för att säljarna ofta har hel eller delvis provisionsbaserad lön. 

Vi utgick ifrån svenska försäkringsbolag och av de 22 försäkringsbolagen som är verksamma i 

Sverige fick vi tag på sex stycken. I Sverige finns det även branschorganisationer varav vi valt att 

intervjua två av dem. Det finns 447 stycken försäkringsförmedlingsföretag inom SFM (Svenska 

försäkringsförmedlares förening) och av dessa företag fick vi två egna intervjuer eftersom de hade 

egna etiska koder medan de andra hänvisade oss till SFM. Detta eftersom mindre företag ofta inte 

har egna etiska koder upprättade utan följer under SFM:s koder och vi valde därför att intervjua 
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VD:n för SFM. Vi intervjuade även complianceansvarig för Nordic Brokers Association som har 

110 stycken förmedlingsföretag under sig. Detta urval innebär att de största försäkringsbolagen och 

även de minsta förmedlingsföretagen blir representerade i undersökningen eftersom de sistnämnda 

får sina riktlinjer från branschorganisationerna. I vår undersökning representerar respondenterna 

sina företag, vilket gjorde att vi endast kunde intervjua en person per företag. 

 

För att förtydliga så gjorde vi ett strategiskt urval och vi tog kontakt med totalt 27 stycken olika 

företag och organisationer via telefon och efterfrågade att få tala med den som har insyn i företagets 

etikfrågor. Då vi valde att göra alla intervjuer genom personliga möten var ett annat krav att 

personen fanns tillgänglig i Stockholm. Efter att ha fått tag på alla relevanta personer på företagen 

kunde vi boka tio stycken intervjuer. De företag som tackade nej hade anledningar som bland annat 

tidsbrist, inga etiska koder inom organisationen eller placerad på annan ort. Vi valde att boka in alla 

intervjuer under samma vecka då detta blev smidigast för oss som inte är bosatta i Stockholm. 

 

3.3 Kontrollvariabler 

Eftersom att vår studie handlar om etiska riktlinjer var det självklart ett krav att alla företag vi 

undersökte hade sådana upprättade inom organisationen. Detta gjorde att storleken på 

organisationerna indirekt hade en betydelse, eftersom mindre företag ofta inte har egna etiska 

riktlinjer utan hänvisade till branschorganisationerna. Messikomer & Cirka (2010) påpekar att 

utformning och implementering av etiska koder kan skilja sig åt på grund av företagets storlek 

eftersom att värderingarna kan variera på grund av detta och därför var det relevant för oss att ta 

reda på hur stora företagen var utifrån antalet anställda. Eftersom att vi behövde intervjua någon 

med insyn om hur organisationen arbetar kring etik och etiska koder blev utfallet att respondenterna 

hade olika befattningar inom företagen. Enligt Adam & Rachman-Moore (2004) kan resultatet 

påverkas av respondenternas bakgrund och funktion inom organisationen. Att vi intervjuat personer 

med olika befattningar kan därför ha påverkat deras svar eftersom deras dagliga arbetsuppgifter och 

organisationsperspektiv skiljer sig åt och vad som är top-of-mind hos en complianceansvarig är inte 

alltid samma som hos en VD. I avsnittet nedan visar vi vilka frågor vi ställt till respondenterna 

varav frågorna två, tre och fyra är kopplade till våra kontrollvariabler. 
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3.3 Operationalisering 

Frågor/Artiklar	  
Frågans	  

syfte	  

Nijhof	   et	  

al.	  2003	  

Kaptein	  

&	  

Wempe,	  

1998	  

Webley	  

&	  

Werner,	  

2008	  

Schwart

z,	  2005	  

Schwart

z,	  2004	  

Schwart

z,	  2001	  

Adam	   &	  

Rachma

n-‐

Moore,	  

2004	  

Wotrub

a	   et	   al.	  

2001	  

Stevens,	  

2008	  

Valentin

e	   &	  

Barnett,	  

2007	  

Ingra

m,	   La	  

Forge	  

&	  

Schw

pker,	  

2007	  

1.	  Vad	  heter	  du?	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2.	   Vilken	  

befattning	   har	  

du?	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3.	   Hur	   många	  

anställda	  har	  ni?	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

4.	   Berätta	   om	   din	  

roll	   inom	  

organisationen	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

5.	   Hur	   viktigt	  

tycker	   du	   att	   etik	  

är	   på	   din	  

arbetsplats?	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	  

6.	   Hur	   ofta	   skulle	  

du	   säga	   att	   etik	  

diskuteras	   inom	  

organisationen?	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	  

7.	   Har	   ni	   säljare/	  

förmedlare	   med	  

provisionslön?	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8.	   Har	   ni	   etiska	  

koder/riktlinjer/p

olicys	   inom	  

organisationen?	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

9.	   Hur	   är	  

riktlinjerna	  

utformade?	  

Vem	   som	  

har	  

utformat	  

dem	   X	   X	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10.	  Vad	  har	  de	  för	  

funktion?	  

Vad	  de	  vill	  

uppnå	  

med	  

koderna	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

11.	   Hur	  

implementeras	  

koderna	   inom	  

organisationen?	  

Senior	  

managem

ent	  

support,	  

training,	  

sign-‐off	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12.	  Vilken	   roll	   har	  

ledningen/chefer

na	   haft	   vid	  

implementering	  

av	  koderna?	  

Senior	  

managem

ent	  

support	  

	  	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

13.	   Var	   finns	  

koderna	  

Sign-‐off	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   X	   	  	   	  	  
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Tabell 3, operationalisering, egen. 

 

Vid utformning av intervjuguiden har vi utgått från teorin och tabellen ovan visar vilka frågor som 

kan härledas till vilken artikel. Detta för att påvisa frågornas relevans inom forskningsområdet samt 

att hjälpas oss att koppla undersökningsresultaten till vår teori i arbetes analysdel (Philipson, 2012). 

Då frågorna är framtagna efter befintlig teori kan vi vara säkra på att vi ställer rätt frågor för att vi i 

slutändan ska tillföra ett bidrag till befintlig forskning. De frågor som inte är framtagna ur teorin är 

inledande frågor samt fördjupningsfrågor för det egna bidraget. Vi har även valt att avsluta 

intervjuerna med en fråga där respondenten har möjlighet att prata fritt och tillägga ytterligare 

information som personen anser att vi ska veta. 

 

tillgängliga	  för	  alla	  

medarbetare?	  

14.	   På	   vilket	   sätt	  

har	   de	   anställda	  

visat	   att	   de	   tagit	  

till	   sig	   kodens	  

innehåll?	  

Sign-‐off	  

	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	  

15.	   Hur	   visar	  

ledningen	   att	   de	  

stödjer	  koderna?	  

Senior	  

managem

ent	  

support	   	  	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

16.	   Har	   säljarna	  

specifika	   etiska	  

koder	   eller	   har	   ni	  

samma	   för	   alla	  

medarbetare?	  

	  

	  	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

17.	   Förekommer	  

det	   att	   de	  

anställda	   hamnar	  

i	   etiska	  

dilemman?	  Om	  ja,	  

kan	   du	   ge	  

exempel?	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

18.	   Har	   ni	   ändrat	  

koderna	   sedan	  de	  

upprättades?	   Om	  

ja,	  varför	  och	  hur?	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

19.	   Har	   ni	  

utbildning	   om	  

etik?	   Hur	   ser	   den	  

ut	  i	  så	  fall?	  

Training	  

	  	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	  

20.	   Är	   det	   något	  

mer	  du	  vill	  tillägga	  

som	   inte	   tagits	  

upp	   under	  

intervjun?	  
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3.5 Analysmetod 

Vid val av analysmetod valde vi att utgå från Philipson (2013). Denna analysmetod utgår från 

grounded theory och innebär att man hittar nyckelord och teman i respondenternas svar för att sedan 

hitta mönster i dem. I sin artikel förklarar Philipson (2013) att en kvalitativ dataanalys i dessa 17 

steg är en bra metod för att inte missa viktiga mönster i respondenternas svar.  

 

I analysprocessen har vi följt Philipsons metod genom att först transkribera våra inspelade 

intervjuer för att sedan lägga in data i ett exceldokument. Vi klistrade in alla respondenters svar vid 

respektive fråga och markerade sedan relevanta nyckelord. Eftersom vi är två författare av 

uppsatsen har vi har gjort som Philipson (2013) föreslår, att först välja ut nyckelord individuellt, för 

att sedan jämföra och diskutera tillsammans vilka nyckelord som är bäst lämpade. Detta för att i 

största möjliga mån inte påverkas av egna eller den andras värderingar.  Med de utvalda 

nyckelorden kunde vi sedan utforma rubriker för att kunna gruppera in dem och sedan hitta mönster 

för att jämföra likheter och skillnader mellan respondenterna svar. I analysdelen har vi sedan använt 

dessa mönster för att jämföra dem med teori och kunna återkoppla med operationaliseringen. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

I en kvalitativ studie är det svårt att använda samma kvalitetskriterier som för en kvantitativ 

eftersom många olika tolkningar kan göras vid dessa och därför kommer vi att använda begreppen 

trovärdighet och äkthet istället för validitet och reliabilitet när vi i följande stycke kommer 

argumentera för arbetets kvalitet (Bryman & Bell, 2013). Trovärdighetskriteriet består av fyra olika 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013). 

Vidare kommer vi även att granska studiens kvalitet vad gäller transparens, alltså hur väl vi 

beskrivit vår arbetsgång och genomlyst varje del av processen. 

 

Tillförlitlighet visar vi genom att vi lyssnat igenom varje intervjuinspelning flera gånger för att 

säkerställa att vi inte missförstått eller missat något viktigt. Vi har även låtit respondenterna ta del 

av materialet vi använt i uppsatsen för att de ska kunna godkänna det samt att vi inte ska ha 

missuppfattat eller feltolkat deras svar. I våra metodval har vi försökt att utgå från 

rekommendationer från tidigare forskning för att ytterligare kunna styrka dem. Vi anser därför att 

tillförlitligheten i arbetet är god. 

 

När det gäller studiens kvalitet gällande överförbarhet är den svår att avgöra eftersom det alltid är 

svårt att överföra resultat från kvalitativa studier till andra områden. Då avsikten med denna studie 
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är att öka förståelsen för implementeringsprocessen av etiska riktlinjer inom försäkringsbranschen 

är det svårt att tillämpa studiens resultat på andra branscher men vår teori och intervjuguide skulle 

kunna användas i andra sammanhang då de inte är branschspecifika. 

 

Pålitlighetskriteriet uppfyller studien genom att vi tydligt redogjort för varje steg i processen och 

visat hur vi kommit fram till vårt analysresultat. Vi har också visat på pålitlighet genom att 

transkribera varje intervju ordagrant och vid urvalet av nyckelord gjorde vi detta först var för sig för 

att inte påverkas av egna eller den andras värderingar. Detta är något som ytterligare styrker 

pålitligheten i studien. 

 

Vad gäller konfirmerbarhetskriteriet har vi uppfyllt detta genom att inte lägga några egna 

värderingar i varken undersökningen eller analysen. Då vi tolkat något som bra har det enbart varit 

utifrån teoretiska grunder. Våra egna tankar och synpunkter återfinnes endast i slutdiskussionen och 

vi har tydligt visat vems åsikt vi har redogjort för genom hela arbetet. 

 

Äkthetskriteriet kan påvisas genom att vi har mailat ut intervjumaterialet vi använt i arbetet till 

samtliga respondenter för att få deras godkännande. Genom att de fått ta del av studien kan de också 

själva utvärdera både sina egna och de andra företagens metoder vad gäller implementerings-

processen av etiska riktlinjer samt dra nytta av studiens resultat och slutliga bidrag. 

 

I och med att vi genom hela studien beskrivit och förklarat alla steg i processen anser vi att studien 

har en god transparens. Alla val vi gjort genom arbetets gång har också gjorts med utgångspunkt 

från den befintliga forskningen på området, vilket har gett arbetet en stark trovärdighet. Vi har även 

bifogat våra transkriberingar samt alla stegen i analysprocessen där det tydligt går att följa vår 

arbetsgång. 

 

Då vi valt att göra semistrukturerade intervjuer har vi låtit respondenterna tala fritt och inte lagt ord 

i munnen på dem men detta kan även ha gjort att de glömt att nämna något väsentligt som de inte 

tänkt på under intervjun. Respondenterna kan även ha tolkat frågorna på olika sätt och därför svarat 

olika fast det egentligen går till på liknande sätt i organisationerna. Som vi beskrivit i urvalavsnittet 

gjorde vi ett strategiskt urval där vi valde ut de största försäkringsbolagen samt större förmedlings-

företag och branschorganisationer. Genom detta urval anser vi att vi fått en bra inblick i hur 

branschen arbetar med etik från alla möjliga perspektiv. Vi utformade våra frågor med 

utgångspunkt från befintlig teori vilket gjorde att våra frågor var relevanta för undersökningen och 
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kopplade till syftet. I och med att respondenterna fick öppna frågor valde vi att analysera materialet 

efter Philipson (2013) då vi tolkade svaren för att kunna hitta likheter och mönster som vi sedan 

analyserade och jämförde. Detta har gjort att vi som författare kan ha påverkat analysen eftersom vi 

har grupperat svar som vi tolkat som liknande. Sammanfattningsvis har vi tagit samtliga metodval 

med bakgrund mot vårt syfte för att undersökningen ska utförs på ett korrekt sätt som också ger ett 

resultat som svarar på syftet. 
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4. Empiri 
Detta avsnitt avser att redovisa den empiriska delen av studien. Den har genomförts i form av 

semistrukturerade intervjuer.  

 

4.1 Genomförande 

Under processens gång har vi sållat bort frågor som vi inte anser är analysbara och vi har även i 

omgångar sållat bort nyckelord som vi märkt inte kommer tillföra något till analysen. Nyckelorden i 

vår sista fråga där respondenterna fick tillägga saker de tyckt att vi missat eller ville förtydliga, har 

vi placerat in vid den fråga de hör hemma. Detta för att vi inte ska missa något viktigt i 

respondenternas svar samt få med sådant som berörts vid andra frågor under intervjuerna. När vi 

sedan gjorde nyckelorden till rubriker kunde vi se vilka av respondenterna som svarat liknande och 

vi kunde därefter flytta om respondentordningen för att kunna se globala- och lokala mönster. 

Genom att göra detta har respondenter som har svarat likartat genom hela intervjun hamnat bredvid 

varandra och de som har ganska spridda och olika svar har hamnat för sig.  

 

4.2 Globala mönster 

Vi kunde finna 2 globala mönster som sträckte sig över alla frågor och flera respondenter. Dessa 

mönster har vi nedan ringat in i blått för att tydligt visa hur de ser ut. 

 



 29 

 
Globala mönster  

4.2.1 Globalt mönster 1 

Inom mönster 1 finns Vardia Försäkring, If Skadeförsäkring och Folksam. De har svarat likartat 

genom i stort sett hela intervjun och arbetar alltså på ett liknande sätt när det gäller 

implementeringen av etiska riktlinjer. I dessa företag har ledningen en stor roll när det gäller att föra 

ut koderna i organisationerna och därmed prata om dem och skapa diskussioner om etik. De har 

även svarat likartat angående hur de anställda visar att de tagit till sig koderna där alla tre företagen 

använder sig av uppföljningar av olika slag och de vill även skapa dialoger inom organisationerna 

för att alla ska få en bättre förståelse för innehållet i de etiska koderna. Ledningen i dessa företag 

visar att de stödjer koderna genom att efterleva dem och prata om dem och de har även samma 

riktlinjer för alla oavsett position inom företaget. De använder sig också av olika etikutbildningar 

för de anställda, framförallt grundutbildningar för nyanställda samt uppföljningsutbildningar för alla 
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till exempel när det blir relevant att ta upp en etikfråga. Vardia Försäkring och If Skadeförsäkring 

använder sig också av case för att med hjälp av praktiska övningar träna på att hantera etiska 

dilemman. På frågan om de hade ändrat koderna någon gång, svarade två av respondenterna att de 

gjort en mindre revidering de senaste åren mest för att uppdatera dem och göra dem mer tydliga och 

läsvänliga.  

 

Samtliga företag i detta mönster använder alltså någon form av utbildning för att lära och upplysa 

de anställda om etik och vilka värderingar företaget har. Utbildningarna kan hållas i form av 

grundutbildningar för de nyanställda, kontinuerliga utbildningar (till exempel när riktlinjerna har 

ändrats) eller genom föreläsningar eller diskussioner med praktiska exempel. Anders Rinman, chef 

för försäkringsjuridik på If Skadeförsäkring, beskriver deras utbildning som bland annat 

”seminarier och workshops, allt ifrån ledningsgrupper, nordiska ledningsgrupper, svenska lednings-

grupper men även nere på avdelningsnivå och då tar man ju just den avdelningen, hur ser den 

vardagen ut och så gör man övningsexempel på det”. De har alltså många olika utbildningsvarianter 

och de anpassas ofta efter vilken avdelning det gäller. 

 

4.2.2 Globalt mönster 2 

I detta mönster ingår företagen Skandia Försäkringar och Söderberg & Partners. De jobbar likartat 

med utformningen av koderna och de menar att deras etiska koder ska förklara hur de anställda ska 

agera och alltså beskriva vad ett rimligt beteende är. De har även inkluderat exempel i sina koder 

för att tydliggöra den praktiska betydelsen av dem. En av anledningarna till att dessa företag har 

sina etiska riktlinjer är det befintliga lagkravet för försäkringsförmedlare. Johan Ahlberg, försälj-

ningsområdeschef på Skandia Försäkringar, förklarar detta som att ”det finns ju vissa lagar som vi 

måste följa och det är finansinspektionen som styr lite vilka lagar vi måste följa och de sätter ju fast 

regelverket och sen har vi våra tillämpningar av dem lite situationsanpassat efter vårt arbetssätt och 

så vidare”. 

 

Vid implementeringen har ledningen även i dessa företag en stor roll då de är deras uppgift att 

besluta om dem och sedan föra ut dem för att alla anställda ska ta del av dem. De anställda visar 

sedan att de förstått koderna genom någon form av kunskapstest. Båda företagen använder sig också 

av olika sorters utbildningar för att ännu mer hjälpa de anställda att förstå hur de ska tänka kring 

etikfrågor. Martin Johansson, bolagsjurist på Söderberg & Partners, förklarar ledningens roll för att 

kontrollera dem anställda som att ”sedan görs det ju löpande kunskapsuppdateringar så att man 

testas om det, så som helhet testar vi dem och informerar om dem”. 
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4.3 Lokala mönster 

Efter att vi har hittat två globala mönster började vi leta lokala mönster och vi flyttade då om en del 

respondenter för att få mer tydliga mönster. Inför detta steg valde vi även att ta bort några frågor 

som inte har väsentlig betydelse inom analysen för lokala mönster utan kvar var de frågor som 

tydligt kan kopplas till teorin samt utgör grunden i vår undersökning. Vi kunde sedan hitta fem 

tydliga lokala mönster som nedan är inringat i rött. 

 

 
Lokala mönster 1 och 2 

4.3.1 Lokalt mönster 1 

I mönster 1 ingår Nordic Brokers Association, Vardia Försäkring, If Skadeförsäkring, Folksam och 

Söderberg & Partners. De har svarat likartat på frågan om hur etiska koder implementeras inom 

organisationen. I dessa företag är det ledningen som främst har ansvaret för att föra ut riktlinjerna, 

de har alla diskussioner om etik för att medarbetarna ska förstå vikten av det och de har även 

etikutbildning för nyanställda samt kontinuerlig utbildning för alla organisationens medlemmar. 

Lina Winqvist, marknadschef på Vardia Försäkring, förklarar bland annat att ”vi som jobbar på mer 

ledningsnivå har många sådana diskussioner kring etiska dilemman så just när det uppstår problem 

men även generellt hur vi ska få personalen att göra rätt och tänka till”. 

 

4.3.2 Lokalt mönster 2 

I det andra lokala mönstret ingår Folksam, Söderberg & Partners, Moderna Försäkringar, Capitalis 

Tailor och Skandia Försäkringar. Dessa företag har svarat liknande på frågan om vad ledningen har 

för roll vid implementeringen. Ledningen har i dessa företag beslutat om riktlinjerna samt att de har 

det största ansvaret för att se till att alla anställda får ta del av dem. Thomas Irstam, VD för 

Capitalis Tailor, förklarar ledningens roll som att ”det är vi som håller i mötena när vi pratar om det 
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här och det är vi som ska se till att de får de här dokumenten och det är vi som ser till att det 

efterlevs”. 

 

 
Lokala mönster 3, 4 och 5 

4.3.3 Lokalt mönster 3 

I mönster 3 ingår If Skadeförsäkring, Vardia Försäkring, Folksam, Capitalis Tailor och Moderna 

Försäkringar. Som bilden ovan visar har de svarat likartat när det gäller vikten av etik inom 

försäkringsbranschen och två av dem nämnde också att det beror mycket på att det är en 

förtroendebransch. Majoriteten av dem svarade även att etik diskuteras när det bli aktuellt och att 

det därmed beror på vad som sker inom organisationen och mot kund. De ansåg därför att det var 

svårt att veta exakt hur ofta det diskuteras. Vi tror att etik är något som berörs i alla dessa företag 

mer eller mindre dagligen men att själva diskussionerna endast äger rum när en specifik situation 

uppstår. De svarade även likartat på frågan om hur riktlinjerna är utformade och alla utom en 

svarade då att det är styrelsen som fastställer dem.  

 

4.3.4 Lokalt mönster 4 

Mönster 4, som består av företagen Folksam, Capitalis Tailor, Moderna Försäkringar, Skandia 

Försäkringar och Söderberg & Partners, visar på likartade svar vad gäller frågorna om vad 

riktlinjerna har för funktion, hur de implementeras i organisationen och vad ledning har för roll vid 

implementeringen. De har svarat att riktlinjernas funktion är att de ska visa vad ett rimligt och etiskt 

beteende är så att alla anställda vet vilka värderingar organisationen har. Företagen vill alltså att de 

etiska riktlinjerna ska kunna vägleda de anställda till att ta etiskt korrekta beslut. 
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Vid implementeringen är det framförallt ledningen som för ut riktlinjerna i organisationerna och 

talar om dem för att skapa diskussioner kring etik på arbetsplatsen. Inom dessa företag är det även 

ledningen som har beslutat om riktlinjerna och det är deras ansvar att alla organisationens 

medlemmar får ta del av dem. Benito Guiance, chef för marknad- och affärsutveckling på Moderna 

Försäkringar, trycker ännu mer på vikten av att diskutera etik inom organisationen för att skapa en 

bättre förståelse för den. ”Att man för ut det här som en diskussion i hela organisationen. Att man 

då ska diskutera ett antal frågeställningar som är svåra. Att man på något sätt ska komma till insikt i 

var bolaget står och varför det står för vissa värden”, han menar alltså att poängen med 

diskussionerna ska vara att alla ska förstå varför ett visst beteende är att föredra.  

 

4.3.5 Lokalt mönster 5 

Mönster 5 består av Skandia Försäkringar, Söderberg & Partners och Trygg-Hansa. Likt mönster 3 

har de svarat att etik är jätteviktigt just för att det är en företroendebransch och att etik diskuteras 

när det blir aktuellt. Dessa företag har utformat sina riktlinjer för att hjälpa sina anställda att veta 

hur de ska agera på ett korrekt sätt och de har även med olika exempel för att tydliggöra detta. 

Bakgrunden till att de utformat etiska koder är främst Finansinspektionens lagkrav som gäller 

företag som förmedlar försäkringar. 

 

Av resultatet vi fick av dessa intervjuer kan vi konstatera att företagen tycker att etikfrågor är 

viktiga inom försäkringsbranschen och många menar att de lever på förtroendet från sina kunder. 

Viktoria Wastenson, bolagsjurist på Trygg-Hansa, förklarar att ”vi lever ju på förtroende – det är ju 

det vi säljer” och hon menar att etiken är ”A och O” för att bygga förtroende. Majoriteten av dessa 

företag svarade att de ”ofta” diskuterar etik inom organisationerna men de hade svårt att precisera 

detta närmare och svarade då istället att etik diskuteras när det blir aktuellt till exempel om ett 

specifikt fall kommer upp där de misstänker att en etisk riktlinje har brustit eller om någon känner 

att en viss fråga behöver diskuteras. 

 

4.4 Övrig empiri 

Som vi tidigare nämnt har vi innan analysen valt bort vissa frågor som inte kommer kunna påverka 

denna då vårt fokus har legat på frågorna som kan kopplas till undersökningens syfte. I detta avsnitt 

kommer vi beröra vissa delar av det som inte tagits upp i analysen men som vi ändå tycker bidrar 

till en större förståelse för hur de arbetar inom branschen. 
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Alla intervjurespondenter var överens om att etik är en grundsten i försäkringsbranschen eftersom 

att de anställda ständigt ställs inför etiska dilemman. Johan Ahlberg, försäljningsområdeschef på 

Skandia, nämner ett exempel som att ”det kan vara så pass enkelt att en kund vill bjuda dig på lunch 

eller en flaska vin som tack för hjälpen”. Det Johan Ahlberg beskriver är en form av muta och just 

mutor är något som i princip alla respondenter pratade om, dock menade Thomas Irstam, VD på 

Capitalis Tailor, att mutor var mer vanligt förekommande förr i tiden. Benito Guiance på Moderna 

Försäkringar förklarar att det kan uppkomma situationer där de anställda ”kan tillgodogöra sig 

information på ett felaktigt sätt eller utnyttja personliga kontakter eller beroenden” och därför är det 

viktigt att det är reglerat i riktlinjerna så att de anställda vet hur de ska agera i dessa situationer och 

inte bli lockade att utnyttja detta. 

 

På frågan om hur de etiska riktlinjerna är utformade inom organisationerna, svarade majoriteten att 

de var skrivna för att de anställda ska förstå hur de ska agera där vissa även förklarade att de har 

konkreta exempel på situationer som de anställda kan ställas inför. I många av organisationerna är 

det styrelsen som fastställer riktlinjerna vilket tyder på att det oftast görs ”top-down”, alltså att 

initiativet kommer ifrån ledningen och att de sedan för ut dem i organisationerna. En hel del av 

respondenterna pratade också om Finansinspektionens lagkrav, eftersom det utgör en stor del i hur 

riktlinjerna är utformade. Samtliga företag beskrev riktlinjernas funktion som i någon mening 

vägledande för att de anställda ska veta hur de ska agera i enlighet med företagets värderingar. 

 

Företagen fick också svara på vart de anställda kan ta del av de etiska riktlinjerna och alla svarade 

antingen att de finns på intranätet (intern hemsida) eller på en extern hemsida alltså den offentliga 

hemsidan. Några av företagen hade dem även utskrivna i pappersform som de anställda får när de 

anställs samt att de kunde hämta dem hos ledningen. Fredrik Dahl, complianceansvarig på Nordic 

Brokers Association, förklarade att ”det interna regelverket finns på nätet, där alla kan läsa det när 

de känner sig osäkra på vilka policys vi har”. Ett av företagen har även sina riktlinjer både på den 

interna och den externa hemsidan för att de ska var lätta att hitta oavsett vilken avdelning de 

anställda jobbar på samt för externa intressenter. 
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5. Analys 
Detta avsnitt avser att redovisa den analytiska delen av studien. Den har genomförts i form av 

grounded theory.  

 

Efter att vi lokaliserat både lokala och globala mönster har vi gått tillbaka till vår operationalisering 

av intervjufrågorna för att koppla respondenternas svar till teorin och därmed förankra det i tidigare 

forskning. 

 

5.2 Globala mönster 

5.2.1 Globalt mönster 1 

Alla tre företagen använder sig av någon form av uppföljning för att veta att de anställda efterlever 

koderna och detta kan kopplas till det Kaptein & Wempe (1998) skriver om att ledningen måste 

rätta till oönskade beteenden när de inträffar för att tydliggöra riktlinjernas vitalitet. Precis som 

Stevens (2008) förespråkar, använder dessa företag mycket kommunikation för att de anställda ska 

få en bättre förståelse för kodens innehåll. Stevens (2008) skriver också att det är viktigt att skapa 

debatter och diskussioner om etik och etiska värderingar för att hjälpa de anställda att fatta etiska 

beslut och hantera etiska dilemman. Detta är något som alla tre företagen indikerade att de ansåg 

var essentiellt för att de anställda ska kunna ta till sig kodens innehåll samt att ledningen även får 

bekräftelse på att de gjort detta.  

 

För dessa tre organisationer var det även en självklarhet att ledningen ska föregå med gott exempel 

och själva efterleva koderna. Detta är en av grundstenarna i begreppet senior management support 

som Schwartz (2004) tar upp och som Webley & Werner (2008) förtydligar när de skriver att tonen 

från ledningen och dess beteende är en av de avgörande faktorerna för att sända ut signaler om hur 

allvarlig etik är. Att ledningen pratar om och diskuterar koderna med anställda är enligt Schwartz 

(2004) ytterligare en grundläggande del i senior management support och detta tog även företagen i 

mönster 1 upp att de gjorde.  

 

Som Valentine & Barnett (2007) skriver bör en etisk kod kompletteras med en etikutbildning och 

Wotruba et al. (2001) förklarar detta med att utbildningen hjälper till att förstärka frågeställningarna 

och värderingarna som koden innehåller. Alla tre företagen i mönster 1 har utbildningar för sina 

anställda inom etik. Webley & Werner (2008) skriver också att etikträning ska utföras kontinuerligt 

för att ge bästa resultat vilket även dessa respondenter svarat att de gör. Att ha utbildning om 

företagets etiska värderingar vid nyanställning kan, enligt Valentine & Barnett (2002), vara 
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fördelaktigt för att hjälpa den anställda att snabbare förstå och komma in i företagskulturen. Två av 

företagen använder sig även av case för att utbilda sina anställda vilket Schwartz (2004) menar är 

bra för att de anställda ska bli mer medvetna om kodens innebörd och betydelse. Nijhof et al. (2003) 

skriver att det är viktigt att riktlinjerna översätts i termer som är förståeliga för de anställda och 

detta är något som både If Skadeförsäkring och Folksam gjort när de moderniserat dem och gjort 

dem mer läsvänliga. 

 

5.2.2 Globalt mönster 2 

Precis som i många andra företag har ledningen i Skandia Försäkringar och Söderberg & Partners 

en stor roll vid implementeringen av etiska koder vilket kan kopplas till Weeks & Nantel (1992) 

samt Weaver et al. (1999) som anser att det är ledningens uppgift att föra ut koderna och se till att 

de blir integrerade i den dagliga verksamheten. Att dessa företag använder koderna som en 

vägledning för de anställda kan jämföras med det Kaptein & Wempe (1998) skriver om att koden 

ska fungera som en guide för de anställda när de ska fatta beslut. Båda företagen använder sig av 

etikutbildning för att ytterligare hjälpa de anställda att förstå komplexiteten i etiken vilket Wotruba 

et al. (2001) och Valentine & Barnett (2002) menar är fördelaktigt för att tydliggöra hur företaget 

vill att de ska agera och vilka värderingar de står för. 

 

5.3 Lokala mönster 

5.3.1 Lokalt mönster 1 

Att ha utbildning om de etiska koderna för de anställda är något som Wotruba et al. (2001) 

förespråkar då de skriver att det blir lättare för dem anställda att förstå vilka etiska värderingar och 

standarder organisationen har. Dessa företag utbildar sina anställda både kontinuerligt och vid 

nyanställningar och precis som tidigare nämnt skriver Valentine & Barnett (2002) att det kan vara 

extra fördelaktigt vid nyanställningar. Vi kan alltså konstatera att detta mönster styrker teorin om 

Schwartz (2004) begrepp training som en viktig del i implementeringsprocessen. 

 

Webley & Werner (2008), Schwartz (2002) och Schwartz (2004) skriver samtliga om vikten av att 

ledningen diskuterar och pratar öppet om etik och de etiska riktlinjerna. En anledning till det är att 

de vill att alla anställda ska förmedla företagets etiska värderingar på ett korrekt och 

överensstämmande sätt. Både Weeks & Nantel (1992) och Weaver et al. (1999) anser att ledningen 

har det största ansvaret vid implementeringen av de etiska koderna och därmed kan vi konstatera att 

det är bra att det i dessa företag sker på detta sätt. Även Farrell et al. (2002) är eniga om att 

ledningen ska kommunicera ut koderna till samtliga anställda för att förebygga oetiska beteenden. 
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5.3.2 Lokalt mönster 2 

Det är ledningen som beslutar om koderna vilket kan kopplas till Kaptein & Wempe (1998) där de 

beskriver att företagen kan utse ett fåtal personer som ska utforma koderna. I detta mönster svarade 

även företagen att det är ledningen som ska se till att alla anställda tar del av koderna för att veta 

hur de ska bete sig. Dessa företag vill alltså att de etiska koderna ska skapa ett viljebeteende hos de 

anställda vilket är ett av de fyra signifikanta elementen som Wood & Rimmer (2003) menar att 

koderna definieras av. För att de anställda ska vilja bete sig i enlighet med koden är det en stor 

fördel om företagen uppmuntrar dem till detta. Mönstret kan starkt kopplas till Schwartz (2004) 

begrepp ”senior management support” där det alltså är ledningen som har det största och viktigaste 

ansvaret när det gäller implementerings-processen.   

 

5.3.3 Lokalt mönster 3 

För att jämföra dessa svar med teorin kan vi se stora skillnader när det gäller hur företagen utformar 

sina etiska riktlinjer och hur det enligt teorin ska gå till. Nijhof et al. (2003) och Webley & Werner 

(2008) menar att företagets värderingar ska bestämmas i samförstånd med både ledning och 

anställda för att ledningen sedan ska kunna fastställa riktlinjerna. Detta är något dessa företag inte 

gör utan de beskriver processen som att styrelsen mer eller mindre ensam beslutar om riktlinjerna 

och deras innehåll. Dock skriver Kaptein & Wempe (1998) att det finns ett problem med att låta alla 

organisationens medlemmar delta i utformningsprocessen av de etiska koderna eftersom det skulle 

ta en avsevärt längre tid än om ett fåtal personer utformar koderna 

 

5.3.4 Lokalt mönster 4 

Att riktlinjernas funktion är att förklara vad som är ett rimligt beteende kan precis som i globalt 

mönster 2 kopplas till Kaptein & Wempe (1998) eftersom koden då kan fungera som en guide för 

de anställda. Som i det första globala mönstret kan vi koppla mönster 4 svar till Stevens (2008) när 

det handlar om att ledningen ska föra diskussioner och få igång debatter om etik. Svaren angående 

att ledningen ska föra ut de etiska riktlinjerna och se till att alla får ta del av dem kan kopplas till 

Weaver et al. (1999) som skriver att ledningen i första hand är ansvarig för att integrera koderna i 

de dagliga rutinerna.  

 

Vi upplever att dessa företag jobbar i enlighet med det som senior management support står för och 

som Schwartz (2004) förklarar är detta grundläggande för att implementeringen ska bli bra och 

koderna ska få den effekt företagen eftersträvat. Ledningarna i dessa företag är aktiva och jobbar för 
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att underlätta arbetet för de anställda genom att hela tiden hålla igång samtal om hur de vill att de 

anställda ska agera och hjälpa dem att ta till sig företagets värderingar. När ledningen aktivt håller 

diskussioner om etik med de anställda visar de även att de är öppna för hör de anställdas synpunkter 

och tankar vilket många forskare bland annat Nijhof et al. (2003) och Webley & Werner (2008) är 

fördelaktigt för att säkerställa effekten av koderna. 

 

5.3.5 Lokalt mönster 5 

Som Kaptein & Wempe (1998) skriver kan organisationer skriva koderna på ett positivt eller 

negativt sätt där det positiva sättet innebär att organisationen förklarar hur de vill att de anställda 

ska handla och bete sig. Detta medför att de anställda kan använda koden som en guide när de 

möter etiska dilemman och detta kan kopplas till svaren i det andra globala mönstret eftersom de 

har svarat att koderna ska beskriva hur de anställda ska agera. Även det Webley & Werner (2008) 

säger om att vissa företag inkluderar korta scenarion i koderna stämmer bra in på detta mönster. 

Anledningen till att använda exempel i de etiska koderna kan vara för att göra det mer tydligt och 

lättförståeligt för de anställda vilket ökar chansen att de efterlever dem. Svaren angående att det 

finns ett lagkrav som organisationerna måste följa kan kopplas till det Schwartz (2001) nämner där 

kodens funktion bland annat kan vara att hjälpa företaget undvika juridiska konsekvenser.  
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6. Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera arbetet som helhet men även ta upp viktiga delar av 

undersökningen. Slutligen kommer vi att presentera vad vi kommit fram till och vårt slutliga bidrag.  

 

6.1 Resultat 

Vi har kommit fram till att ledningen verkar ha den viktigaste rollen vid implementeringsprocessen 

av etiska riktlinjer inom försäkringsbranschen. Det är ledningens arbete som ger möjlighet till att 

koderna genomsyrar hela organisationen och att alla anställda agerar i enlighet med dem. I 

majoriteten av företagen vi har undersökt var det styrelsen eller ledningen som utformade 

riktlinjerna, ofta med bakgrund mot Finansinspektionens lagkrav, och det var även ledningen som 

hade det största ansvaret att kommunicera och föra ut dem till samtliga anställda. Att ledningen 

också ska föregå med gott exempel för att sätta tonen inom organisationen var något mer eller 

mindre alla respondenter berörde. 

 

Ledningen har även en stor roll när det gäller att kontrollera att de anställda följer koderna. Många 

företag svarade att de följer upp de anställdas handlingar genom att bland annat lyssna av deras 

säljsamtal och flertalet företag hade också utvecklingssamtal för de anställda där etikfrågor stod i 

centrum. Några få respondenter svarade också att de hade kunskapstest om just etiska frågor för att 

säkerställa att alla anställda var införstådda i företagets värderingar och kodernas betydelse. Många 

av företagen försöker även skapa diskussioner om etik med de anställda för att därmed trycka på 

vikten av etiskt beteende men också för att stämma av att de anställda verkligen har förstått 

koderna. 

 

Av vår undersökning kan vi konstatera att de flesta företagen använder sig av någon form av 

etikutbildning för de anställda för att lära dem att hantera etiska dilemman. Detta gjordes i våra 

undersökningsföretag genom bland annat case, föreläsningar, workshops och webbaserad 

utbildning. De flesta företagen hade inte bara grundutbildning för nyanställda utan även 

kontinuerlig utbildning av etik för att alla anställda ska vara uppdaterade om kodernas innehåll och 

alltid ha dem ”top of mind”. 

 

I övrigt fann vi i undersökningen att företagens etiska riktlinjer finns nedskrivna för att de anställda 

alltid ska kunna ta del av dem vid behov. Vid nyanställning utbildas alla om de etiska riktlinjerna 

och ibland får då även de anställda koderna i pappersform. Annars finns de också tillgängliga på 

deras intranät och i vissa fall även på den offentliga hemsidan. Vad gäller innehållet i koderna kan 
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vi konstatera att majoriteten av företagen har utformat kodernas innehåll efter hur de vill att de 

anställda ska agera samt att de anställda ska kunna använda dem som vägledning och guidning för 

att kunna ta etiska beslut. 

 

6.2 Diskussion och egna reflektioner 

Studiens undersökningsprocess är till viss del generaliserbar eftersom intervjuguiden går att 

tillämpa på andra branscher men resultatet i sig går inte att generalisera eftersom studien är 

branschspecifik. Vi menar också att hela processen går att tillämpa på andra branscher men 

resultatet kommer antagligen skilja sig beroende på vilken typ av bransch det är. Resultatet anser vi 

ändå går att generalisera för branschen eftersom vi intervjuat flertalet av de största aktörerna samt 

branschorganisationerna vilket har gett oss en övergripande bild av branschen som helhet. Av 

svaren vi fick kan vi konstatera att många företag jobbar väldigt lika med 

implementeringsprocessen och vi tror inte att fler intervjuer hade förändrat resultatet.  

 

Genom arbetets gång har flera tankar och funderingar dykt upp och dessa kommer vi att beröra i 

detta avsnitt. Till att börja med kommer vi att resonera lite kring Schwartz (2004) begrepp senior 

management support och ledningens roll vid implementeringsprocessen. Vår undersökning visade 

att det i princip alltid är styrelsen/ ledningen som utformar och fastställer riktlinjerna och vi 

funderar då på om detta är det bästa alternativet eller om organisationer bör göra som Nijhof et al. 

(2003) och Webley & Werner (2008) föreslår och låta alla organisationens medlemmar vara 

delaktiga i denna process. Vi anser att det finns både fördelar och nackdelar med båda alternativen, 

när alla får vara med i processen är chansen större att fler situationer ”blir täckta” och då är det 

större chans att de anställda känner förtroende för koderna men detta alternativ kräver en hel del 

mer tid och arbete vilket kan göra processen långdragen och mer resurskrävande. Som tidigare 

nämnt kan det alltså vara fördelaktigt att ha en styrelse som beslutar om de etiska koderna eftersom 

processen blir onödigt krånglig i företag med så många anställda som våra undersökningsföretag 

har. 

 

Att etik är oerhört viktigt i säljande organisationer styrks av Ingram et al. (2007) som skriver att 

goda etiska grunder hos företaget är viktigt för att förbättra kundrelationerna. Vi tror därför att det 

är en av anledningarna till att så många respondenter har svarat detta. I förtroendebranscher måste 

företagen hålla en god etisk profil för att kunna överleva och vår uppfattning är att en oetisk 

handling under en lång tid kan förstöra för företaget. I dessa fall spelar det ingen roll om man har 

etiska koder eftersom förtroendet från kunderna ofta redan är förlorat. I stora organisationer är det 
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alltså extra viktigt att alla medarbetare visar upp en enad och överensstämmande bild av företaget 

och dess värderingar till kunderna. Större företag har ofta också mer resurser att lägga på 

etikområdet och de har även ofta en egen complianceavdelning som sköter dessa frågor och jobbar 

med dem dagligen. I stora företag har man alltså bättre förutsättningar för att implementera etiska 

riktlinjer på ett bra och effektivt sätt men det kan vara svårare att ”kontrollera” att alla anställa följer 

dem. 

 

I alla företagen vi studerat har ledningen en avgörande roll för de etiska riktlinjernas funktion och 

hur väl de blir mottagna inom organisationerna. Detta har vi genomgående kunnat tolka utifrån 

samtliga respondenters svar eftersom de beskrivit hur ledningen föregår med gott exempel, för 

diskussioner om etik, följer upp etiskt beteende och på andra sätt sätter tonen för hur viktigt etik är 

samt hur de vill att de anställda ska agera. Stevens (2008) är en av forskarna som förklarar hur 

viktigt det är att ledningen skapar diskussioner inom organisationen för att anställda ska förstå 

vikten av etiskt beteende. Vi tror att detta är en grundsten för att skapa ett etiskt klimat där alla 

inom organisationen har lika värderingar och efterlever de etiska riktlinjerna.  

 

Vad gäller sign-off-processen har vi funnit några skillnader mellan teorin och hur de studerade 

företagen faktiskt gör. Den största skillnaden handlar om hur de anställda bekräftar att de förstått 

innehållet i koderna. Enligt Schwartz (2004) ska de anställda visa att de läst, förstått och avser att 

följa koden men i de flesta företag som vi har undersökt är det ledningen som har ansvaret för 

uppföljningen och kontrollen av detta. Alla företagen hade någon form av rutin med att se till att 

alla anställda ska ta del av koderna men de behövde oftast inte bekräfta att de verkligen tagit till sig 

innehållet. Vissa hade en form av e-learning under utbildningen där de anställda bara behövde 

klicka sig igenom innehållet utan att på något vis bekräfta att de förstått det men några av företagen 

hade kunskapstester om etik och några lät de anställda skriva på i anställningsavtalet att de kommer 

följa koderna. Vi anser att ett kunskapstest kan vara svårt att utforma då etik inte är ”svart på vitt” 

utan är väldigt komplext och skiljer sig från situation till situation. Dock tycker vi att någon form av 

bekräftelse genom underskrift är lämpligt för att de anställda ska visa att de är väl medvetna om 

kodens innehåll och avser att följa den. 

 

Det tredje begreppet i Schwartz (2004) artikel är training som mycket handlar om utbildning och att 

träna på att hantera etiska dilemman. Alla företagen har någon form av etikutbildning vilket även 

Valentine & Barnett (2007) och Wotruba et al. (2001) rekommenderar. Vi tycker framförallt att det 

är fördelaktigt att ha case och exempelövningar i samband med etikutbildningen eftersom det, 
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precis som Schwartz (2004) säger, är bra för att förstärka kodens budskap och göra de anställda mer 

medvetna om den praktiska innebörden av den. Vi anser även att det är bra att ha kontinuerlig 

utbildning som Webley & Werner (2008) också förespråkar för att de anställda alltid ska ha de 

etiska koderna färskt i minnet samt vara uppdaterade om de senaste ändringarna.  

 

Under vår undersökning märkte vi också att branschen styrs mycket av Finansinspektionens lagkrav 

och dess tillsyn. Alla förmedlare måste ha en licens, alltså vara certifierade, för att få sälja 

försäkringar vilket i sig medför att säljarna måste bli godkända på tester där bland annat etik ingår. 

Vi tycker dock, precis som Wood & Rimmer (2003), att det är viktigt att varje företag utformar sina 

egna etiska riktlinjer både för att visa att de tar ansvar gentemot kunder men också för att de 

anställda ska vara väl medvetna om företagets värderingar. Att företagen upprättar egna etiska 

riktlinjer anser vi är en viktig del för att de anställda ska känna att ledningen verkligen anstränger 

sig när det gäller etikfrågor samt att riktlinjerna blir mer situationsanpassade för just den 

organisationen vilket medför att riktlinjerna blir mer relevanta och användbara. Vi tror att en av 

anledningarna till varför Söderberg & Partners och Trygg-Hansa ofta nämnde Finansinspektionens 

lagkrav är för att de vi intervjuade på dessa företag är bolagsjurister och just jurister jobbar som 

bekant dagligen med lagar och regler. Hade vi intervjuat någon annan på företagen tror vi att det 

finns en chans att vi fått lite annorlunda svar som hade varit mer kopplade till enbart företagets syn 

och värderingar. 

 

De flesta företagen vi har studerat har även någon form av säljare med provisionsbaserad lön inom 

organisationen, vilket medför att de etiska riktlinjerna blir ännu viktigare. Dessa säljare har en 

position där de kan lockas av att välja ett oetiskt alternativ för egen vinning och detta påpekar även 

Martin Johansson, bolagsjurist på Söderberg & Partners, när han säger att ”om du sitter i en 

ställning där du kan besluta om saker är det här ännu mer påkallat än om du har till exempel noll 

beslutsmakt”. Ingram, LaForge & Schwepker (2007) och McClaren (2000) är som tidigare nämnt 

eniga om att etik är något som bör genomsyra alla säljorganisationer vilket bäst görs genom att ha 

tydliga etiska riktlinjer just för att hjälpa säljarna att ta rätt etiska beslut. 

 

Vi har också reflekterat över vad vi tycker om att de flesta företagen endast hade sina etiska 

riktlinjer på sina intranät och inte offentliga för allmänheten. Vi tycker likt Schwartz (2002) att 

företagen visar på ett mycket större ansvar gentemot kunderna när de också lägger ut koderna på 

den externa hemsidan. Många kunder värdesätter etiskt beteende hos säljare högt, precis som 
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Ingram, LaForge & Schwepker (2007) säger, och vi tror att många företag skulle dra stora fördelar 

av att offentligt visa att de endast godkänner etiskt beteende hos sina anställda. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vi är väldigt positivt överraskade av hur seriöst alla företagen i 

undersökningen ser på etik och hur grundligt och utförligt de arbetar med etiska frågor. Vi känner 

även att vår undersökning har bekräftat mycket av den befintliga forskningen som finns på området 

men även bidragit till att vi nu kan konstatera att ledningens roll för implementeringsprocess är helt 

avgörande för de etiska riktlinjernas effektivitet inom försäkringsbranschen. Vidare visar vår studie 

också att nyckeln till effektiva etiska koder är att ledningen tillsammans med de anställda för 

diskussioner och dialoger om etiska frågor samt övar på att hantera etiska dilemman. 
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7. Begränsningar och förslag på framtida forskning 
I detta avsnitt kommer vi att beröra studiens begränsningar och hur detta har påverkat vår 

undersökning. Vi kommer också ge förslag på vad vi tycker att framtida forskning bör undersöka. 

 

Till att börja med vill vi säga att resultatet av vår undersökning inte går att generalisera och tillämpa 

på andra branscher, dels för att antalet respondenter är för få för detta samt att denna bransch har ett 

väldigt specifikt regelverk i sig, i och med det befintliga lagkravet. Vi tror även att företagens 

storlek kan bidra till att undersökningen är svår att generalisera eftersom att de minsta företagen inte 

har egna etiska riktlinjer utan de står under branschorganisationernas. Detta gör att vi inte kunnat ta 

reda på hur de implementeras i dessa mindre företag. Vi tycker ändå att resultatet speglar 

branschens sätt att arbeta med etiska riktlinjer. Detta för att de företag vi har undersökt har svarat 

ganska likartat på undersökningen och att vi därmed tror att fler intervjuer inte skulle tillföra så 

mycket nytt samt att vi ändå har studerat de största företagen inom branschen. Dock ser vi en möjlig 

begränsning i resultatet på grund av respondenternas olika positioner i företagen vilket kan påverka 

hur de tolkat frågorna och därmed svaren på dem. Det finns också en risk att respondenterna glömt 

att nämna saker i deras svar på grund av att vi mestadels ställt väldigt öppna frågor.  

 

Vi rekommenderar att framtida studier ska undersöka hur implementeringsprocessen går till i andra 

branscher som har säljare med provisionsbaserad lön för att kunna jämföra om det finns skillnader 

mellan olika branscher. Vi tycker också att det bör forskas vidare mer specifikt kring de olika 

delarna av Schwartz (2004) begrepp senior management support, sign-off och training och ta reda 

på hur just dessa ska utföras för att koderna ska bli så effektiva som möjligt och därmed påverka 

etiskt beteende inom organisationerna.  
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Capitalis Tailor, VD Thomas Irstam, 2014-04-09 

Folksam, Chef för risk- och compliance Ylva Wessén, 2014-04-09 

If Skadeförsäkring, Chef för försäkringsjuridik Anders Rinman,  2014-04-11 

Moderna Försäkringar, Chef för marknad- och affärsutveckling Benito Guiance, 2014-04-08 

Nordic Brokers Association, Complianceansvarig Fredrik Dahl, 2014-04-10 

SFM, VD Charlotta Carlberg, 2014-04-07 

Skandia Försäkringar, Försäljningsområdeschef Johan Ahlberg, 2014-04-07 

Söderberg och Partners, Bolagsjurist Martin Johansson, 2014-04-10 

Trygg-Hansa, Bolagsjurist Viktoria Wastenson, 2014-04-10 

Vardia Försäkring, Marknadschef Lina Winqvist, 2014-04-09 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

 1. Vad heter du? 

2. Vilken befattning har du? 

3. Hur många anställda har ni? 

4. Berätta om din roll inom organisationen 

5. Hur viktigt tycker du att etik är på din arbetsplats? 

6. Hur ofta skulle du säga att etik diskuteras inom organisationen? 

7. Har ni säljare/ förmedlare med provisionslön? 

8. Har ni etiska koder/riktlinjer/policys inom organisationen? 

9. Hur är riktlinjerna utformade? 

10. Vad har de för funktion? 

11. Hur implementeras koderna inom organisationen? 

12. Vilken roll har ledningen/cheferna haft vid implementering av koderna? 

13. Var finns koderna tillgängliga för alla medarbetare? 

14. På vilket sätt har de anställda visat att de tagit till sig kodens innehåll? 

15. Hur visar ledningen att de stödjer koderna? 

16. Har säljarna specifika etiska koder eller har ni samma för alla medarbetare? 

17. Förekommer det att de anställda hamnar i etiska dilemman? Om ja, kan du ge exempel? 

18. Har ni ändrat koderna sedan de upprättades? Om ja, varför och hur? 

19. Har ni utbildning om etik? Hur ser den ut i så fall? 

20. Är det något mer du vill tillägga som inte tagits upp under intervjun? 
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Bilaga 2 - Rubriker och nyckelord 

 
Fråg

a/Res

pond

ent 

Rubriker If 

Skadeförsäk

ring 

Trygg-

Hansa 

SFM Capitalis 

Tailor 

Vardia 

Försäkring 

Skandia 

Försäkrin

gar 

Moderna 

Försäkringar 

Söderberg & 

Partners 

Folksam Nordic 

Brokers 

Associatio

n 

1   Anders 

Rinman 

Viktoria 

Wastenson 

Charlotta 

Carlberg 

Thomas 

Irstam 

Lina 

Winqvist 

Johan 

Ahlberg 

Benito Guiance Martin 

Johansson 

Ylva Wessén Fredrik 

Dahl 

2   Chef för 

försäkringsju

ridik 

bolagsjurist VD  VD  marknadsche

f 

Försäljnin

gsområdes

chef 

Chef för 

marknad- och 

affärsutveckling 

Bolagsjurist Chef för risk- 

och 

compliancea

vdelningen 

Complianc

eansvarig  

5 Förtroend

e 

Försäkring 

handlar ju 

om 

förtroende/ 

pålitliga 

vi lever ju på 

förtroende 

     

förtroendebra

nsch 

 förtroende 

hos 

kunderna 

        

Lagkrav       viktigt för att 

vi står under 

finansinspekt

ionens tillsyn 

            

Jättevikti

gt i denna 

bransch 

Extremt 

viktigt 

jätteviktigt   jätteviktigt i 

flera 

perspektiv/ 

sen är det 

viktigt ur 

synvinkeln 

att vi ska ha 

hög etik och 

moral på vårt 

bolag 

jätteviktigt/ 

en ganska 

etisk bransch/ 

grundläggand

e etiska 

principer som 

råder/ vi 

behandlar 

våra kunder 

bra/ 

jätteviktigt Jätteviktigt oerhört viktigt väldigt 

viktigt / 

företag som 

Folksam som 

håller en 

väldigt hög 

etisk profil så 

kan vi inte 

internt slarva 

med de etiska 

reglerna/ det 

här är ett av 

Folksams 

absolut 

viktigaste 

regelverk. 

Extremt 

viktigt 

6 Dagligen         Det 

diskuteras/  

man tar upp 

frågan när 

det kommer 

ett specifikt 

fall  

mer eller 

mindre 

dagligen 

    genomsnitt 

genom hela 

organisaiotne

n så är det 

varje dag 

Varje dag 
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När det 

blir 

aktuellt 

det är först 

när det landar 

i vardagen 

som det blir 

värt 

någonting / 

du ska få in 

det på varje 

avdelning 

och varje 

person – vad 

betyder det 

för mig 

det berörs 

ändå ganska 

ofta/ när man 

ingår ett avtal 

/ det kommer 

på tal väldigt 

ofta 

diskuterar 

man det här 

jättemycket/  

hela tiden 

pratar man 

om hur ser 

man på 

kundens 

bästa/ Etik är 

ett ledord / 

någonting 

som vi pratar 

om hela 

tiden. 

Rätt ofta/ vi 

jobbar med 

det löpande 

men säga att 

det tas upp 6-

8ggr per år  

    Ganska ofta/ 

verksamheter 

som bygger 

väldigt mycket 

på förtroende/  

Några gånger i 

veckan. 

Vi har ett 

regelverk, ett 

antal 

styrdokument. 

Där har vi ett 

etiskt regelverk 

för hur man ska 

agera. /något vi 

jobbar ofta 

med. 

    

7 inte egna 

säljare/ 

arvode/ 

fast och 

rörlig/ 

säljbonus 

vi har egna 

säljare/ man 

har 

provisionslön 

i någon form  

inte i bolaget 

men vi har 

egna 

anknutna 

försäkringsfö

rmedlare som 

har 

provisionslön  

många som 

har 

provisionslön

/ merparten 

arbetar med 

provisioner 

inte riktigt 

provisionslön 

utan del av 

arvode/ visst 

finns det 

förmedlare 

som får rörlig 

ersättning 

både fast lön 

och 

provisionslön

. 

En fast och 

en rörlig 

Ja. resultatenhet 

och sen får du 

in lön utifrån 

resultatenheten/ 

placeringsrådgi

vning tar vi ett 

fast arvode/ 

upphandla 

provisionsplane

r / gärna 

försöka lansera 

arvodesbaserad

e modeller / 

provisionsersätt

ning från 

försäkringsbola

gen  

Rådgivarna 

har dels en 

fast 

månadslön, 

dels en 

säljbonus. 

Nej vi har 

inga 

förmedlare 

8 god 

försäkring

sförmedla

r sed / 

lagstadgat

/ enkla 

och 

generella 

Ja, och vi har 

haft dem hela 

tiden 

det har vi. 

Det måste 

man ju ha 

som 

försäkringsbo

lag / Vi har 

en folder här 

som är som 

en 

sammanfattni

ng där det 

handlar om 

att sätta 

kunden först, 

hantera 

kundinformat

ion, klagomål 

ja lite allt 

möjligt kan 

man väl säga 

Ja, vi har 

etiska regler/ 

väldigt 

mycket 

lagstadgat 

när det gäller 

just 

provisioner / 

god sed och 

yrkesetiska 

riktlinjer för 

förmedlare 

  de är väl 

ganska 

generella 

skulle jag 

säga men det 

handlar 

väldigt 

mycket om 

sunt förnuft  

reglerat 

regelverk / 

god 

försäkrings

förmedlars

ed 

      enkla 

affärsetisk

a riktlinjer 

9 nedskrivn

a 

          nedskriva 

på papper 

 De finns 

nedskriva 
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styrelsen 

som 

fastställer 

de fastställs 

av styrelsen 

    utifrån det 

har sedan vi 

och företaget, 

styrelsen, 

skrivit under 

hur de ska se 

ut 

    ledningen som 

utformar 

  Det är 

styrelsen som 

fastställer 

dem så det är 

”top-down” 

  

lagstadgat   lagkravet   finansinspekt

ionen vad de 

tycker ska 

finnas med i 

etiska regler 

   

finansinsp

ektionen 

som styr 

lite vilka 

lagar vi 

måste följa 

och de 

sätter ju 

fast 

regelverket 

  krav från 

finansinspektio

nen 

    

exempel   beskrivs 

ganska 

praktiskt 

      sen finns 

det ju vissa 

riktlinjer 

där det står 

förklarat 

vad man 

menar / 

olika 

praktiska 

exempel / 

case 

  svårt att göra 

tydliga riktlinjer 

så vi försöker 

bara skriva hur 

man bör agera 

och lite 

exempel 

    

hur man 

ska agera 

det viktiga är 

hur man 

hanterar det i 

vardagen 

beskrivs 

ganska 

praktiskt 

Initiativet till 

det här är ju 

att som 

branschorgan

isation så vill 

man berätta 

vad det är 

som krävs av 

dig som 

förmedlare, 

vad du ska 

informera 

om.  

  säkerställa att 

alla liksom är 

med på 

samma 

riktlinjer/ lätt 

att säga sunt 

förnuft men 

alla har inte 

samma sunda 

förnuft / det 

är väldigt 

viktigt att 

kunna liksom 

visa på ett 

dokument 

också eller en 

rutin 

sen har vi 

våra 

tillämpnin

gar av dem 

  mycket 

beskrivande 

  handlar om 

att man 

ska kunna 

själv 

motivera 

”det här är 

etiskt”. 

Utgå från 

dig själv, 

är det här 

rätt för 

motparten? 

/ mycket 

service 

ledningen 

kommuni

cerar ut 

dem 

       sedan har jag 

och 

ledningen 

sett till att det 

har 

kommunicera

ts ut till alla 

medarbetare 

            

etikkomm

itté som 

föreslår 

nu är det 

etikkommitté

n som 

föreslår 
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10 upprätthå

lla 

förtroend

e 

upprätthålla 

förtroendet 

hos våra 

kunder 

      konsekvent 

behandling 

för att få 

förtroende 

för oss som 

företag 

          

utbilda 

och 

upplysa 

de 

anställda 

utbilda de 

anställda om 

IF's 

värderingar 

upplysa våra 

anställda om 

hur 

företagsledni

ngen anser 

att 

verksamhete

n ska 

bedrivas 

        att det inte bara 

handlar om ren 

lagstiftning/  

utan att det 

också handlar 

om en slags 

inställning, en 

slags 

hederlighet på 

något sätt i 

attityden/ Det 

ska förhindra 

kortsiktigt 

vinstdrivande 

eller egoism 

eller vad det nu 

kan vara 

  delas ut till 

alla 

nyanställda / 

vi håller 

utbildningar 

för alla nya 

chefer/ en 

årlig 

regelverksutb

ildning 

  

vad ett 

rimligt 

beteende 

är 

      se till att vi 

efterlever allt 

ifrån hur vi 

ska vara 

emot 

kundföretag, 

mot kund i en 

kundsituation

/  till hur 

medarbetaren 

ska vara när 

man jobbar 

hos Capitalis 

  medvetand

egörande 

och 

tydliggöra

nde så att 

man vet 

vad som 

gäller 

att det inte bara 

handlar om ren 

lagstiftning/  

utan att det 

också handlar 

om en slags 

inställning, en 

slags 

hederlighet på 

något sätt i 

attityden/ Det 

ska förhindra 

kortsiktigt 

vinstdrivande 

eller egoism 

eller vad det nu 

kan vara 

Om man inte 

sköter det här 

rätt och riktigt 

går det väldigt 

snabbt att 

förlora 

förtroendet / en 

oberoende roll 

där vi är 

transparanta 

och vi gör allt 

för kunden 

 vikten av de 

etiska 

reglerna och 

hur de ska 

tillämpas  

  

stödjande 

funktion 

          stödjande 

funktion så 

att man 

kan slå 

upp och 

läsa när 

det dyker 

upp olika 

situationer 

och frågor 

        

hur man 

ska 

hantera 

intresseko

nflikter 

  hur man ska 

hantera 

intressekonfli

kter, mutor 

och gåvor 
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förbättra 

det etiska 

beteendet 

på 

marknade

n 

    förbättra 

marknadsupp

förandet / 

vad som är 

ett rimligt 

beteende vad 

gäller etik på 

marknaden 

              

säkerställ

a kvalitet 

        Säkerhetsstäl

la kvalitet 

      ett regelverk 

så det ska 

efterlevas / vi 

följer upp 

efterlevnaden  

säkerhetsst

älla att vi 

ger en bra 

service 

11 antas av 

styrelsen 

  antas ju först 

av styrelsen 

en 

arbetsgrupp 

som tittar på 

och tar fram/ 

sen så 

förankras det 

i styrelsen 

ledningen 

utformar 

koderna / 

som styrelsen 

har sagt att 

det här ska 

ingå, så här 

ska det se ut 

      antas av 

styrelsen 

    

utbildning 

av 

nyanställd

a 

 

introduktione

n av din 

ledare /  en e-

learningkurs 

om vad IF är 

för någonting 

och där ingår 

den 

naturligtvis 

också/ 

särskild e-

learningkurs 

som bara 

handlar om 

etikpolicyn 

e-

learningmod

ulen som alla 

anställda 

måste gå 

igenom 

    utbildning utbildning 

som brukar 

vara 

mellan 12-

15 veckor 

med teori 

varvat med 

praktik / 

en hel del 

av de här 

passen 

under 

utbildning 

som är då 

lagar och 

regelverk, 

så att så 

funkar det 

när man 

nyanställs/ 

webbasera

d 

utbildning 

också. 

    Genom 

utbildning 

och 

information 

på vårt 

intranät 

  

kontinuerl

ig 

utbildning 

Utbildningen 

sker 

självklart för 

både 

nyanställda 

medarbetare 

och ledare 

      utbildar alla 

våra 

nyanställda 

både när det 

anställs och 

sedan 

kontinuerligt 

    gått ut på 

månadsmöten / 

årlig 

kunskapsuppdat

ering 

  Vid de 

årliga 

complianc

egenomgå

ngarna vi 

har med 

personalen

, ställer vi 

frågorna 

om de gör 

det här och 

om de gör 

det bästa 
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för 

motparten 

diskussion 

kring etik 

tas även upp 

mellan 

ledaren och 

den 

nyanställda 

    sedan pratar 

vi om det 

ledningsnivå 

har många 

sådana 

diskussioner 

kring etiska 

dilemman 

  man för ut det 

här som en 

diskussion i 

hela 

organisationen / 

diskutera ett 

antal 

frågeställningar 

som är svåra / 

ska komma till 

insikt i var 

bolaget står och 

varför det står 

för vissa värden 

Där brukar 

etiska frågor 

vara med för att 

testa och 

säkerställa att 

man vet hur det 

fungerar i 

praktiken 

inför jul 

uppdaterar vi 

om vad man 

kan ge som 

julgåvor, 

julluncher 

eller 

julmiddagar 

som man blir 

bjuden på 

Vid de 

årliga 

complianc

egenomgå

ngarna vi 

har med 

personalen

, ställer vi 

frågorna 

om de gör 

det här och 

om de gör 

det bästa 

för 

motparten 

Ledninge

n för ut 

riktlinjern

a i 

organisati

onen 

arbetsgivaren 

tala om för 

dig vad är 

kärnan i alla 

de här 

policyerna 

och i kärnan 

  sen 

informerar vi 

medlemmarn

a genom 

utskick/ sen 

är det 

finansinspekt

ionen som 

utövar tillsyn 

sedan har vi 

möten där vi 

går igenom 

med alla 

anställda och 

de får etiska 

riktlinjer i 

pappersform 

också / De 

ska läsa 

igenom och 

förstå dem 

  chefer som 

får 

uppgiften 

att utbilda 

alla / det 

gör man ju 

på något 

försäljning

smöte eller 

liknande 

när vi 

samlar 

ihop alla 

och går 

igenom det 

som gäller  

  varje år går man 

igenom de 

regeldokumente

n / Sedan spikar 

man dem och 

går ut med dem 

i 

organisationen/ 

alla åtar sig att 

vara 

uppdaterade på 

dem och följa 

dem / strikt 

ansvar att veta 

vad som står i 

dem 

Vår interna 

tidning, och 

pratar om 

etiska regler 

Vid de 

årliga 

complianc

egenomgå

ngarna vi 

har med 

personalen

, ställer vi 

frågorna 

om de gör 

det här och 

om de gör 

det bästa 

för 

motparten 

12 talar om 

det 

tala om att 

det här är de 

policys som 

du absolut 

redan från 

dag ett ska 

sätta dig in i 

    vi som håller 

i mötena när 

vi pratar om 

det här 

trycker på 

hur viktigt 

det är/ visar 

att det är en 

fråga vi tar 

på allvar 

  Att det är 

väldigt tydligt 

uttalat / att det 

finns med i 

förväntansbilde

n som jag för ut 

till mina 

medarbetare/ 

utan även deltar 

i en diskussion 

för att få de här 

värderingarna 

att genomsyra 

organisaionen 

  frontar när vi 

pratar om 

etiska regler/ 

vår VD i 

olika 

sammanhang 

uttalat stöd 

för de etiska 

reglerna 

  

håller 

utbildning 

gå igenom de 

här e-

learningkurse

rna 

        utbildning

arna både 

med oss 

chefer men 

även med 

rådgivarna 

när det 

behövs 

    håller 

utbildningarn

a 
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följer upp följa upp det 

på 

medarbetarsa

mtal osv 

    om det inte 

gör det så ska 

det dels 

rapporteras 

till oss / dels 

ska vi följa 

upp det 

            

se till att 

alla tar 

del av 

riktlinjern

a 

gå igenom de 

här e-

learningkurse

rna 

  det blir 

styrelsen som 

har en roll att 

förklara för 

medlemmarn

a och de 

olika 

personerna i 

de olika 

bolagen/ 

VD:arna i de 

stora 

organisatione

rna där jag 

förankrar 

processen 

hos dem och 

sen får de se 

till att det 

implementera

s i sina 

organisatione

r 

vi som ska se 

till att det 

implementera

s/ det är vi 

som ska se 

till att de får 

de här 

dokumenten/ 

det är vi som 

ser till att det 

efterlevs 

   det 

närmaste 

ledet 

ovanför 

rådgivarna 

som 

implement

erar det 

och ser till 

att 

rådgivarna 

kan det 

En jätteviktig 

roll att föra ut 

dem 

hamnat på 

respektive VD 

att få ut det här 

i 

organisationen/ 

affärsområdesc

heferna och vi 

från juridik och 

försäljningschef 

och 

markdnaschef 

har suttit med 

för att sätta upp 

riktlinjer 

    

föregår 

med gott 

exempel 

Ledaren är 

också 

förebilden 

      efterlever de 

här 

riktlinjerna , 

det går ju inte 

att säga en 

sak och 

sedan göra en 

annan så det 

är extremt 

viktigt att 

faktiskt även 

cheferna 

beter sig 

enligt våra 

etiska 

principer 

  att det 

genomsyrar 

mitt sätt som 

chef när jag 

driver min 

enhet 
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de har 

beslutat 

om 

riktlinjern

a 

    det blir 

styrelsen som 

har en roll att 

förklara för 

medlemmarn

a och de 

olika 

personerna i 

de olika 

bolagen/ 

VD:arna i de 

stora 

organisatione

rna där jag 

förankrar 

processen 

hos dem och 

sen får de se 

till att det 

implementera

s i sina 

organisatione

r 

    högsta 

ledningen 

godkänner 

ju bara 

regelverket  

viktigt att jag 

som chef inte 

bara fattar 

beslut 

upp till VD att 

besluta om hur 

det ska gå till 

De fastställs 

av styrelsen 

Ledningen  

har efter 

omorganis

eringen 

som skett 

under 

2013, 

jobbat med 

de här 

frågorna/ 

beslutats 

av 

styrelsen  

13 extern 

hemsida 

på den 

externa 

  Hemsida             på nätet 

intern 

hemsida/ 

intranät 

den interna 

hemsidan 

Intranätet   på data intranätet intranät intranät intranätet intranätet   

Pappersfo

rm 

      finns både i 

pappersform 

        i tryckt form   

Policyssid

a 

              på vår 

policysida 

    

Hos 

ledningen 

        i 

utbildningsbl

ock 

      finns hos mig   

14 Kunskaps

test 

      gör alla våra 

förmedlare 

insuresec och 

relevant 

utbildning / i 

just insuresec 

är det tester 

där är etik 

och moral en 

del / om man 

inte klarar 

testerna så 

får man inte 

förmedla i 

mitt bolag. 

  webbutbild

ning / 

avslutas 

den med 

ett test och 

man måste 

klara av 

det testet 

  löpande 

kunskapsuppdat

eringar  

regelverksutb

ildning som 

vi har vart 

tredje år 
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Skapa 

dialog för 

förståelse 

mer som en 

dialog / att 

förstå varför 

det är så 

viktigt 

     dels att vi 

pratar om det 

här 

 skapar en 

diskussion 

och ett 

medvetande 

om det 

      varje chef 

som ska hålla 

utbildning 

med sina 

medarbetare 

just för att 

kunna få en 

dialog 

  

Loggas 

under 

utbildning 

  Det loggas ju 

när de är inne 

i systemet (e-

learningmod

ulen) 

                

Utvecklin

gssamtal 

            Vi har 

utvecklingssamt

al en gång per 

år med tre 

uppföljnigar 

      

Skriver på 

i 

anställnin

gsavtalet 

eller 

annat 

avtal 

              skriver på i ditt 

anställningsavta

l att du 

efterlever våra 

riktlinjer 

  vid varje 

kontroll 

varje år att 

de skriver 

under att 

de läst det 

här 

Uppföljni

ngar av 

olika slag 

Det är viktigt 

att det inte 

bara sjösätts 

utan också 

följs upp 

ordentligt / 

Etikkommitté

n följer även 

upp och 

rättar till om 

något skulle 

gå snett  

  en fråga för 

tillsynsmyndi

gheten att se 

om de 

uppfyller 

kraven  

  väldigt 

noggranna 

med att 

bevaka om 

någon skulle 

brista i det  

  Vi har 

utvecklingssamt

al en gång per 

år med tre 

uppföljnigar 

  följa upp att 

de efterlevs  

  

15 utformas 

av dem 

etikkommitté

n, där sitter 

ju 

ordföranden 

som sitter i 

koncernledni

ngen 

antagna av 

styrelsen 

                

efterlever 

dem 

Ledaren är 

också 

förebilden 

    viktigt att vi 

lever efter 

dem också 

 vi själva inte 

bryter mot 

dem 

    VDn som jag 

jobbar med tar 

inte emot 

någonting från 

någon  

när de får 

presenter och 

gåvor eller 

event att de 

blir bjudna 

på olika 

konferensres

or så får vi 

ofta frågor 

om ”är det 

här ok?” 
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pratar om 

dem 

Ledaren 

sätter tonen, 

ledaren sätter 

också 

agendan 

  Genom att 

prata om det / 

säga det här 

via telefon 

eller 

mejlkommun

ikation 

    ledningen 

dom  

pratar 

mycket om 

de har 

medarbetar

möten  

vi ständigt 

diskuterar det 

här även i 

ledningen / att 

ledningen 

kommunicerar 

de här frågorna 

/ understryka 

någon policy 

för att visa 

alla är 

förespråkare 

uttala sitt 

stöd 

genom att 

ifrågasätta 

om vi 

följer våra 

egna 

policys  

trycker på 

att det är 

viktigt 

    att man vid 

olika 

informations

möten och 

medlemsträff

ar berättar 

och liksom 

förklarar vad 

det är som är 

viktigt 

  vi tar upp och 

trycker på att 

det är viktigt 

  Visar att det är 

betydelsefullt 

och ligger högt 

upp på agendan  

      

Syns i 

samband 

med 

koderna 

Det sitter två 

representante

r ifrån 

koncernledni

ngen i 

etikkommitté

n, nämligen 

högsta 

personalchef

en för hela IF 

och högsta 

koncernjurist

en 

står ju deras 

namn här i 

foldern / i 

systemet så 

hälsas man 

av vår VD/ 

det kommer 

via e-learning 

då blir det ju 

så självklart 

att det är 

något som 

ledningen 

står bakom 

                

16 Samma 

för alla 

Vi har 

samma, det 

är alltså 

gemensamt  

Vi har 

samma för 

hela Trygg 

Hansa 

Det är 

samma för 

alla 

Nej, etiska 

riktlinjer 

gäller alla 

samma 

grundprincip

er som gäller 

för alla 

  Samma för alla   Nej alla har 

samma 

Samma för 

alla 

viktigare 

för de som 

har 

direktkon

takt med 

kund 

      reglerna 

gäller ju för 

alla men för 

vissa är det 

viktigare att 

de vet om 

dem eftersom 

de träffar 

kund  

förmedlarna 

däremot har 

en större 

utbildning 

kring etik 

och moral 

just i 

försäljningssi

tuationer 

  vi jobbar 

mycket mer 

med de säljare 

och rådgivare 

och 

underwriters 

och de som har 

direkt relation 

med förmedlare 

provisionsperso

nal 

Om du sitter i 

en ställning där 

du kan besluta 

om saker är det 

här ännu mer 

påkallat 

    

olika för 

olika 

positioner 

          Ja det 

finns det 
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17   Ja det gör det 

naturligtvis 

det gör det 

säkert 

Man hamnar 

nog ofta i 

etiska 

dilemman 

Ja, det kan 

det göra 

Absolut, jo 

men det gör 

det/ 

jätteviktigt 

att det finns 

en tung etisk 

grund och en 

ledning som 

lägger vikt 

vid den. 

Absolut, 

det kan de 

göra 

  väldigt mycket 

utsatta för 

etiska 

dilemman 

Ja det gör det Nej. Eller 

jo, i ett 

avtalsförhå

llande med 

en 

profession

ell kund 

18 Nej Nej det har vi 

inte 

      Nej, det har 

vi inte 

    Någon större 

revidering var 

det nog länge 

sedan vi gjorde 

    

Ja, någon 

gång 

mer 

läsvänliga 

Ja, jag 

ändrade dem 

i November / 

lägga dem 

som en 

bilaga. 

            Ja, våra 

etiska regler 

reviderades 

senast 2009/ 

de behövde 

ses över och 

moderniseras 

Nej, vi 

sitter med 

det nu / 

Regelverk 

för 2014 

kommer 

nog att 

dröja tills i 

höst 

Kontinuer

ligt 

    Ja, det har vi 

/ behovet av 

att ta till sig 

och förbättra 

finns ju hela 

tiden 

Ja, just med 

det här / 

blivit mycket 

hårdare med 

vad man ska 

göra och vad 

man får göra/ 

Det kommer 

ganska 

mycket regler 

hela tiden så 

du måste 

vara 

uppdaterad 

hela tiden/ 

helt klart mer 

och mer 

regler och vi 

har 

uppdaterat 

den löpande 

  Jo/ de 

ändras ju 

hela tiden 

        

19 Seminarie

r 

seminarier                   

workshop

s 

workshops                   

roadshow

s 

roadshows                   

e-learning   e-learningen       Ja         

case  hur ser den 

vardagen ut 

och så gör 

man 

övningsexem

pel på det 

      case           
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grundutbi

ldning 

Utbildningen 

sker 

självklart för 

både 

nyanställda 

medarbetare 

och ledare 

  en utbildning 

som heter 

”förmedlaren

s roll och 

ansvar” och i 

den är ju etik 

med 

  ingår ju i alla 

våra 

utbildningar/ 

i vår 

grundutbildni

ng när man 

anställs 

Ja     för nya 

chefer/ 

utbildning 

om de etiska 

reglerna så 

att de känner 

stöd i att 

tillämpa dem 

ute i 

verksamhete

n 

  

uppföljnin

gsutbildni

ng 

Utbildningen 

sker 

självklart för 

både 

nyanställda 

medarbetare 

och ledare/ 

för de nya 

ledarna hålls 

även 

seminarium 

och olika 

typer av 

föreläsningar 

där etiken 

kommer in 

också 

   webbaserad 

utbildning 

där man 

köper ett 

kompendium 

och gör ett 

webbtest / Ja, 

precis man 

måste klara 

testet. 

  utbildning 

när man 

certifieras 

som 

förmedlare / 

uppföljnings

utbildningar 

      den här 

regelverksutb

ildningen/  

lärarledd 

utbildning/  

  

möten     medlemsmöt

en flera 

gånger om 

året 

gick igenom 

hela pärmen 

och då är det 

en av 

punkterna / 

ungefär sex 

gånger om 

året då vi går 

igenom allt 

det här / sen 

kan det vara 

när det har 

kommit 

något nytt 

som vi måste 

gå igenom 

      ett obligatoriskt 

månadsmöte 

    

diskussion

er 

        väldigt 

tydliga 

diskussionse

xempel 

  framförallt är 

det viktigaste 

diskussionen 

som äger rum i 

de olika 

enheterna 

      

i tryckt 

form 

              ett bredare 

utskick där vi 

tydliggjort hur 

man ska agera / 

går ut löpande 

information om 

det här. 
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externa 

utbildning

ar 

      externa 

compliance 

och han går 

igenom alla 

de här 

punktera, han 

pratar två 

gånger om 

året för alla 

anställda 

          Nej / 

samarbete 

med några 

som är 

inarbetade 

i 

branschen 

och de 

jobbar med 

det har ett 

utbildnings

paket 

 


