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Abstract 
Titel: Ett dammigt dokument eller en del av vardagen? En undersökning av personalens 
uppfattningar av etiska riktlinjer i ett tjänsteföretag 
 
Författare: Jonas Faxerin Barkman & Petra Karlberg 
 
Institution: Högskolan i Halmstad 
 
Termin: Vårterminen 2008 
 
Sammanfattning: Förväntningarna på företagens etik har ökat från allmänheten under de 
senaste åren. För att överleva behöver företag ett utbyte med intressenter, genom att bland 
annat införa etiska riktlinjer kan företaget leva upp till intressenternas önskemål.  Ledningen 
på företaget i hotell- och restaurangbranschen där undersökningen utfördes hade som mål att 
samla företagets olika avdelningar så de agerar som en enhet med samma etiska inriktning. 
Syftet med studien var att undersöka hur de anställda upplever skapandet av, arbetet med och 
användandet av de etiska riktlinjerna som tagits fram på företaget. Vi ville också hitta 
orsakerna till dessa uppfattningar. Frågeställningarna var: hur upplever de anställda sina egna 
personliga etiska åsikter i relation till företagets? Hur upplever de anställda skapandet av de 
etiska riktlinjerna? Hur upplever de anställda arbetet med etiska riktlinjer på företaget? Hur 
upplever de anställda att de etiska riktlinjerna används i det dagliga arbetet? Skiljer sig 
ovanstående upplevelser mellan avdelningarna och vad kan eventuella skillnader och likheter 
bero på? 
 
Tidigare forskning granskades och teorier valdes ut inom områdena motiv till etiska riktlinjer, 
etik påverkan, normer för etiska beslut i företag, intressenter, stöd för etiskt handlande, 
organisationskultur och gruppstorlek.  En kvalitativ metod användes i undersökningen och tio 
intervjuer genomfördes med representanter från avdelningarna. Intervjuerna analyserades med 
hjälp av meningskategorisering. Huvudresultatet visade att de anställdas upplevelser av de 
etiska riktlinjerna inom frågeställningarna ”arbetet med” och ”användandet av” de etiska 
riktlinjerna skilde sig i hög grad med hänseende av om de var anställda på en administrativ 
eller praktisk avdelning, hade avdelningsansvar eller var vanligt anställda samt var anställd på 
en stor eller liten avdelning. Det var i hög grad liknande uppfattningar inom 
frågeställningarna ”personliga etiska åsikter i relation till företagets” och ”skapandet av etiska 
riktlinjer”. 
 
 
Nyckelord: Företagsetik, etiska riktlinjer, etik, upplevelse, uppfattning 
 
 



Summary 
Title: A dusty document or a part of every day life? A study about employees´ perception of 
ethical guidelines in a service-company 
 
Authors: Jonas Faxerin Barkman & Petra Karlberg 
 
Institution: Halmstad University 
 
Semester: Spring 2008 

 
Summary: The expectations from the public on companies ethics has increased during resent 
years. To survive companies are in need of exchanges with stakeholders, by introducing ethic 
guidelines the companies’ increases the chance to fulfil the stakeholders’ wishes. The 
company where the study was conducted were in the hotel- and restaurantbusinesses. The 
management wanted to bring the company’s different departments together to one unit with a 
common ethic. The study’s purpose was to examine the employees perception of the creating 
of, working with and using of the ethical guidelines created at the company. We also wanted 
to find the reasons to these perceptions. The questions were: what perception do the 
employees have about there own personal ethical opinions in relation to the company’s. What 
perception do the employees have about the creating of the ethical guidelines? What 
perception do the employees have about the work with the ethical guidelines? What 
perception do the employees have about the using of the ethical guidelines during work? Do 
the perceptions differ between departments and what can possible differences and likenesses 
be due to?     
 
Previous studies were reviewed and theories were chosen in the areas motives for ethical 
guidelines, ethical influence, ethical norms in companies, stakeholders, support for ethical 
behaviour, organizational culture and group size. A qualitative method was used in the study 
and ten interviews, with a representative from each department, were conducted. The 
interviews was analysed by categorizing sentences. The main result showed that the 
employees’ perceptions of the ethical guidelines within the question at issue “working with” 
and “using of” the ethical guidelines differed to a high extent in regard to if they were 
employed at a administrative or practical department, hade department leadership or ordinary 
employment and employed at a large or small department. The employees´ perceptions were 
to a high extent similar within the questions “personal ethical opinions in relation to the 
company’s” and “the creation of the ethical guidelines”.  
 
Keywords: Business ethics, ethical guidelines, ethics, experience, perception  
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1. Inledning 
I kapitlet beskrivs hur behovet av företagsetik har förändrats genom tiden fram till idag och 
den problematik dagens företag står inför. Vidare presenteras syftet med undersökningen och 
frågeställningarna.  

1.1. Bakgrund 
Etik är ett ämne som diskuteras allt flitigare i alla delar av samhället, inte minst i företagen. 
För att få en inblick i varför etiken har fått en så stor plats i dagens samhälle är det viktigt att 
se på etiken i ett historiskt perspektiv. Under upplysningen skedde en stor förändring. 
Tidigare hade Gud och religionen varit den del i samhället som stod för etiken och moralen, 
det var rättesnöret för människan. Nu började saker som vetenskap och politik komma in i 
bilden. Nya normer skapades och det fanns nu inte bara ett rätt eller fel utan många olika 
normer som konkurrerade med varandra. Människan blev nu fri att själv välja de värderingar 
och normer som hon önskade. (Brytting, De Geer & Silfverberg, 1993, s.14-15) 
 
Sverige var i början av 1900-talet ett jordbrukssamhälle där jordbruken och de små företagen 
tog hand om sina anställda och stod för den sociala omsorgen. När industrialiseringen kom 
lämnade människorna sina tidigare arbeten, den sociala tryggheten och flyttade in i städerna. 
Då blev det fackföreningar, staten och arbetsgivarna som tog över en del av det sociala 
ansvaret. (Brytting, 2001, s.30-31) Efter andra världskriget präglades Sverige av god ekonomi 
och landet kände sig moraliskt överlägset, det hade inte samma moraliska dilemman som 
andra länder som kämpade med nazism, kommunism, kolonialism och raskonflikter. 
Välfärden gjorde det möjligt för människor att lägga tid på andra frågor, en debatt om 
ansvaret för miljön och människors rättigheter tog form. (Brytting, m.fl., 1993, s.17-18) Detta 
har lett fram till att allmänheten idag förväntar sig att företagen tar mer ansvar än tidigare. Det 
sociala ansvaret har på senare tid börjat återvända så smått till näringslivet. Det blir mer och 
mer arbetsgivarnas uppgift att ge sina anställda en etisk grund att stå på. (Brytting, 2001, s.31-
32) 
 
Det är i huvudsak fem förändringar som har lett fram till dagens behov av företagsetik: 
 

o Arbetets intensitet har ökat, personerna har inte längre någon tid att tänka efter och 
bedöma handlingen innan de måste utföra den. 

    
o Människan har blivit mer individuell och de normer som tidigare följts har blivit 

svagare så det behövs något annat som ersätter dem.  
 

o Den snabba utvecklingen inom företagen har krävt en ökad kunskap. Företag ser 
kunskap som en investering, detta leder till att de som besitter kunskapen får en viss 
makt. Makt är ett verktyg som kan användas till både bra och dåliga saker och det 
krävs att makten används på ett etiskt sätt. 

 
o Interaktionen i företagen har förändrats, personalen har fått ett allt mer flexiblare 

arbete, till exempel rör de sig mycket mer inom företaget och projektarbeten har blivit 
allt vanligare. Även relationen till kunden har förändrats, kunden ses nu mer som en 
resurs, kunden och företaget är beroende av varandra.  

 
o Företagen flyttar även över landsgränserna. Här blir det viktigt att veta hur andra 

länders normer fungerar och att ha respekt för dem. (Brytting, m.fl., 1993, s.19-20)  
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Dessa fem förändringar har lett till att det idag finns en möjlighet att utföra saker snabbare 
och i mycket större skala än tidigare. Det positiva är att det kan bidra till ett bättre samhälle 
och en bättre miljö för kommande generationer. Den mer skrämmande konsekvensen är att 
människan också kan orsaka mer ont, mer förstörelse än tidigare. Bara för att hon kan göra 
något betyder inte det att hon har rätt att göra det. (Brytting, 2005, s.20)  
 
Att allmänhetens förväntningar på företagen och hela näringslivet har förändrats under de 
senaste åren är något som flera författare påpekar. Bland annat Carroll & Buchholtz (2003, 
s.170) som menar att förväntningarna på företagens etik har ökat med tiden, och idag är det ett 
större gap än tidigare mellan företags faktiska etik och vad samhället förväntar av dem. 
Allmänheten förväntar sig att företagen ska handla etiskt och ta ett ansvar för samhället och 
miljön. Brytting (2005, s.240-241) skriver att Sveriges befolkning tror att de kan påverka 
samhället mer genom att konsumera medvetet än genom att rösta i allmänna val. Detta ger en 
förståelse om hur kraftfull näringslivets påverkan är och hur katastrofalt det skulle vara för ett 
företag att få ett dåligt etiskt rykte. Även Cavanagh (2006, s.5) stödjer detta när han skriver att 
företag har ett väldigt stort inflytande på människan, och påverkar livet på många olika plan.  
 
För att ett företag ska överleva är de beroende av intressenter. Intressenter är:  
 

o Kunder 
 
o Samhälle (till exempel myndigheter) 

 
o Miljö 

 
o Konkurrenter  

 
o Underleverantörer 

 
o Ägare 

 
o Personalen 

 
o Media 

 
Alla intressenter har ett utbyte med företaget, det vill säga varje intressent bidrar till företaget 
på sitt individuella sätt och har i sin tur önskemål på vad de vill få tillbaka. Önskemålen kan 
bestå av en rad olika saker, också det beroende på vilken intressent det handlar om, bland 
annat kan önskemålen ha en etisk karaktär. För att dessa etiska önskemål ska kunna uppfyllas 
krävs att företagets personal har samma uppfattning om hur det ska ske. (Brytting, 2005, 
s.159-163) För att uppfylla intressenternas krav och för att påverka personalens etiska 
handlande har många företag tagit fram etiska riktlinjer, så även det företag vi utförde vår 
undersökning på. Företaget är verksamt inom hotell- och restaurangbranschen och har runt 
hundratalet anställda, varav cirka hälften är tillsvidareanställda och de övriga är extrapersonal. 
Företaget består av cirka tiotalet avdelningar i varierande storlekar och på de olika 
avdelningarna arbetar personer inom ett flertal yrkesgrupper. Företagets mål är att samla 
avdelningar och få dem att agera som en enhet med samma etiska inriktning, så att gästen ska 
uppleva att all personal behandlar dem på ett likvärdigt sätt. För att nå detta mål krävs att 
personalen uppfattar företagets etiska riktlinjer på det sätt de är avsedda för och att de 
uppfattas lika över hela företaget. Hotelledningen har därför låtit personalen vara med att 
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skapa de normer och värderingar som företaget står för. De etiska riktlinjerna förklarar med 
korta ord och meningar hur personalen ska agera samt hur kulturen bland dem ska vara, de 
berör även områdena gäster och chefer. På årliga möten där all personal medverkar diskuteras 
de etiska riktlinjerna och där görs eventuellt ändringar. Trots detta upplever hotellets ledning 
att engagemanget för de etiska riktlinjerna varierar inom företaget. 
 

1.2. Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur de anställda upplever skapandet av, 
arbetet med och användandet av de etiska riktlinjerna (värderingar och normer) som tagits 
fram på företaget. Vi vill också hitta orsakerna till dessa uppfattningar. 
 

1.3. Frågeställningar 
 

1. Hur upplever de anställda sina egna personliga etiska åsikter i relation till företagets? 
 

2. Hur upplever de anställda skapandet av de etiska riktlinjerna? 
 

3. Hur upplever de anställda arbetet med etiska riktlinjer på företaget? 
 

4. Hur upplever de anställda att de etiska riktlinjerna används i det dagliga arbetet? 
 

5. Skiljer sig ovanstående upplevelser mellan avdelningarna och vad kan eventuella 
skillnader och likheter bero på?1 

2. Tidigare forskning inom ämnet etik 
I detta kapitel presenteras lästa vetenskapliga artiklar kring ämnet etiska riktlinjer. De ger en 
överblick över den tidigare forskning som gjorts inom ämnet, frågeställningar, 
forskningsinriktningar, metoder och resultat. Artiklarna presenteras efter deras 
ämnesinriktning. 

2.1. Organisation och etik 
I tidigare forskning inom ämnet etik i företag av Eriksson & Norlund (2003) har det 
framkommit att etikregler ger anställda revisorer ett stöd i arbetet, även företagskultur och det 
sätt ledningen agerar på är också mycket viktigt i skapandet av ett etiskt klimat. För att skapa 
en företagskultur med ett bra etiskt klimat bör man avsätta tid för etik hos nyansställda och 
även när etiska problem uppstår visar deras kvalitativa undersökning. Ytterligare forskning på 
området etik i företag har gjorts av Martinsson & Svensson (2004), den inriktar sig på 
implementering och hur man ska få personalen att följa en etisk profil. De använde en 
kvalitativ metod och resultatet visar att det är viktigt att alla anställda får ta del av den etiska 
profilen och att den är lättförstålig. Det är viktigt att vara medveten om att detta är ledningens 

                                                 
1 Orden uppfatta och uppleva förekommer i uppsatsen och dessa har olika betydelse. Uppfatta 
är att bli medveten om något genom att använda sinnen. Uppleva är att vara med om något, att 
på ett känslomässigt plan uppfatta och värdera något. (NE) Vi är medvetna om att det är en 
skillnad mellan uppfatta och uppleva men för studien är båda relevanta och svåra att skilja. 
Därför valde vi att likställa orden med varandra och använda dem som synonymer.  
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uppgift. Ledningen bör agera som en förebild för sina anställda, ett sätt att göra detta är 
genom rolemodeling. Det är även viktigt att man med jämna mellanrum diskuterar den etiska 
profilen på arbetsplatsen. 
 
I en studie gjord på tidigare forskning har det till skillnad mot de flesta andra studier 
undersökts varför det inte är viktigt att få personalen att följa etiska koder, att “walk the talk”. 
Det argumenteras för att det inte ska begäras att företag ska ”walk the talk”. Att vara helt 
samstämmig mellan ord och handling i en postmodern värld med kaos och komplexitet är inte 
möjligt. (Lindfelt, 2006)  
 
Mattila & Aaltio (2006) har studerat ledarskapets roll i spridningen av värderingar och 
personalens erfarenhet om processen i tre olika företag. De använde en kvalitativ metod och 
resultatet de fick var att i alla tre företagen skapades värderingar på huvudkontoret och sedan 
spreds de lokalt. Varje företag har ett eget sätt att utforma processen och ledarskapet har här 
en central roll. 
 

2.2. Individ och etik 
En del studier är inriktade på individen. I ytterligare en forskningsstudie på revisorer, denna 
gång med en kvantitativ metod, har frågan ställts om faktorer som kön, utbildningsnivå, 
religion och arbetslivserfarenhet kan vara relaterat till utvecklandet av en persons etiska 
standard. Frågan forskarna ställer sig är: hur handskas revisorer med etiska dilemman? 
Resultatet av undersökningen blev att det fanns skillnader bland individers etiska standard 
baserat på ovanstående faktorer. (Keller, Smith & Smith, 2007) 
 
Vidare har det gjorts undersökningar av vilka karaktärsdrag som kan vara viktiga när en 
person ska vara etisk förebild. Resultatet av strukturerade intervjuer visade tydligt att 
personerna tar efter etiskt beteende från sina etiska förebilder, men att få vill se sig själva som 
en förebild. Det bästa alternativet som framkom i undersökningen för att få människor att bli 
förebilder, är att de själva har förebilder. För att åstadkomma detta är ett bra alternativ att be 
nyanställda identifiera sina etiska förebilder och fundera på hur viktiga de är, detta skulle 
kunna inspirera dem till att bli en etisk förebild. Undersökningen visar även att företagskultur 
uppmuntrar till ett visst beteende. (Weaver, Klebe Trevino & Agle, 2005)  
 
Forskning av Pater & Van Gils (2003), en surveyundersökning utförd i den holländska 
”management consulting industry”, visar att när företaget har etiska koder har det en negativ 
effekt på individuellt etiskt beslutsfattande. 
 

2.3. Kommunikation och etik 
En ytterligare inriktning av tidigare forskning inom etik är kommunikation. Stevens (1999) 
har utfört en surveyundersökning på två hotell för att få förståelse för företagsetik, på vilka 
sätt som etiken förmedlas och hur den kan förmedlas på bästa sätt. Undersökningen visar att 
kommunikation är viktigt för hur personalen uppfattar etiken och om de anser etiken 
användbar. Vilket kommunikationssätt som används har också betydelse för hur etiken 
uppfattas. Att använda sig av träningsprogram, både att få träning och att lära ut till andra 
hjälper personalen förstå etikens betydelse. 
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2.4. Ekonomi och etik 
Ekonomi är en annan inriktning som har undersökts. Resultatet visar att ekonomi inte är det 
enda som påverkar etiskt beteende, men att det kan förklara varför etik används så mycket. Ett 
gott etiskt beteende ger vinst speciellt i branscher där ryktet är av stor betydelse. Om företaget 
kan lova kunden att de handlar etiskt kan de göra sin produkt mer önskvärd. Det framkom 
även att företaget har större möjlighet att skapa ett önskvärt etiskt beteende om de 
koncentrerar sig på att försöka hitta och rätta till de saker i organisationen som kan stimulera 
oetiskt beteende. Istället för att vid nyanställning försöka hitta personer som redan uppvisar 
det etiska beteende de söker. (Brickley, Smith & Zimmerman, 2002) Vidare har det gjorts 
studier om företags samhällsansvar. Där har resultatet, av den tidigare forskning som de 
använt som underlag, blivit att det är mest lämpligt att se företagens roll i samhället utifrån 
intressenternas perspektiv. (Branco & Rodrigues, 2007)  
 

3. Teori 
I detta kapitel förklaras etik, forskningsområden och olika etiska normer, här presenteras även 
teori och modeller kopplade till etiska riktlinjer i företag. 

3.1. Etik  
Själva ordet etik bygger på två grekiska ord, det ena betyder sedvänja, vana, oskriven lag, och 
det andra ordet betyder ståndpunkt, inställning, sinnelag. Etik är att över människans 
handlingar och värderingar föra en teoretisk reflektion. Det är alltså inte handlingen i sig utan 
att reflektera över sitt handlande och sina ståndpunkter kring vad som är rätt och fel. Moral är 
även ett ord som hör ihop med etik, men är istället de praktiska handlingar personen utför. 
Lite förenklat så handlar etik om hur personen i fråga behandlar människor, ekonomiska och 
materiella resurser och kunskap. (Edlund, 1995, s.31-32)  
 
Enligt Edlund (1995) finns inom etiken tre forskningsområden metaetik, beskrivande 
(deskriptiv) etik och normativ etik, som beskrivs nedan. 
 

3.2. Metaetik 
Här tas etiska satser och språkliga analyser görs av dessa, det kan till exempel vara orden 
frihet eller ansvar för att försöka finna vad det betyder (Edlund, 1995, s.31). Inom området 
undersöks även värdefrågor, dess villkor när de ska argumenteras och vilken funktion det 
moraliska språket har (Colleste, 1996, s.14).  
 

3.3. Deskriptiv etik 
Inom detta område undersöks vilka handlingar, etiska värderingar och principer som olika 
kulturer och sammanhang innehåller. I undersökningen beskrivs hur det är, men nämner inte 
åsikter kring rätt eller fel. (Edlund, 1995, s.31) För företaget studeras även och jämförs olika 
moraliska koder, system, metoder och rutiner, föreställningar och värderingar vilket leder till 
att man i företaget då studerar etiskt beteende, handlande, beslut, policy och hur företagen, 
chefer och branscher handlar. Deskriptiv etik säger bara hur det är och inte hur det borde vara, 
men det gör normativ etik. (Carrol & Buchholtz, 2003, s. 170) Inom den deskriptiva etiken 
ligger vår undersökning, vi vill ta reda på uppfattningar och föreställningar kring 
värderingarna, hur de upplevs av personalen. 
 



 6
 

3.4. Normativ etik 
Här diskuteras vad som är gott och det görs försök att hitta vad som är en rätt handling 
(Edlund, 1995, s.31). Försök att ta fram teorier och principer som kännetecknar en rätt 
handling eller ett samhälle som är rättvist görs (Colleste, 1996, s.14). Inom detta område finns 
olika sätt att svara på etiska frågor och de Edlund (1995, s.31-32) nämner är konsekvensetik, 
avsiktsetik, pliktetik och situationsetik. Dessa skiljer sig i hur de motiverar ställningstaganden 
och hur de bedömer om en handling är rätt eller orätt. De normativa etiska teorierna kan 
användas som bedömningsgrund för alla konsekvenser av mänskligt handlande som påverkar 
människors och djurs liv och välfärd, samhälleliga institutioner, politiska reformer och beslut, 
ekonomiska och tekniska system. (a.a.) För företag gäller det att fastställa normer och 
standarder som kan guida eller bedöma företags metoder och rutiner (Carrol & Buchholtz, 
2003, s.171). 
 

3.5. Etiska riktlinjer/föreskrifter 
Etiska riktlinjer/föreskrifter innehåller företagets affärsprincip och dess grundläggande 
värderingar (Brytting, m.fl., 1993, s.85-88). Affärsprincip kan likställas med affärsidé som 
anger företagets inriktning och vanligen skriftligen formulerar en kombination av faktorer 
som kan ge företaget konkurrensfördelar (NE).  De etiska riktlinjerna används för att styra de 
anställdas beteende och för att stärka sammanhållningen inom företaget. De används också för 
att ge företaget en önskad bild utåt, en image och identitet. (Brytting, m.fl., 1993, s.85-88)  
 
I företaget som legat till grund för denna undersökning innehåller de etiska riktlinjerna vad 
företaget står för, tror på och vilken kultur som skall råda. Den innehåller även de ”spelregler” 
som behövs för att nå upp till det ovan nämnda, en utförligare beskrivning finns i 
metodkapitlet.  
 

3.6.  Motiv till etiska riktlinjer 
Ledningen kan ha olika motiv till att införa etiska riktlinjer, det kan vara ”egoistiska” för att 
de bara vill vinna något på det själva genom högre produktivitet eller så kan de verkligen bry 
sig om personalen. Ofta kan personalen känna och upptäcka skälet, vilket påverkar hur de kan 
motiveras och hur det går att implementera riktlinjerna. Märker personalen att ledningen bara 
gör det av egoistiska skäl kan de sätta sig emot ledningens försök. Om de märker att 
ledningen verkligen bryr sig om deras välmående är det lättare att implementera. (Carroll & 
Buchholtz, 2003, s.179) 
 

3.7. Etikpåverkan 
Det finns många källor kring en person som överför etiska normer, enligt Carroll & Buchholtz 
(2003, s.172) är dessa källor det lokala samhället, landsregion, yrke, arbetsgivare, samhället i 
stort, tro och religiösa trosföreställningar, lagen, vänner, familj samt arbetskollegor. Det sänds 
ofta ut signaler om vad som är ett lämpligt beteende som ligger i konflikt med varandra. I vår 
kultur får vi många signaler från tv, musik och film med mera där det kan skapas en konflikt i 
att beteende som sänds ut tas för ”normalt” och blir giltigt. Ett exempel kan vara sexuella 
trakasserier som inte är lagligt på arbetsplatsen men mycket i media anspelar ändå på sex och 
kvinnor och män som objekt. (a.a.) 
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Enligt Carroll & Buchholtz (2003, s.219-222) visar undersökningar att högre chefers beteende 
är den största faktorn som påverkar en ledare till ett oetiskt beteende och handlande. 
Arbetskamrater, branscher och yrkens etiska seder har också ett inflytande. Andra 
undersökningar visar att ledare i företag ofta känner sig pressade att minska ner sina 
personliga normer för företagets mål, andra undersökningar visar även att detta fenomen ökar 
bland den lägre företagsledningen. Troligen kan detta förklaras av att den högre 
företagsledningen inte vet om hur stor press de lägre anställda i företaget upplever gällande att 
följa ledningen. (a.a.) 
 
Från vad som påverkar en persons etik, presenteras nu etiska principer som personen kan 
använda vid beslutsfattande i företag. 
 

3.8. Normer för etiska beslut i företag 
Inte bara företag utan alla människor har intressenter och personens etik är viktig för 
intressenterna. Både personlig- och chefsetik innebär ofta beslutfattning, här kan det bli en 
konflikt mellan ens egna intressen och någon annans eller någon annan grupps, det vill säga 
intressenter. Ska ett etiskt beslut fattas finns olika etiska principer som kan följas. (Carroll & 
Buchholtz, 2003, s.207) Cavanagh (2006, s.80) nämner fyra etiska principer som uppkommit 
under århundradena och som han anser ska användas som normer vid etiska beslut i företag. 
Namnen på normerna är av egen översättning. 
 

o Utilitarismen försöker nå ”största möjliga nytta åt största möjliga antal”, och nyttan tas 
reda på genom att mäta den lycka som konsekvenserna av handlandet får för 
människor. Den handling som ger mest lycka är den rätta. En förutsättning för 
utilitarismen är att alla värden går att jämföra. (Edlund, 1995, s.36-40) Den fungerar 
bäst när en fråga eller ett beslut påverkar många parter och är komplex, 
affärsmänniskor använder sig ofta av den. Utilitarismen fokuserar på gruppens bästa 
och på grund av det kan den enskilda individen förbises. Denna norm behöver därför 
balanseras av de följande, rättvisenorm, rättighets- och skyldighetsnorm, och 
omtänksamhetsnorm. (Cavanagh, 2006, s. 80, 87-88) 

 
o Rättvisenormen (Norm of justice) innebär att alla människor ska behandlas rättvist. 

Grupper och individer ska behandlas lika i fördelningen av samhällets bördor och 
förmåner, lagar och regler, och inför sanktioneringar samt skadestånd. (a.a., s.85)  

 
o Rättighets- och skyldighetsnormen (Norm of rights and duties) innebär att individen 

har rättigheter och kan handla efter eget intresse, men har även skyldigheter. Alla 
rättigheter har en motsvarande skyldighet. Ett sätt att tänka för vägledning med denna 
norm är den gyllene regeln i Gamla testamentet, ”Gör mot andra så som du själv vill 
att andra skall göra mot dig”. (a.a., s.81-85)  

 
o Omtänksamhetsnormen (Norm of caring) bygger på relationen mellan människor och 

beskrivs som en kvinnlig etik eftersom kvinnor ofta enligt Cavanagh (2006, s.88-89) 
fokuserar på relationen mellan människorna när det uppstår etiska problem istället för 
att använda sig av opartiska, teoretiska principer. Det finns tre saker som utmärker 
denna norm, för det första är skyldigheten att vara omtänksam likställd med relationen 
till personen, är det till exempel inte ett nära förhållande behövs inte lika stor 
omtänksamhet mot personen ifall det är väldigt kostsamt. För det andra, ansvaret att 
vara omtänksam påverkas av roll och skyldigheter gentemot personen/personerna. För 
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det tredje finns det ingen skyldighet att ge omvårdnad som personen i fråga ej har 
möjlighet att ge. (a.a.)   

 
De etiska beslut som individen tar påverkar som ovan nämnt intressenterna, detta gäller även 
för företag vilket modellen nedan beskriver. 
 
3.9. Intressentmodellen 
 

 
 
Figur 1 ”Intressentmodellen” efter Brytting (2005, s.159) 
 
Modellen visar de olika intressenter som företag har. Intressenterna ger bidrag som företaget 
är beroende av och i sin tur ger företaget en belöning till intressenterna. För att företaget ska 
överleva behövs en balans mellan bidrag och belöningar. När intressentmodellen ses ur ett 
etiskt perspektiv så har de olika intressenterna etiska önskemål av företaget. Sådana önskemål 
kan bland annat vara att företaget ska värna om miljön, att deras produkter har hög kvalitet 
eller att de anställda på företaget har bra arbetsförhållanden. Företaget måste sedan ta 
ställning till vilka av dessa önskemål som är möjliga att tillmötesgå. (Brytting, 2005, s.159-
163) 
 
När företag vill tillmötesgå intressenternas önskemål om etiskt handlade, finns teorier som 
företag kan använda som stöd.  
 

3.10. Stöd för att handla etiskt 
Brytting (2005) skriver om olika sätt att använda sig av i praktiken ute i organisationerna för 
att få stöd att handla etiskt. Han ger förslag på vad som kan göras på individnivå, 
organisationsnivå och samhällsnivå. 
 

FÖRETAGET Underleverantörer Ägarna 

Kunderna 

Konkurrenter 

Miljön Personalen 

Samhället Media 
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Figur 2 ”Moraliskt stöd på individnivå” efter Brytting (2005, s.207) 
 
Modellen visar två viktiga aspekter för att få stöd med etiska och moraliska frågor på 
individnivå. Inre uppmärksamhet är viktigt för att komma åt sina egna värderingar. Ett sätt att 
uppnå detta är genom meditation. I dialog med andra så utvecklas intellekt, empati och ens 
samvete. Om inte någon interaktion med andra människor sker så utvecklas inte heller någon 
egen moral hos människan. Dialogen med andra människor bör användas för att lära sig av 
deras kunskaper och erfarenheter och dela med sig av sina egna. (a.a., s.207-209) 
 

 
 
Figur 3 ”Organiserat moralstöd” efter Brytting (2005, s.210) 
 
I modellen beskrivs fyra olika aspekter för att få de anställda medvetna om etik och att handla 
etiskt. Målrationell kompetens genom ”god byråkrati” handlar om att ha regler och rutiner för 
hur etiska frågor ska hanteras. Ett hjälpmedel som används är etiska koder, som kan 
jämställas med etiska riktlinjer, dessa ska stödja och ge företaget argument för sin etik, de 
visar att ledningen engagerar sig. De hjälper även till att stärka företagets identitet, ger en 
starkare yrkesidentitet och ger företaget en bättre image. För att de etiska koderna ska få bästa 
effekt så ska de vara 1. Lokalt förankrade och centralt sanktionerade det vill säga att de är 
skrivna i samråd med personalen men att ledningen står bakom så att de kan kontrollera att 
koderna följs. 2. Uttrycker god praktik och anger ideal det vill säga att koderna ska framhäva 
den etik som företaget har idag och den ska även ge ett ideal för framtiden. 3. Har praktisk 
betydelse och är generellt giltig vilket innebär att den ska vara användbar i olika situationer 
men att den inte är så öppen att den blir svår att använda i praktiken. (a.a., s.210-214) 
 
Värderationell kompetens genom kommunikativ handling handlar om att genom dialog med 
andra ta ställning till etiska dilemman och utveckla sitt egna etiska tänkande. Handlingen är 
det viktiga inte vad den fick för konsekvenser. (a.a., s.223-225) 
 
Traditionsburen kompetens genom förebilder handlar om att lära sig av dem som redan 
befinner sig i företagen att ha en ”Jag-Du-relation”, en förebild. Det är viktigt att tänka på att 
inte följa en förebild blint utan att vara kritisk till dennes beteende. (a.a., s.226-228) 
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Känslobaserad kompetens genom upplevelsebaserad dialog innebär att de anställda ska bli 
medvetna om hur deras känslor påverkar deras handlande i olika situationer och att de sedan 
får möjlighet att diskutera detta med sina kolleger och chefer (a.a., s.228-231). 
 

 
Figur 4 ”Stöd på samhällsnivå” efter Brytting (2005, s.239) 
 
Modellen visar hur företagen bör behandla etik ur ett samhällsperspektiv. Att förtjäna 
förtroende är viktigt i dagens samhälle eftersom synen på företagen har förändrats. 
Allmänheten tror nu att näringslivet har en stor påverkan på samhället och vill därmed att 
företagen ska ta ett samhällsansvar. De företag som då inte uppfyller dessa krav från 
allmänheten riskerar att snabbt bli av med deras förtroende och därigenom få problem att 
överleva. Ett sätt att skapa förtroende är att låta utomstående komma in och granska företaget. 
Att ge värde för pengarna är viktigt för förtroendet och syftar på det ekonomiska ansvar som 
företaget har gentemot samhället. Företaget ska inte fuska, utnyttja, ta ut överpriser eller 
förstöra naturen med mera. Följa lagar och regler är ett bra riktmärke för att agera etiskt. 
(a.a., s.239-241)  
 
Vidare för att få en djupare förståelse om vad som påverkar uppfattningar inom ett företag 
presenteras nu teorier inom organisationskultur och gruppstorlek.  
 

3.11. Organisationskultur 

 
Figur 5 ”Analysnivåer i relation till begreppet organisationskultur” efter Hatch (2002, s.259) 
 
Organisationen är en del av samhället och det kan vara svårt att skilja organisationskulturen 
från samhällskulturen. Det finns två synvinklar på organisationskultur, likheter och skillnader 
i kulturen. (Hatch, 2002, s. 237-238) Likheter skapas enligt Schein (i Hatch, 2002, s. 241-248) 
genom att samtliga inom en organisation har samma antaganden, en grundsyn om vad som 
förutsetts vara sant. Människan är inte medveten om de antaganden hon själv har utan de 
finns på ett omedvetet plan. Antagandena ligger till grund för värderingar. Värderingarna i 
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sin tur visar vad som är rätt och fel och även det som är viktigt i organisationen. Till hjälp 
finns det normer, de fungerar som regler och talar om vad som förväntas av den anställde. 
Värderingarna finns på ett mellanplan i människans medvetenhet, hon är inte omedveten om 
dem men inte heller helt medveten. Det som blir synligt i organisationen kallas för artefakter, 
med det menas det som kan ses och höras av de anställdas antaganden och värderingar. 
Artefakterna finns på ett medvetet plan. Den här processen vänder sig även åt andra hållet, det 
vill säga artefakterna som finns i organisationen påverkar de anställdas värderingar och kan 
tillslut bli till antaganden. (a.a.)  
 
Skillnader i organisationskulturen tar sig uttryck i subkulturer (Hatch, 2002, s.257-261), med 
subkultur menas en grupp som tillhör en större enhet, men skiljer sig i idé- och 
handlingsmönster (NE). Det finns olika typer av subkulturer. Enligt Martin & Siehls (i Hatch, 
2002, s.260) teori kan subkultur antingen stödja eller förneka företagets organisationskultur 
och därigenom skilja sig från det övriga företaget. Ett annat sätt att se på subkulturer är enligt 
till exempel van Maanen & Barley (i Hatch, 2002, s. 260) att de skiljer sig åt på grund av sin 
bakgrund. En subkultur kan ha samma yrke, arbetsgrupp, hierarkisk nivå eller ha tidigare 
organisatoriska kopplingar till varandra. I likhet med att det finns olika typer av subkulturer så 
finns det även olika andledningar till att de finns. En anledning kan enligt observationer 
gjorda av van Maanen & Barley (i Hatch, 2002, s. 260) vara att personer som är lika varandra 
ofta söker sig till liknade yrke, vill ha liknade arbetsuppgifter och liknande mängd ansvar. En 
annan anledning kan vara att personer som spenderar mycket tid tillsammans tenderar att 
bilda grupper som har stark sammanhållning. (Hatch, 2002, s.257-261)  
 

3.12. Gruppstorlek 
Robbins & Judge (2007, s.316-318) skriver att storleken på en grupp är avgörande för hur 
gruppen fungerar. En liten grupp utför uppgifter snabbare medan stora grupper är bättre på 
problemlösning. Grupper kan även skilja sig i hur stark sammanhållning de har. Anledningar 
till att en grupp har stark sammanhållning kan vara att personerna i guppen spenderar mycket 
tid tillsammans eller att gruppen är liten och medlemmarna därför inte träffar så många olika 
människor. Hot mot en grupp tenderar också att stärka sammanhållningen. Ett vanligt 
förekommande fenomen i stora grupper är social loafing vilket betyder att en person 
anstränger sig mindre och lägger ner mindre arbete på något på grund av att personen befinner 
sig i en grupp. (a.a.) 
 

4. Metod 
I detta kapitel redogör vi för våra metodologiska överväganden. Vi ger anledningar till vårt 
val av metod och förhållandet till forskningsprocessen. Tillvägagångssättet beskrivs och en 
diskussion kring metoden förs. 

4.1. Kvalitativ metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom vi inte sökte några kvantifierbara 
samband mellan mätbara egenskaper vilket den kvantitativa undersökningen syftar till 
(Hartman, 2004, s.273). I stället var det en ”förståelse för hur människan upplever sin 
situation” (a.a.) vi ämnade finna. Då studien syftade till att undersöka motiv och innebörd i 
mänskliga handlingar och upplevelser var en kvalitativ metod passande då en sådan är 
relaterad till bland annat detta (da Silva & Wahlberg, 1994, s.56). 
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Ett moment i studien hade dock en kvantitativ metodansats. En kvantifiering har skett under 
framtagandet av resultaten kring de anställdas personliga etiska åsikter då ett poängsystem har 
använts för att rangordna intervjupersonernas svar kring fyra etiska principer. Metoden 
användes för att kunna rangordna svaren och mäta de vanligaste placeringarna. 

4.2. Analytisk induktion/Interaktiv induktion 
Det finns två synsätt på forskningsprocessen i den kvalitativa metoden där tolkning sker efter 
hermeneutikens regler. Det är analytisk induktion och interaktiv induktion, dessa kan utgås 
från och sedan ändras så att de passar ens undersökning. (Hartman, 2004, s.275-276) 
Analytisk induktion är ett linjärt arbetssätt och när de olika faserna i undersökningen är 
avklarade, från början till slut är undersökningen klar. Forskningsprocessen delas in i tre 
faser, planering, insamling och analys, som har olika moment. (a.a., s.277) Interaktiv 
induktion är inte en linjär process och undersökningen kan påverkas av det insamlade 
datamaterialet. Först formuleras en fråga, men under själva undersökningen kan det 
uppkomma saker som gör att formuleringen på frågeställningen ändras. (a.a., s.289-290) I 
forskningsprocessen använde vi oss av både analytisk induktion och interaktiv induktion. Vi 
följde den analytiska induktionens tre faser, planering, insamling och analys, men lät även 
undersökningen påverkas av det insamlade datamaterialet, interaktiv induktion, då vi ändrade 
formuleringen på frågeställningen eftersom det uppkom saker i själva undersökningen som 
ledde oss till det, dels företagets vilja och dels det resultat vi fick. (a.a., s.277, 289-290) 
 

4.3. Val av undersökningsobjekt 
Vi har valt att utföra vår undersökning på ett företag inom hotell- och restaurangbranschen för 
att det är en bransch som ofta har etiska riktlinjer. Företag inom hotell- och 
restaurangbranschen är, i likhet med många andra branscher i stort behov av att ha ett etiskt 
handlande för att uppnå ett gott rykte. 
 
Företaget hade runt hundratalet anställda, varav cirka hälften var tillsvidareanställda och de 
övriga extrapersonal. Det bestod av ett tiotal olika avdelningar i varierande storlekar med 
både administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Över 80 procent av personalen, både 
tillsvidareanställda och extrapersonal räknad, var kvinnor. 
 
Företaget som vi utförde undersökningen på hade etiska riktlinjer som fanns skrivna 
tillsammans med deras affärsidé. De etiska riktlinjerna har tagits fram av ledningen 
tillsammans med de anställda och bestod av de värderingar och normer som företaget 
representerar. Företagets etiska riktlinjer beskrev hur klimatet skulle vara mellan personal, 
chefer och gäster. Framförallt fokuserade de på kulturen hos och mellan personalen. 
Företagets etiska riktlinjer var uppdelade i värderingar och normer. I värderingar beskrevs vad 
företaget trodde på, stod för och hur kulturen skulle vara. Där stod att de ska bemöta andra 
som de själva vill bli bemötta, att arbetsplatsen skall vara öppen för människor från olika 
kulturer, alla ska vara lika viktiga och stolta över sitt yrke. De beskrev även hur de ska 
förhålla sig till både personer inom och utanför företaget, hur arbetet ska ställa sig i relation 
till det övriga livet och hur attityden ska vara på arbetsplatsen. I normerna beskrevs de 
spelregler som behövdes för att företaget och personalen skulle nå upp till sina värderingar. 
Framför allt att alla ska ta ansvar, ha respekt för varandra och ge positiv och negativ feedback. 
Bland de etiska riktlinjerna fanns inga överraskningar eller något som ”stack ut”. Författarna 
upplevde de som grundläggande men kanske inte så lätta att leva upp till. De använde bland 
annat ord som ”alla är lika viktiga” och ”respektera” men hur detta skulle uppnås eller några 
djupare förklaringar fanns sällan med. Företagets etiska riktlinjer publicerades inte ordagrant i 
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denna uppsats på grund av en uttryckt önskan från vår kontaktperson, en representant från 
ledningen, att ej publicera dokumentet med de etiska riktlinjerna då personalen som har varit 
med vid skapandet borde ha tillfrågats och samtyckt och en sådan förfrågning har ej skett.  
 

4.4. Avgränsningar 
Vi valde att utföra undersökningen på ett enskilt företag eftersom vi var intresserade av att 
undersöka hur etiska riktlinjer uppfattades inom företaget. Vi var alltså inte intresserade av att 
göra en komparativ studie mellan olika företag. 
 
Vi har koncentrerat vår undersökning till hur de anställda på företaget upplevde etiska 
riktlinjer och till att finna orsaker till hur de uppfattades. Vi har valt att inte lägga någon vikt 
på de etiska riktlinjernas faktiska innehåll och inte heller på hur ledningen ansåg att 
riktlinjerna skulle upplevas. Vi ansåg att det inte var relevant för vår undersökning när vårt 
syfte inte var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan riktlinjerna, eller ledningens 
syfte med riktlinjerna, och de anställdas uppfattning.  
 
Företaget hade en rad dokument som innefattade etik bland annat en miljöpolicy, vi har dock 
valt att inte lägga fokus på dessa utan att koncentrera vår undersökning till de etiska riktlinjer 
som var framtagna tillsammans med de anställda och som gällde över samtliga avdelningar.  
 
I resultatet visades tre mönster. Det fanns en möjlighet att ytterligare mönster gick att finna 
men vi har avgränsat oss till dessa tre och gick vidare med dem i analysen. 
 

4.5. Företagskontakt 
Kontakten med företaget skedde genom vår kontaktperson från ledningen. Under ett 
inledande möte med honom innan intervjuerna av personalen fick vi reda på fakta kring 
företaget, de olika avdelningarna, antalet anställda, och hur de arbetade med etiska riktlinjer. 
Vi förde även en diskussion kring hur vi skulle kontakta intervjupersonerna och han försåg 
oss senare med en personallista, kontaktuppgifter, de etiska riktlinjerna och en del andra 
dokument som vi valde att ej ta med då de föll utanför arbetets ramar.  
 
Kontaktpersonen lade ut information på företagets intranät som vi skrivit där vi berättade att 
det skulle genomföras en undersökning på företaget och att vi skulle kontakta personal på 
företaget med en förfrågan att delta och att det var frivilligt.  
 

4.6. Urval av respondenter 
Vi ville ”gå på djupet i människors föreställningsvärld på ett sätt som inte skulle vara möjligt 
om man undersökte alltför många individer” (Hartman, 2004, s.284) och därför valde vi en 
representant från varje avdelning. Då vi bara tagit en från varje avdelning är urvalet viktigt, 
och det finns en hög risk att det blir en skevhet.  
 
I vår undersökning ville vi nå ett representativt urval (a.a., s.241-242). Urvalet av 
intervjupersoner skedde bland de tillsvidareanställda. På grund av de resurser vi hade tillgodo, 
tid och personer, valde vi att bara ta med tillsvidareanställda för att få ett bättre representativt 
urval då vi kunde intervjua en högre procentuell andel än om undersökningen även skulle ha 
innefattat extrapersonal. Totalt genomfördes tio intervjuer. 
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Urvalet gjordes genom att slumpmässigt dra namn ur personallistan över tillsvidareanställda. 
De var uppdelade efter avdelning och en grupp med alla avdelningsansvariga. Vi bestämde att 
40 procent intervjupersonerna skulle tillhöra de med avdelningsansvar, så att även de var 
representerade i undersökningen. De slumpvist utvalda avdelningsansvariga fick även 
representera den avdelning de tillhörde eftersom de hade liknande arbetsuppgifter som de 
vanligt anställda. Från de övriga avdelningarna drogs en från varje avdelning. Utöver de nu 
valda lottades det även slumpmässigt ut en reserv från varje avdelning och även för de med 
avdelningsansvar. Vi valde slumpmässigt urval för att försöka nå ett representativt urval, 
sannolikheten ökar för representativt urval då slumpen får bestämma (Dyer, 2001, s.102).  
 
Av intervjupersonerna var 30 procent män vilket var en något högre procentuell andel än av 
samtliga tillsvidareanställda bland personalen, men kunde förklaras av en skev fördelning av 
könen bland avdelningarna. 
 
Vi valde att slå ihop vissa avdelningar som stod på personallistan där de hade liknande 
arbetsuppgifter eller avdelningsområde. Dessa olika avdelningar hade vår kontaktperson på 
företaget nämnt som en grupp och vi valde därför att slå ihop dem i urvalet, anledningen var 
att minska antal intervjuer på grund av de resurser vi hade.  
 
De i personalen som valts ut kontaktades via e-post med information om undersökningen och 
en förfrågan om de ville vara med. De som ej svarade eller där e-post uppgifter saknades 
kontaktades via telefon. Av de tillfrågade blev ett bortfall på 20 procent och reserver fick 
användas för att täcka alla avdelningar. 
 

4.7. Datainsamling 
Vi valde att intervjua personalen och genom det nådde vi en flexibilitet då vi kunde gå 
djupare in i svaren, utveckla dem, se känslor och ställa följdfrågor. Nackdelen med att 
intervjua var att tekniken är till viss del subjektiv vilket ledde till en ökad risk för ”bias”, det 
vill säga skevheter. (Tasker, 2000, s.119) Vi var medvetna om att det kunde bli en del ”bias” i 
resultaten, när vi intervjuade kunde vi påverka intervjupersonen även om det ej var medvetet. 
Intervjupersonen kunde även försökt svara på frågorna för att göra oss som intervjuare till 
lags. Våra åsikter kan också ha påverkat resultaten men vi var medvetna om detta och 
försökte hålla oss objektiva. (a.a., s.123) Även våra förkunskaper kan ha påverkat resultaten. 
 
Vi har valt att använda en intervjuguide (se bilaga 1) för att få in data som var relevant och 
inte lämnade det område vi ämnade undersöka i intervjun (Hartman, 2004, s 281). 
Intervjuguiden byggdes upp utifrån de teorier och modeller vi valde att använda. Vi började 
med att fråga om deras anställning och arbetsuppgifter för att få intervjupersonen mer 
avslappnad innan vi började prata om de mer personliga uppfattningarna kring de etiska 
riktlinjerna. Mellan intervjuerna ändrades intervjuguiden och ytterligare frågor lades till för 
att få ett rikare material. Dock kan detta ha gett en skevhet i resultaten då inte 
intervjupersonerna innan ändringen gav några svar på de nya frågorna. 
 
Under intervjun blev intervjupersonerna tilldelade ett papper med fyra meningar märkta A till 
D (se bilaga 2). Varje mening var en sammanfattning och ett uttryck för en av de fyra etiska 
normerna som Cavanagh (2006, s.80) menar ska användas vid etiska beslut i företag. 
Intervjupersonerna ombads rangordna meningarna från ett till fyra utifrån vilken som stämde 
bäst in på deras personliga åsikt och hur de tänkte när de fattade beslut i en arbetssituation. 
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Bandinspelning användes under intervjun för att i efterhand kunna kontrollera ordalydelsen 
och för att inte riskera missa något om bara anteckningar fördes (Tasker, 2000, s.124). Två 
bandinspelare användes, en som reserv. Två personer medverkade vid intervjuerna, en 
intervjuade och den andra skrev anteckningar med hjälp av penna och papper. Efter intervjun 
skrevs känslor och tankar kring intervjusituationen ner. Kläder valdes så vi liknade personalen 
för att uppfattas som mer jämlika med dem. Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna. 
 
Intervjuerna gjordes under, eller i anslutning till, personalens arbetstid. Platserna för 
intervjuerna var i ostörda rum på arbetsplatsen. Vi presenterade oss själva och förklarade 
syftet med undersökningen för intervjupersonen. Vi klarlade att allt var konfidentiellt samt 
frågade om han/hon gick med på att vi spelade in intervjun, vilket samtliga gjorde. Vi 
berättade även ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, så att vi kunde hålla oss inom 
tidsramen. (a.a., s.125) Intervjupersonen blev även informerad att det var frivilligt att delta, att 
hon/han fick avbryta när hon/han ville, behövde inte svara på frågor som hon/han ej ville, alla 
anteckningar och inspelningar skulle förstöras när uppsatsen var examinerad och bara 
uppsatsen skulle finnas kvar samt att hon/han kunde kontakta oss om de ville ändra något.  
 

4.8. Analysmetod 
I analysen använde vi oss av meningskategorisering (Kvale, 1997, s.178-180) med de 
transkriberade intervjuerna som underlag. De lästes igenom för att hitta kategorier i 
intervjuerna så att en kategorisering kunde ske. Fyra kategorier uppkom, personliga etiska 
åsikter, framtagning av etiska riktlinjer, arbetet med etiska riktlinjer och användandet av 
etiska riktlinjer. Olika frågor i intervjuguiden kunde kopplas till var och en av de fyra 
kategorierna. I nästa steg sammanställdes vad intervjupersonerna svarade inom varje kategori 
och presenterades som resultatet. Varje kategori kopplades sedan samman med de teorier, 
modeller och begrepp som passade och en diskussion kring resultaten fördes. I resultatet har 
frågorna sorterats i en annan ordning än i intervjuguiden för att passa våra kategorier. Vår 
femte frågeställning som rör eventuella likheter och skillnader mellan avdelningarna och vad 
de kan bero på behandlades inte separat i analys och diskussionskapitlet utan har vävts in i de 
övriga frågeställningarna. På grund av etiska aspekter har det inte varit möjligt att presentera 
vilken avdelning intervjupersonen representerar i resultatet. I stället har vi valt att kartlägga 
mönster ibland intervjupersonernas svar. Vi fann tre olika mönster: grupperna 
avdelningsansvarig och vanligt anställda tenderade att ha skilda svar, så även när det gällde 
administrativa avdelningar jämfört med praktiska avdelningar och stora avdelningar jämfört 
med små avdelningar.  
 
För att få fram vilka etiska principer som personalen uppfattar stämmer bäst in på dem 
användes ett poängsystem, detta var den del där en kvantitativ metodansats användes. 
Principerna kvantifierades genom att den princip som en intervjuperson rangordnade som 
nummer ett fick ett poäng, nummer två fick två poäng och så vidare till nummer fyra. Detta 
gjordes på varje intervjupersons svar och poängen lades sedan ihop. Den princip som fick 
lägst poäng antogs vara den princip personalen uppfattade stämma bäst in på dem, den som 
fick näst lägst poäng antogs stämma näst bäst in och så vidare till den med högst poäng. För 
att kontrollera att detta poängräknande gav en korrekt bild av rangordningen studerades även 
vilka principer som var vanligast på varje rankningsplats, ett till fyra. Den princip med lägst 
poäng var även den med flest förstaplats rankningar. Principen med högst poäng var även den 
med flest sistaplats rankningar. De principer som hamnade på plats två och tre i 
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poängsystemet skilde sig väldigt lite i poäng och de hade även väldigt blandade platser i 
rankningen.  
 

4.9. Metoddiskussion 
Under arbetet har vi försökt hålla oss neutrala och öppna men vi hade en förförståelse som 
kan ha påverkat resultatet, detta var vi medvetna om. Ingen av författarna har tidigare varit 
involverad i eller uppmärksammat en organisations etiska riktlinjer, men har under arbetets 
gång och även innan läst litteratur kring ämnet. Vi hade en uppfattning om att etiska riktlinjer 
var viktiga men att det ofta bara kunde vara ett dokument och inte efterlevdes fullt ut i 
organisationen.  
 
Då bara en person var intervjuad från varje avdelning fick vi vara försiktiga med att 
generalisera resultatet till att gälla all personal på avdelningen. Intervjupersoner med 
avdelningsansvar representerade den avdelning de arbetade på men att deras uppfattningar 
kan skilja sig från övrig personal på avdelningen var vi medvetna om och fick även där vara 
försiktiga vid generalisering. 
 
Vårt val av teorier påverkade vårt resultat då vi har byggt upp vår intervjuguide efter teorier 
och modeller. Hade vi valt andra teorier och modeller hade vi troligen fått ett annat resultat.  
Vi har dock försökt att inte ha ledande frågor i intervjuguiden. Även vårt val av analysmetod 
kan ha påverkat resultatet, hade en annan analysmetod använts hade det möjligen gett ett 
annat resultat.   
 
Reliabilitet är hur tillförlitligt ett instrument eller tillvägagångssätt är. Vid mätandet av något 
gäller det att instrumentet eller tillvägagångssättet under olika tillfällen ger samma resultat när 
omständigheterna är lika om det ska ha hög reliabilitet.(Bell, 2000, s.89) Att ha en hög 
reliabilitet är svårare i en kvalitativ studie än i en kvantitativ studie. Detta beror på att inom 
den kvantitativa metoden går det att i större utsträckning använda sig av standardisering. I den 
kvalitativa metoden är det svårare eftersom varje intervju inte blir likadan. (Jensen, 1991, 
s.63-64) För att få så stor tillförlitlighet som möjligt valde vi att göra en semistrukturerad 
intervju (Bryman, 2002, s.301). Vidare har vi även försökt att utföra intervjuerna på ett så likt 
sätt som möjligt. Reliabilitet var viktigt för att ha en tillförlitlig metod, vi försökte nå 
reliabilitet genom att vara medvetna om det och låta andra personer gå igenom våra frågor i 
intervjuguiden och se hur de uppfattade frågorna. 
 
Validitet är hur bra frågan eller instrumentet mäter eller beskriver det den är avsedd att mäta 
eller beskriva. Saknar något reliabilitet saknar den även validitet. För att nå validitet 
granskade vi kritiskt våra frågor och ställde oss frågan om någon annan forskare skulle nå 
samma resultat som vi om de använde sig av vår intervjuguide. (Bell, 2000, s.90) Vi försökte 
ha så tydliga frågor som möjligt och i de fall intervjupersonen inte förstod frågan förklarade vi 
mer utförligt, därmed minskade risken för missförstånd. Vi såg även att vår avgränsning till 
att endast undersöka de etiska riktlinjerna på företaget som de anställda tillsammans har varit 
med att skapa och som gällde över hela organisationen skulle kunna ha skapa problem med 
validiteten eftersom de hade andra etiska policys, till exempel miljö. För att undvika detta har 
vi varit tydliga med att förklara att det var de gemensamt framtagna etiska riktlinjerna vi 
ställde frågor om i intervjun. Det fanns en risk att intervjupersonerna försökte ge svar som de 
tror vi eller ledningen ville höra, vi var medvetna om detta men har försökt att undgå det 
genom att informera att det var deras uppfattningar och tankar vi var intresserade av och att 
inspelningar och anteckningar skulle behandlas konfidentiellt. Under undersökningens gång 
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har det kommit fram att författarna var flyktigt bekanta med ett par av intervjupersonerna. Vi 
var medvetna om att det kan ha påverkat svaren, både genom att intervjupersonen kan ha känt 
att de inte ville berätta saker eller att denne trodde att vi redan visste vissa svar och därför 
utelämnade information. 
 

5. Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultaten och mönster i resultaten. För att enklare följa analys 
och diskussionen har vi valt att presentera resultaten i de kategorier som vi senare använt oss 
av i analys- och diskussionskapitlet. 

5.1. Hur upplever de anställda sina egna personliga etiska åsikter i 
relation till företagets? 
Intervjupersonerna rangordnade fyra påståenden kring vad som stämde bäst in på dem 
personligen, till exempel när de fattar beslut i arbetet. Att ”Värna om familj, arbetskamrater 
och personer i din närhet” var det påstående som flest intervjupersoner rankade som nummer 
ett. Samtliga hade denna mening på antingen första eller andra plats. Det påstående som 
stämde näst bäst in på personalen var ”Gör mot andra så som du vill att andra ska göra mot 
dig” tätt följt av ”Rättvisa och rättvis behandlig”. ”Största möjliga lycka till största möjliga 
antal” rankades lägst totalt. Kring de tre sistnämnda påståendena skiljer det sig mellan 
intervjupersonerna i hur de rankar dem. Det skall även tilläggas att cirka hälften av de 
intervjuade sa att det var väldigt svårt att rangordna dem och en viss tveksamhet noterades hos 
flertalet.  
 
En åsikt hos de intervjuade var att det viktigaste som ska finnas med i de etiska riktlinjerna är 
att alla är lika viktiga, alla ska behandlas lika och att lyssna på alla, denna åsikt delades av de 
flesta. Några intervjupersoner ansåg att det var viktigast att ha kul och roligt på arbetsplatsen 
och menade att det skulle ha en positiv inverkan på arbetet och gästerna. Ytterligare åsikter 
hos vissa var mångkulturen, att göra sitt bästa, kunna utvecklas, värna om och satsa på 
personal.  
 
De anställda upplever att de har samma värderingar som företaget och att de inte heller 
upplever någon konflikt mellan de etiska riktlinjerna och deras personliga värderingar och 
normer, en majoritet av de anställda har denna uppfattning. Några av intervjupersonerna 
trodde att det kunde finnas en konflikt. Andra åsikter var att värderingarna kunde skilja sig i 
små saker men att de i stort har samma värderingar.  
 
Ingen av intervjupersonerna ansåg att något var dåligt med de etiska riktlinjerna. Däremot 
fanns det åsikter att det alltid fanns något som kunde göras bättre och att det kanske inte alltid 
görs som det står. Att det skulle ske någon uppföljning att det verkligen sker på arbetet. En 
annan åsikt var att om det skulle vara något dåligt, så tas det upp när de etiska riktlinjerna görs 
om. Det som upplevdes positivt med de etiska riktlinjerna var att de var en grund för alla, 
något att falla tillbaka på, att fritt få säga sitt, att alla är lika mycket värda, folk är lyhörda och 
visar respekt och att behandla andra så som en själv vill bli bemött. En del hade inga direkta 
åsikter medan andra menade att det fanns mycket som var bra.  
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5.2. Hur upplever de anställda skapandet av de etiska riktlinjerna? 
Samtliga intervjupersoner känner till de etiska riktlinjerna men en del av personalen lade till 
att de inte kunde dem utantill. En intervjuperson uttryckte till en början att denne inte kände 
till de etiska riktlinjerna men vid andra frågor under intervjun framkom att personen hade en 
kännedom om dem. 
 
 
Kring skapandet av de etiska riktlinjerna berättas att företaget har ett stort möte varje år med 
alla i personalen där de sitter i grupper och diskuterar de etiska riktlinjerna och kommer med 
förslag till förändringar. Alla som intervjuades upplever att de antingen varit med och skapat 
de etiska riktlinjerna eller att de har varit med och ändrat och/eller diskuterat riktlinjerna på 
årsmötena.  
 
Det är en blandad uppfattning bland personalen kring varför de tror de har etiska riktlinjer. De 
olika uppfattningarna kan sammanfattas till tre. Den vanligaste uppfattningen bland 
personalen är att alla ska ”sträva åt samma håll”, att hela organisationen blir en enhet som har 
samma tänk, moral och värderingar. Den andra uppfattningen är att det ska vara jämställt och 
att alla på företaget ska vara värda lika mycket. En tredje uppfattning bland personalen anser 
att de etiska riktlinjerna finns för att företaget ska ha det, att alla ska få säga sitt och att det är 
viktigt. Andra uttryck intervjupersonerna använde för att svara på frågan var ”därför att alla 
ska må bra”, ”tänker ju inte bara på pengar” (syftar på ledningen) och ”bli bra arbetsmiljö för 
alla”. 
 

5.3. Hur upplever de anställda arbetet med etiska riktlinjer på 
företaget? 
De anställda upplever att de inte arbetar aktivt med etiska riktlinjer i sitt dagliga arbete, denna 
åsikt delas av de flesta. Dock upplever alla intervjupersonerna att de etiska riktlinjerna 
behandlas på årsmötena. Trots att majoriteten upplever att de inte arbetar aktivt med de etiska 
riktlinjerna i det dagliga arbetet anser personalen att de finns med i bakgrunden omedvetet när 
de arbetar. Vissa intervjupersoner upplever att det arbetas med de etiska riktlinjerna på 
avdelningsmöten.  
 
En del av de anställda upplever att det finns etiska regler och rutiner på företaget som ska 
följas. Detta kan vara policys, riktlinjer eller manualer som de följer. Andra upplever att de 
handlar efter sunt förnuft, att de bemöter människor som de själva vill bli bemötta och att de 
gör kunden nöjd.  
 
Det finns två åsikter hos de anställda när det gäller om de upplever att de har diskussioner 
kring etiska dilemman. Det är vanligast att de diskuterar dilemmat när det har uppstått, 
antingen tillsammans på avdelningen eller om det behövs med sina chefer. Mindre vanligt hos 
dessa är att de diskuteras i förebyggande syfte. De som inte upplever att de diskuterar etiska 
dilemman gav bland annat svar som, de inte gör det mer än på årsmötena eller att det har hänt 
någon enstaka gång eller att de kan säga vad de vill till alla om det skulle behövas. 
 
Det vanligaste svaret var att de anställda upplever att de kan fatta mindre beslut själva och att 
de kan rådfråga och vända sig till sina arbetskamrater. När besluten är större och mer 
omfattande vänder de sig till sin närmaste chef. Ett annat svar var att de upplever att de tar 
samtliga beslut själva. En av de intervjuade upplever att de inte kan besluta på egen hand utan 
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måste rådfråga eller diskutera innan ett beslut tas. De vanligaste som nämns i intervjuerna 
gällande frågan kring vad som påverkar de beslut som tas är att göra det som är bäst för 
företaget, gästen och arbetskamraterna. 
 

5.4. Hur upplever de anställda att de etiska riktlinjerna används i det 
dagliga arbetet? 
Det skiljer sig i svaren om de anställda upplever att de etiska riktlinjerna är användbara, en 
stor del av de intervjuade upplever att de etiska riktlinjerna är användbara och en minde del 
att de inte är det. Ett ofta förekommande svar var att de etiska riktlinjerna finns med i 
bakgrunden i det dagliga arbetet. Det benämns bland annat som ”sunt förnuft”, ”finns med i 
huvudet”, ”helhetstänk” och ” jag känner organisationen”. En intervjuperson nämner att det 
finns en liten instans på företaget där anställda från olika avdelningar samlas och diskuterar 
etik utan att det finns några chefer närvarande. Intervjupersonen menar att detta gör de etiska 
riktlinjerna mer användbara: saker som inte skulle ha tagits upp inför cheferna blir möjliga att 
diskutera.  
 
En åsikt hos de intervjuade är att de upplever det som att de har stöd i de etiska riktlinjerna. 
En del uppger att de finns i bakhuvudet och att det inte är något de tänker på, eller att stödet är 
att de etiska riktlinjerna finns som ”grund” och att det är det de ska jobba efter. En annan åsikt 
är att de inte upplever att de har stöd i de etiska riktlinjerna. Skälet är att arbetet rullar på i 
rutiner, eller att den anställde går efter sina egna värderingar och kommer fram till vad som är 
rätt eller fel. Några personer uppger att de kan vända sig till sin chef om de behöver stöd.  
 
Några intervjupersoner svarar att de upplever att ”alla” påverkas av det intervjupersonen gör i 
sitt arbete. Samtliga upplever att kunden/gästen påverkas, många uttrycker under intervjun att 
de arbetar för att göra det bästa för gästen. Det är även vanligt att personalen upplever att 
arbetskamraterna, ägarna, leverantörerna och miljön påverkas. Att samhället skulle påverkas 
upplever bara en mindre grupp, och det är ingen intervjuperson som specifikt nämner media 
som en intressent.  
 
När intervjupersonerna ombads berätta om vilka sätt de upplever att de använder sig av, 
förutom de etiska riktlinjerna, när de hamnar i ett etiskt dilemma svarade en majoritet att de 
använder sig av sig själv och tidigare erfarenheter. Några angav att de vänder sig till chefen 
och/eller arbetskamrater eller att de upplever att de inte stött på något dilemma.  
 
Under intervjuerna kom det fram att vissa upplevde att de hade mycket att göra under 
arbetstiden och att de ansåg att detta påverkade deras arbete med etik, att de inte alltid hann 
tänka på det.  
 

5.5.  Mönster i resultatet 
Det går att se ett mönster i hur svaren är spridda över avdelningarna. Grupperna 
administrativa arbeten och praktiska arbeten tenderar att skilja sig åt. På de administrativa 
avdelningarna är det vanligare att personalen upplever att de arbetar aktivt med de etiska 
riktlinjerna. Det är även något mer vanligt att de upplever att de har regler eller rutiner att 
följa. Att ha diskussioner kring etiska dilemman upplevs också som vanligare. 
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Grupperna avdelningsansvariga och vanligt anställda skiljer sig åt i vissa avseenden. De 
som har avdelningsansvar upplever i större utsträckning att de har regler eller rutiner som de 
följer och även att de diskuterar etiska dilemman. De personer som har avdelningsansvar 
resonerar i högre grad att de ska göra det som är bäst för företaget, vad företaget förväntar av 
dem när de fattar beslut men de rådfrågar även sin personal och sina chefer. Till skillnad från 
de med avdelningsansvar så vänder sig de vanligt anställda oftare till sina arbetskamrater och 
chefer när de ska fatta etiska beslut. Det är något vanligare att avdelningsansvariga uppfattar 
etiska riktlinjer som användbara och att de har stöd av de etiska riktlinjerna i arbetet. 
 
Det finns ett mönster i svaren beroende på hur många som arbetar på avdelningen. Små 
avdelningar tenderar att skilja sig från stora avdelningar. På de små avdelningarna är det 
vanligare att man uppger att man inte arbetar så aktivt med etik, det är även vanligare att inte 
diskutera etiska dilemman. Personalen uppfattar också i större utsträckning att de fattar etiska 
beslut på egen hand. Det tenderar att vara vanligare att små avdelningar anser att etiska 
riktlinjer inte är användbara i det dagliga arbetet och även att de inte har stöd i de etiska 
riktlinjerna.  
 

6. Analys och diskussion 
I kapitlet analyseras resultaten med hjälp av valda teorier, modeller och begrepp, och kopplas 
samman med tidigare forskning. Även en diskussion kring resultaten och analysen förs. 

6.1. Hur upplever de anställda sina egna personliga etiska åsikter i 
relation till företagets?  
De olika påståendena som personalen fick rangordna under intervjun sammanfattar och 
representerar fyra olika etiska normer. 
 

o Omtänksamhetsnorm – “Värna om familj, arbetskamrater och personer in din närhet” 
 
o Rättighets- och skyldighetsnorm – “Gör mot andra så som du vill att andra ska göra 

mot dig” 
 

o Rättvisenorm – ”Rättvisa och rättvis behandling” 
 

o Utilitarism – ”Största möjliga lycka till största möjliga antal” 
 
Omtänksamhetsnormen var överlag den norm som intervjupersonerna rankade högst och 
enligt Cavanagh (2006) är det en kvinnlig norm. Att den rankas högst kan ha att göra med att 
över 80 procent är kvinnor av samtliga anställda (även extrapersonal inräknad) på företaget 
och att då omtänksamhetsnormen är en feminin norm (a.a.) är den representerad och spridd på 
företaget. Svaren mellan män och kvinnor skiljde sig inte i rankningen, men skulle kunna 
förklaras av att arbetskamrater, i detta fall kvinnorna, påverkar och överför etiska normer 
(Carroll & Buchholtz, 2003). Omtänksamhetsnormen bygger även på relationen mellan 
människor (Cavanagh, 2006) och inom hotellbranschen är den viktig eftersom de är nära 
kunden och måste ge bra service, i deras arbete torde det därför vara av vikt att vara 
omtänksam. För ledare är omtänksamhetsnormen relevant när det gäller flera olika saker, 
förtroende, teamwork, goda personalrelationer och kommunikation bygger på denna och 
måste nås för att ett företag ska vara framgångsrikt (a.a.). Att denna norm i hög grad är 
representerad på företag kan därför ses som positivt. 
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Rättighets- och skyldighetsnormen som totalt rankades näst högst representerades i intervjun 
av den gyllene regeln ”gör mot andra så som du vill att andra ska göra mot dig”. En av 
punkterna i företagets etiska riktlinjer är en omskrivning av denna med en liknande innebörd. 
Bland personalen var det en jämn spridning i rangordningen, från första till sista plats. Att den 
inte når en mer jämn fördelning och ett högre snitt när den delvis finns med i de etiska 
riktlinjerna är att fundera över. Även de övriga etiska principerna går till viss del att inläsa i 
företagets etiska riktlinjer men de återfinns inte lika tydligt och uttryckligt som denna. 
 
Rättvisenormen brukar enligt Cavanagh (a.a.) generellt uppfattas som mer viktig än 
utilitarismens princip och så är även uppfattningen hos personalen i vår undersökning.  
 
Utilitarismens princip ser till gruppens bästa och som en konsekvens av det kan individen bli 
förbisedd (a.a.). Resultatet av personalens uppfattning av de viktigaste värderingarna och 
normerna som ska finnas med i de etiska riktlinjerna (se nedan) visar att individen är viktig. 
Att då ha en norm som förbiser individen verkar inte passa in på företaget, vilket kan vara en 
förklaring till att utilitarismen rankas sist.  
 
En fördel med omtänksamhetsnormen är att den ger en familjär känsla, att följa de andra 
etiska normerna kan upplevas som känslokallt och kliniskt. Utilitarism är för övrigt den allra 
vanligaste normen bland affärsmänniskor (a.a.) men personalen på företaget arbetar inom 
hotell- och restaurangbranschen och, som ovan nämnt, kan det i den branschen vara bra att 
vara omtänksam. Därav kan det tänkas att utilitarism inte passar in lika bra som 
omtänksamhetsnormen.  Många verkar trivas på denna arbetsplats och några har sagt att den 
verkligen är bra, fast det gäller kanske inte alla då flertalet inte uttryckt någon åsikt om hur de 
trivs. 
 
Det finns en möjlighet att alla inte förstod innebörden av påståendena, några frågade vad vi 
menade med ”största möjliga lycka till största möjliga antal” och då fick vi kortfattat förklara 
innebörden. Det kan ha lett till en viss skevhet i resultatet då vi under intervjun fick 
uppfattningen att flera inte helt förstod innebörden. Att många tyckte det var väldigt svårt att 
rangordna påståendena kan också ha påverkat resultatet. Att försöka korta ner en etisk princip 
till en enda mening eller några få ord kan göra att mycket utelämnas av innebörden och tolkas 
av intervjupersonerna på ett sätt som inte stämmer överens med den tänkta innebörden. Ett 
alternativ är att istället låta intervjupersonerna svara på och resonera kring ett eller flera etiska 
problem och utifrån det tolka svaren med hjälp av principerna för att se vilken som verkar 
stämma bäst in på svaren och deras resonemang. Ytterligare ett sätt skulle vara att ge en större 
och djupare förklaring av principerna med tillhörande exempel och efter den genomgången be 
dem att rangordna principerna efter vad som stämde bäst in på dem. 
 
Det råder en enad åsikt bland de intervjuade kring vad som är viktigt att ha med i de etiska 
riktlinjera på företaget, att det inte ska vara någon skillnad mellan personalen och att lyssna på 
alla. Även detta spinner vidare på omtänksamhetsnormen att bry sig om de närmaste (a.a.), 
vilket är ens kollegor på arbetsplatsen och även de övriga anställda. Ingen av 
intervjupersonerna ansåg att något var dåligt med de etiska riktlinjerna, vilket kan tolkas som 
att de är helt nöjda med dem. En annan orsak kan även vara att de inte har reflekterat över den 
frågan, inte studerat dem kritiskt och därav har uppfattningen att inget med dem är dåligt. 
 
En uppfattning hos intervjupersonerna var att det kunde finnas en konflikt mellan företagets 
och deras personliga värderingar, i detta fall finns dock risken att intervjupersonen bara svarat 
så som hon/han trodde vi ville höra, att hon/han upplevde fråga som jakande. Att många inte 
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upplever någon konflikt mellan sina personliga värderingar och normer och företagets etiska 
riktlinjer kan troligen förklaras av att personalen själva har varit med och tagit fram dem och 
deras tankar avspeglas då i företagets etiska riktlinjer.  Det finns även en risk att någon av 
intervjupersonerna upplevt att det finns en skillnad mellan sina personliga etiska värderingar 
och företagets men att ordet konflikt upplevs ha en alltför stark innebörd än att de bara skiljer 
sig åt. Ytterligare en förklaring kan vara att det är mycket i omgivningen som påverkar ens 
etik, både arbetsgivaren och kollegor (Carroll & Buchholtz, 2003) och om de anställda 
upplever sig ha samma värderingar som företaget kan det bero på att de har påverkats av dem 
och tagit till sig deras normer och värderingar. De kan även förstärka sig själva, när de skapas 
och blir en del av arbetsgivaren och kollegorna så påverkas de anställda av det och de etiska 
riktlinjerna förankrar sig ytterligare. En annan förklaring kan vara att de etiska riktlinjerna är 
så grundläggande i sin formulering och existerar även utanför företaget i samhället att de inte 
skiljer sig från någons personliga normer och värderingar. Hatch (2002) har även fört ett 
liknande resonemang om hur organisationskulturen skapar likheter i företag. Någon skillnad 
mellan avdelningarna gick inte att utläsa i det här fallet.  

 
6.2. Hur upplever de anställda skapandet av de etiska riktlinjerna? 
Personalen verkar inte se några egoistiska motiv hos ledningen för användandet av etiska 
riktlinjer. Tvärtom uppfattar de att ledningen, som Carroll & Buchholtz (2003) uttrycker, bryr 
sig om personalen. Intervjupersonerna använde uttryck som ”därför att alla ska må bra”, 
”tänker ju inte bara på pengar” (syftar på ledningen) och ”bli bra arbetsmiljö för alla”. 
Personalen verkar tro sig känna vad som driver ledningen och att de inte uppfattar det som 
egoistiska skäl utan att ledningen bryr sig om personalen så leder det till att det är lättare att 
implementera riktlinjerna och personalen sätter sig inte emot riktlinjerna (a.a.). 
 
Brytting (2005) skriver om etiska riktlinjer. Han har tre argument för hur koderna ska vara 
utformade för att vara effektiva. Ett av de argumenten är att de ska vara Lokalt förankrade och 
centralt sanktionerade. Samtliga intervjupersoner uppger att de medverkat i möten där de 
etiska riktlinjerna skapats, ändrats eller diskuterats. Det här tyder på att företaget arbetar aktivt 
med att få sin personal delaktig i skapandet av de etiska riktlinjerna. Bryttings övriga två 
argument kommer att presenteras senare i analysen.  
 
En orsak till de anställdas eniga svar både i frågan om ledningens intentioner med de etiska 
riktlinjerna och att samtliga på något sätt varit deltagande i skapandet av riktlinjerna kan vara 
att företaget har haft som avsikt att försöka implementera riktlinjerna hos personalen. Tidigare 
forskning kring ämnet implementering har bland annat gjorts av Martinsson & Svensson 
(2004), som menar att med jämna mellanrum diskutera de etiska riktlinjerna är positivt för 
implementeringen.  
 
På grund av att samtliga intervjupersoner är eniga i frågan om företagets intentioner med de 
etiska riktlinjerna plus att samtliga medverkande antingen ansett att de varit med att skapa de 
etiska riktlinjerna eller att de varit med att ändra och/eller diskutera dem, har vi inte hittat 
något mönster i resultatet som placerar hur de anställda upplever skapandet av de etiska 
riktlinjerna utifrån vilken avdelning de arbetar inom. Vi kan därför inte heller använda 
argumentet att de anställdas upplevelse av skapandet av de etiska riktlinjerna är en orsak till 
hur de upplever arbetet med eller användandet av de etiska riktlinjerna i arbetet. 
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6.3. Hur upplever de anställda arbetet med etiska riktlinjer på 
företaget? 
Brytting (2005) skriver om fyra olika aspekter som en organisation kan arbeta med för att 
göra sin personal medveten om företagets etik. Det första sättet är Målrationell kompetens 
genom ”god byråkrati”. Här ingår det att företaget arbetar med etiska riktlinjer. En viktig 
egenskap som de etiska riktlinjerna bör ha är att de har praktisk betydelse och är generellt 
giltig. (a.a.) Resultatet visar att många av de anställda upplever att de etiska riktlinjerna finns 
med i ”bakgrunden”, ”omedvetet” när de arbetar. Att anställda från olika yrkesgrupper anser 
detta skulle kunna indikera att de etiska riktlinjerna är användbara i olika situationer. Vi anser 
att det bör vara extra viktigt för ett företag inom hotell- och restaurangbranschen, där det 
arbetar många olika yrkesgrupper, att ha etiska riktlinjer som är användbara för hela 
personalstyrkan. 
 
När vi ser på resultaten visar de att en del av de anställda upplever att de har etiska regler och 
rutiner att följa, andra upplever det inte så. Vi kan se ett samband hur detta resultat fördelar 
sig i de olika avdelningstyperna och därigenom också urskilja vilka avdelningar som arbetar 
mest med och/eller är mest mottagliga för arbetssättet med Målrationell kompetens genom 
”god byråkrati”. Det här sättet att arbeta på med företagsetik har haft störst genomslagskraft 
bland de administrativa avdelningarna och bland avdelningsansvariga.  
 
Vad kan orsaken vara till varför det just är bland de administrativa avdelningarna och de 
avdelningsansvariga som aspekten haft störst genomslagskraft? En möjlig förklaring är att de 
två avdelningstyperna är mer vana att hantera denna typ av information. Logiskt sett borde det 
vara enklare för någon som är van vid att omvandla teori till praktik att även omvandla de 
etiska riktlinjerna till praktiken. Detta har också antytts av exempelvis Hatch (2002) när hon 
skriver om vad som kan orsaka skillnader i företagskulturen. En annan möjlig orsak som vi 
kan se är att informationsvägarna är kortare till de administrativa yrkena och till de anställda 
som har avdelningsansvar. Om så är fallet når kanske inte reglerna och rutinerna i lika hög 
grad fram till alla delar av företaget. Tidigare forskning av Stevens (1999) visar att 
kommunikationsvägarna har betydelse för hur personalen uppfattar etiken. En tredje möjlig 
orsak kan vara att de etiska riktlinjerna passar bättre för administrativa avdelningar och 
personer med avdelningsansvar. Dock har vi ovan konstaterat att det verkar som personalen 
uppfattar de etiska riktlinjerna som användbara i olika situationer, därför anser vi denna 
förklaring vara mindre trolig. Ses bara till gruppen avdelningsansvariga kan en möjlig orsak 
till upplevelsen att de har mer regler och rutiner att följa vara, att de måste föregå med ett gott 
exempel för resten av personalen. Därför har de tagit reda på mer eller använder mer regler 
och rutiner. Martinsson & Svensson (2004) menar att rolemodeling är ett bra sätt för att 
implementera etiska riktlinjer. 
 
Den andra aspekten Brytting (2005) skriver om är för Värderationell kompetens genom 
kommunikativ handling. I resultaten kan vi se att det finns anställda som upplever att de 
diskuterar etiska dilemman. Detta menar Brytting (a.a.) hjälper till att gemensamt komma 
fram till vilken etisk handling som är rätt och fel. Det stärker även personernas egna etiska 
tänkande. Genom att studera vilka avdelningstyper som oftare upplever att de diskuterar 
etiska dilemman, finner vi att det är vanligare bland administrativa avdelningar, 
avdelningsansvariga och större avdelningar.  
 
Kan det vara så att administrativa avdelningar, avdelningsansvariga och större avdelningar har 
ett större behov av att diskutera etik? Stora avdelningar kanske måste diskutera för att alla på 
avdelningen ska vara samspelta, medan det på mindre avdelningar sker mer som en naturlig 
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del av det dagliga samtalet. Det kan även vara så att de personer som arbetar på mindre 
avdelningar är mer ensamma om sina arbetsuppgifter och därför har svårare att diskutera 
etiska dilemman med andra. Att grupper skiljer sig åt på grund av storlek är ett ämne som 
tidigare diskuterats av bland annat Robbins & Judge (2007). Administrativa yrken och 
avdelningsansvariga upplever i högre grad att de diskuterar etiska dilemman, det kan bero på 
att dilemman de stöter på är större eller mer allvarliga. Personalen på administrativa 
avdelningar har andra arbetsuppgifter än de med praktiska arbeten, de behandlar mer känslig 
information och material, till exempel ekonomi. Även avdelningsansvarigas handlingar kan få 
större konsekvenser än vanligt anställda när de gör misstag eller handlar oetiskt. 
Avdelningsansvariga har då ett större behov att diskutera för att kunna fatta rätt beslut och 
vara en förebild för sin personal. Vi kan även se att det finns en möjlighet att anställda vänder 
sig till sin avdelningsansvarige när de upplever ett etiskt dilemma och därigenom hamnar 
avdelningsansvarig oftare i etiska diskussioner. Till exempel van Maanen & Barley (i Hatch, 
2002) menar att subkulturer inom en organisation kan bero på arbetsgrupp och hierarkisk 
nivå. De tar även upp att människor som är lika ofta söker sig till bland annat arbeten med 
liknande arbetsuppgifter eller med liknande mängd ansvar. Det här kan då förklara varför 
administrativa yrken och avdelningsansvariga skiljer sig från praktiska yrken och vanligt 
anställda, de kan ha blivit formade av sitt arbete eller sökt sig till arbeten utifrån sin 
personlighet.  
 
Traditionsburen kompetens genom förebilder är det tredje sättet som Brytting (2005) tar upp. 
I resultatet ser vi att anställda ofta upplever att de fattar små beslut på egen hand men att de 
även upplever att de vänder sig till sina arbetskamrater för att se hur de ska hantera 
situationer. Vid större beslut upplever några av de anställda att det är sin chef de vänder sig 
till. Brytting (a.a.) menar genom att ha möjligheten till relation med andra som kanske har 
arbetat på företaget längre eller har mer kunskap, en person som kan agera förebild, kan ha en 
positiv inverkan på företaget. Även tidigare forskning av Weaver m.fl. (2005) tar upp ämnet 
om förebilder och menar att anställda tar efter etiskt beteende av sina förebilder. Intressant att 
se i resultatet är att personalen upplever att det som påverkar dem mest när de fattar etiska 
beslut är vad som är bäst för företaget, gästen och arbetskamraterna. Att en majoritet av de 
anställda uppfattar att dessa saker är de viktigaste anser vi kan vara en följd av att deras 
förebilder på företaget sprider den åsikten. När vi ser på svarsmönstret i resultatet visar det att 
arbetssättet Traditionsburen kompetens genom förebilder är vanligare förekommande på de 
större avdelningarna och bland anställda som inte har avdelningsansvar.  
 
Kan det vara samma orsak att stora avdelningar oftare använder sig av detta arbetssätt som 
varför stora avdelningar oftare upplever att de diskuterar etik: att de är i behov av diskussioner 
för att bli samspelta? På samma sätt kanske de större avdelningarna behöver traditioner och 
förebilder för att skapa gemenskap och för att handla på liknade sätt. Kommunikationen är en 
annan orsak som vi tidigare nämnt. Vi kan se att det är möjligt att kommunikationsvägarna är 
längre både för att nå ut i stora avdelningar och till anställda som inte har avdelningsansvar. 
Om så är fallet kan det förklara behovet av traditioner och förebilder.   
 
Det fjärde och sista sätt Brytting (2005) skriver om är Känslobaserad kompetens genom 
upplevelsebaserad dialog. Trots att inte alla avdelningar upplever att de diskuterar etik i det 
dagliga arbetet, så verkar det som att en stor del av de intervjuade däremot upplever att de har 
möjlighet att diskutera om det skulle behövas. Brytting (a.a.) anser att det är viktigt att en 
person är medveten om sina egna känslor och hur de påverkar arbetet. Att ha möjlighet att 
diskutera etiska dilemman och hur de känner inför dem är därför positivt. Dock har vi inte 
funnit i resultatet att de anställda faktiskt pratar om sina känslor inför etik när de diskuterar 
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etiska frågor. Vi anser därför att detta arbetssätt inte är vanligt på någon avdelning på 
företaget. En orsak till detta kan vara att det inte är vanligt att det förekommer svåra etiska 
dilemman på företaget. 
 

6.4. Hur upplever de anställda att de etiska riktlinjerna används i det 
dagliga arbetet? 
Vi återkommer här till Bryttings (2005) etiska riktlinjer och behandlar utformningssättet: Har 
praktisk betydelse och är generellt giltig ytterligare en gång.  Ser vi till svaren i resultatet om 
användbarhet nämns här att de etiska riktlinjerna är ”sunt förnuft” och att ”det finns med i 
huvudet” när de handlar. Det är även flera avdelningar som anser att de etiska riktlinjerna är 
användbara och vi finner inget mönster i att dessa skulle ha liknande arbetsuppgifter. 
Bryttings (a.a.) utformningssätt: Uttrycker god praktik och anger ideal betyder att de etiska 
riktlinjerna ska spegla företagets nutida och framtida etik. I resultatet när intervjupersonerna 
berättar om de upplever de etiska riktlinjerna som användbara hittar vi svar som: företaget har 
ett ”helhetstänk” och jag ”känner” det här företaget. Även intervjuade som säger sig inte 
uppleva de etiska riktlinjerna som användbara säger att de vet hur företaget vill att de ska 
agera i etiska frågor. Att de anställda upplever det på detta sätt anser vi indikerar att 
riktlinjerna avspeglar företagets etiska åsikter.  
 
Mönstret i resultatet visar att det tenderar vara vanligare att anställda med avdelningsansvar 
upplever de etiska riktlinjerna användbara i jämförelse med vanligt anställda. Vi kan dra 
paralleller med att avdelningsansvariga oftare upplever att de arbetar med etik. 
Avdelningsansvariga använde sig av både Målrationell kompetens genom ”god byråkrati” 
och Värderationell kompetens genom kommunikativ handling i högre utsträckning än vanligt 
anställda. Mönstret visar även att små avdelningar mer sällan än stora uppfattar de etiska 
riktlinjerna som användbara. I likhet med de avdelningsansvariga kan vi även här dra 
paralleller till deras uppfattningar om hur vanlig upplevelsen är att de arbetar med etiska 
riktlinjer. Det är på de små avdelningarna mindre vanligt att de uppfattar att de arbetar med 
etik. 
 
De intervjupersoner som upplever att de har stöd i de etiska riktlinjerna är i hög grad samma 
individer som upplever att de etiska riktlinjerna är användbara. Att intervjupersonerna har 
svarat så lika på dessa två frågorna kan bero på att användbarhet och stöd i etiska riktlinjer går 
hand i hand.  
 
Enligt Bryttings (a.a.) intressentmodell har ägare, personal, miljö, konkurrenter, samhälle, 
kunder, underleverantörer och media önskemål av företaget. För att upprätthålla en balans 
med intressenterna bör de anställda arbeta för att möta dessa önskemål. För att se hur de 
anställda arbetar mot intressenterna är det intressant att se vilka intressenter som de anställda 
upplever påverkas av deras arbete. Samtliga avdelningar svarade att gästen påverkades av 
deras etiska handlande. Vanliga svar var även ägare, arbetskamrater, underleverantörer och 
miljö. Många svarade efter vilka de ofta är i kontakt med under sitt arbete. Till exempel 
svarade intervjupersonerna att de hade kontakt med leverantörer, övrig personal eller att de 
arbetar mycket med miljö på företaget. Brytting (a.a.) skriver att företaget väljer vilka av 
intressenternas önskemål de kan och ska uppfylla. Att många anställda svarade att miljön 
påverkas av deras handlande, kan bero på att företaget har valt att svara på denne intressents 
önskemål och arbeta med miljöfrågor. 
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När vi ser på vilka anledningar det kan finnas till att inte alla anställda uppfattar att deras 
handlande påverkar alla intressenter, skulle en orsaka kunna vara att vissa avdelningar inte 
möter alla intressenter i arbetet. En annan anledning kan vara att företaget valt bort fokus eller 
att företaget inte nått fram till sina anställda i vissa avseenden.  
 
Om vi tittar på företaget ifrån samhällets synsätt så finns där riktmärken som företaget kan ta 
till hjälp. Lagar och regler är ett sådant riktmärke, även att företaget ska ge värde för 
pengarna. (a.a.) Dessa två riktmärken anser vi ligger i grunden för det tredje riktmärket som 
Brytting (a.a.) tar upp, nämligen att förtjäna förtroende. Känner samhället inget förtroende för 
företaget blir det omöjligt för det att överleva. Anställda är medvetna om att kunden/gästen 
påverkas av det den anställde gör. Detta stärks genom att se på svar i resultaten av arbetet med 
de etiska riktlinjerna. Där berättade många av de anställda att de arbetar med etik så att det i 
slutändan blir bästa möjliga resultat för gästen. Gästen som är kunden på detta företag är 
mycket viktig för att företaget ska få förtroende, det är de som sprider vidare sin upplevelse. 
Miljöarbetet är en annan stor del som de anställda upplever att de arbetar med. Vi kan se hur 
miljöarbete är ett mycket bra sätt att skapa sig förtroende i dagens samhälle. Att den anställde 
uppfattar att deras etiska handlande påverkar deras arbetskamrater anser vi också kan leda till 
förhöjt förtroende, bland annat genom att företaget blir känt som ett ställe där människor trivs 
och önskar arbeta. Alla kontakter företaget har och hur de hanteras borde påverkar företagets 
förtroende.  
 
Vid diskussioner om användandet av etiska riktlinjer i det dagliga arbetet är det viktigt att 
väga in, att det inte bara är etiska riktlinjer som avgör hur en människa handlar i ett etiskt 
dilemma. Enligt Hatch (2002) påverkas människan av organisationskulturen och 
samhällskulturen. Under undersökningens gång har det visat sig att det varit svårt för 
intervjupersonerna att svara på vad de använder sig av förutom etiska riktlinjer när de hamnar 
i ett etiskt dilemma. Det är ett tecken på att personerna inte är medvetna om vad det är som 
påverkar dem. Det är ingen av intervjupersonerna som har nämnt att de upplever att kulturen 
påverkar hur de handlar. På grund av ovannämnda svårigheter har vi valt att inte tolka detta 
svar som att kulturen inte påverkar de anställda på hotellet, utan istället anta att denna 
påverkan inte är märkbar för de anställda. Intressant är dock att en majoritet av 
intervjupersonerna svarade att de använder sig av sig själva och av tidigare erfarenheter när de 
hamnar i ett etiskt dilemma. Som komplement till de etiska riktlinjerna anser vi då att det är 
till företagets fördel om de anställda utvecklade sin egen personliga etik. Brytting (2005) tar 
upp etiskt stöd på individnivå. Dialog med andra, med detta menar han att människan 
utvecklar intellekt, empati och samvete i dialog med andra, denna dialog behöver dock inte 
ske på arbetet. Inre uppmärksamhet, att komma åt sina egna inre värderingar. (a.a.) Ämnet hur 
företaget arbetar med diskussioner om etik har vi redan redogjort för, vi kom fram till att det 
är en vanligare upplevelse att diskutera etiska dilemman på administrativa avdelningar, större 
avdelningar och bland dem som har avdelningsansvar. Inre uppmärksamhet har vi däremot 
inte berört tidigare. I resultatet kan vi se att några anställda har pekat ut upplevelsen av stress 
som en anledning till att användandet av de etiska riktlinjerna blir svårare. Orsaken kan vara 
att de anställda inte har tid att reflektera över riktlinjerna eller hur de borde agera i en viss 
situation, de är tvungna att handla direkt.  
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7. Sammanfattning 
I detta kapitel ges svaren på frågeställningarna (den femte frågeställningen inkluderas i övriga 
frågeställningar) och förslag till fortsatt forskning ges. 

7.1. Hur upplever de anställda sina egna personliga etiska åsikter i 
relation till företagets? 
Omtänksamhetsnormen är starkt representerad bland personalen på företaget men detta verkar 
inte utgöra några problem, personalen upplever ofta inte några konflikter mellan sina egna 
personliga värderingar och företagets vilket kan ha flera olika orsaker. I företagets etiska 
riktlinjer finns som redan nämnts samtliga etiska principer med i någon form. Att just 
omtänksamhetsnormen rankas högst av personalen beror därför troligen inte bara på de etiska 
riktlinjerna utan kan orsakas av branschen, att arbetsuppgifterna syftar till att ta hand om 
gästen, att vara omtänksam. Det är en majoritet av kvinnor på företaget och då 
omtänksamhetsnormen är en feminin norm kan även det förklara varför den är så spridd på 
företaget. En annan förklaring kan vara att de kvinnliga arbetskamraterna påverkar och 
överför etiska normer till övrig personal. Det finns en enad uppfattning hos personalen kring 
vad som är viktigt att ha med i de etiska riktlinjerna och de åsikterna kan kopplas till vad 
omtänksamhetsnormen säger, att bry sig om de närmaste. Ingen av personalen upplever något 
dåligt med de etiska riktlinjerna vilket kan kopplas till att många inte heller upplever någon 
konflikt mellan deras egna och företagets etiska värderingar och normer. Vi kan slutligen 
besvara frågan att personalen upplever sina personliga etiska värderingar stämma överens 
med företagets, och att detta kan bero på de orsaker nämnda ovan.  
 

7.2. Hur upplever de anställda skapandet av de etiska riktlinjerna? 
Personalen verkar uppleva ledningens motiv till införandet av etiska riktlinjer som att det är 
för personalens skull. Av personalens upplevelser får vi fram att företaget verkar arbeta aktivt 
med att få sin personal delaktig i arbetet med de etiska riktlinjerna, all personal har medverkat 
i möten där de etiska riktlinjerna skapats, ändrats eller diskuterats. Personalen är enig i de 
upplevelser kring skapandet av de etiska riktlinjerna och arbetet med dem verkar inte vara så 
komplext. Personalens uppfattning och företagets arbete med de etiska riktlinjerna resulterar i 
att riktlinjerna blir lättare att implementera. 
 

7.3. Hur upplever de anställda arbetet med etiska riktlinjer på 
företaget? 
En stor likhet mellan avdelningarna är att merparten anser att det aktiva arbetet med de etiska 
riktlinjerna sker mest på årsmötena och att arbetet med de etiska riktlinjerna i det dagliga 
arbetet mest sker omedvetet genom att de etiska riktlinjerna finns i bakgrunden. Däremot kan 
vi konstatera att det skiljer sig i hur arbetet med de etiska riktlinjerna i det dagliga arbetet 
uppfattas beroende på inom vilken avdelningstyp den anställde arbetar.  
 
Administrativt arbete skiller sig från praktiskt arbete i avseende av: 
Administrativa avdelningar upplever oftare att de har etiska regler och rutiner att följa än 
praktiska avdelningar. Arbetets karaktär kan vara en orsak, anställda på en administrativ 
avdelning är mer vana att hantera denna typ av information. En andra orsak kan vara 
kommunikationen. Kommunikationsvägarna kan vara kortare till de administrativa 
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avdelningarna då deras arbetsuppgifter är närmare ledningen och regler och rutiner når lättare 
ut. 
 
Administrativa avdelningar upplever även oftare än praktiska avdelningar, att de diskuterar 
etik i det dagliga arbetet. Även här kan arbetets karaktär vara en orsak. De etiska dilemman 
som stöts på i de administrativa yrkena kan få större och allvarligare konsekvenser. 
Därigenom behövs mer diskussioner om etik.  
 
Avdelningsansvariga skiljer sig från vanligt anställda i avseende av: 
Avdelningsansvarig upplever i högre grad att de har regler och rutiner när de arbetar med etik. 
Orsaken till upplevelsen kan vara samma som för administrativa yrken, att 
avdelningsansvariga har ett arbete där de är mer vana att hantera och omvandla teori till 
praktiskt användande. En andra orsak kan vara att de avdelningsansvariga använder sig mer 
av regler och rutiner för att föregå med gott exempel för de vanligt anställda. En tredje orsak 
kan vara att kommunikationen har kortare väg att färdas till de avdelningsansvariga än ut till 
de vanligt anställda.  
 
Etiska diskussioner upplevs vanligare bland avdelningsansvariga och även här ser vi likheter 
med administrativa avdelningar i att arbetets karaktär kan ha betydelse. Svårare etiska beslut 
och större konsekvenser kan vara en orsak till att etik behöver diskuteras mer. En ytterligare 
orsak är att vanligt anställda vänder sig till sina respektive avdelningsansvariga för att 
diskutera etik när de känner att behovet finns, därmed har avdelningsansvariga oftare etiska 
diskussioner. 
 
Vanligt anställda upplever att de i större utsträckning använder sig av arbetskamrater och/eller 
sin chef som förebild i etiska situationer. Etiska förebilder och traditioner kan vara ett sätt för 
vanligt anställda att komma åt den information de annars inte får, på grund av de längre 
kommunikationsvägarna.  
 
Stora avdelningar skiljer sig från små avdelningar i avseende av: 
Personal på en stor avdelning upplever att de diskuterar etik oftare än personal på en liten 
avdelning gör. Orsaken till det kan vara att en stor avdelning är i behov av att diskutera etik 
för att kunna agera samspelt i etiska situationer. En annan orsak kan vara att små avdelningar 
inte har lika stor möjlighet att diskutera etik, då de anställda är mer ensamma om sina 
arbetsuppgifter.  
 
Stora avdelningar använder sig oftare av förebilder och traditioner. Även här kan orsaken vara 
att en stor avdelning är i behov av att vända sig till varandra för att agera konsekvent i etiska 
situationer. Även kommunikationen kan vara en anledning. När inte information om hur etik 
ska hanteras når direkt ner till den anställda kan förebilder och traditioner vara ett sätt för 
personalen att veta hur de bör agera. 
 

7.4. Hur upplever de anställda att de etiska riktlinjerna används i det 
dagliga arbetet? 
De anställda på företaget upplever att de etiska riktlinjerna är användbara i olika situationer 
och inte bara anpassade för vissa yrken eller avdelningar på hotellet. Vidare tycks de anställda 
uppleva att de etiska riktlinjerna representerar den etik som företaget står för. Hur 
användandet av de etiska riktlinjerna upplevs speglar i vissa avseenden hur arbetet med de 
etiska riktlinjerna uppfattades. 
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Anställda med avdelningsansvar upplever i större utsträckning, än de vanligt anställda, att de 
använder sig av eller har stöd av de etiska riktlinjerna i det dagliga arbetat. När detta ställs i 
relation till upplevelsen av arbetet med de etiska riktlinjerna, kan vi konstatera att 
avdelningsansvariga oftare upplever att de arbetar med de etiska riktlinjerna. I små 
avdelningar där det är mindre vanligt att personalen upplever att de arbetar med etik, är det 
även mindre vanligt att personalen upplever att de använder sig av och har stöd i de etiska 
riktlinjerna i det dagliga arbetet. Det här leder fram till slutsatsen att personal som arbetar mer 
eller på fler sätt med etiska riktlinjerna har oftare stöd av dem och lättare att använda sig av 
dem i det dagliga arbetet.  
 
Anställda på företaget upplever att de intressenter som finns i deras närhet och som de 
kommer i kontakt med under arbetstiden är de som påverkas av deras etiska handlande. Två 
möjliga orsaker till uppfattningen har funnits. Hotelledningen kan ha gjort ett taktiskt val, att 
stärka företagets förtroende hos allmänheten genom att låta personalen sätta intressenter som 
till exempel gästen, arbetskollegorna och miljön i centrum. En annan möjlig orsak är att 
företaget inte nått fram gällande arbetet mot andra intressenter.  
 
Utöver de etiska riktlinjerna kan vi konstatera att organisationskulturen och de anställdas 
personliga etiska åsikter och tidigare erfarenheter har betydelse för deras etiska handlande.  Vi 
kan även konstatera att avsaknaden av tid att reflektera över det etiska handlandet i arbetet 
påverkar det etiska handlandet negativt.  
 

7.5. Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie på ett eller flera liknande företag inom 
samma bransch för att studera likheter och skillnader. Kan arbetssättet med de etiska 
riktlinjer, om det nu skiljer sig, ge andra upplevelser av de etiska riktlinjerna? En sådan studie 
skulle även vara intressant i den mening att man får reda på hur andra företag arbetar med 
etiska riktlinjer.  
 
Att göra en observationsstudie är också ett förslag på fortsatt forskning. Genom att observera 
personalen under arbetsdagen eller vid möten skulle det gå att få en bild av hur de etiska 
riktlinjerna faktiskt används och inte hur personalen upplever användandet av dem, vilket vi 
studerat. 
 
Ytterligare förslag på fortsatt forskning skulle vara att även studera ledningen och se hur 
personalens och ledningens uppfattningar kring de etiska riktlinjerna skiljer sig. Intressant att 
se är i vilken utsträckning de skiljer sig och om det går att hitta eventuella orsaker.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Personligt 
 

1. Kön 
2. Ålder 
3. Tid på arbetsplatsen 
4. Avdelning 
5. Arbetsuppgifter 

 
Rangordna följande påståenden, vilket stämmer bäst på din personliga åsikt? 
 
Största möjliga lycka till största möjliga antal. 
Värna om familj, arbetskamrater och personer i din närhet 
Rättvisa och rättvis behandling 
Gör mot andra så som du vill att andra ska göra mot dig. 
 
Skapandet av etiska riktlinjer 
 
1. Känner du till de etiska riktlinjerna som finns på företaget?  
(de värderingar och normer som tagits fram på företaget?) 
 
2. Hur gick det till när ni tog fram de etiska riktlinjerna? 
 
3. Var du med och skapade dem? 
Om ja, vad tyckte du var viktigast att det skulle finnas med?  
Hur tänkte ni?  
Om nej, varför inte? 
 
4. Vad tror du är orsaken till att ni har etiska riktlinjer på företaget?  
Varför är de viktiga?  
Varför ville ledningen ha dem? 
(Vinst, omtanke) 
 
Etik i arbetet 
 
5. Arbetar ni aktivt med etik?  
Hur? 
 
6. Har ni regler, rutiner?  
Hur fungerar de? (i arbetet) 
 
7. Har ni diskussioner?  
I förberedande syfte eller diskuterar ni dilemman som uppstått?  
Exempel? 
 
8. Vilka tycker du påverkar dig mest i ditt arbete, när du arbetar och när du fattar beslut? 
(Gör du det som du upplever känns bäst? Som dina arbetskollegor? Som chefen?) 
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9. Vilka intressenter påverkas av det du gör i ditt arbete i och utanför företaget? 
(Kunder, Media, Underleverantörer, Miljö, Konkurrenter, Personalen, Ägarna, Samhället) 
 
10. Uppfattar du de etiska riktlinjerna som användbara?  
Varför?  
Exempel? 
 
11. Har du stöd i de etiska riktlinjerna i ditt arbete?  
I vilka situationer använder du dig av dem?  
Exempel? 
 
12. Känner du någon gång att det finns en konflikt mellan de etiska riktlinjerna och dina 
personliga värderingar? 
Exempel? 
 
13. Använder du dig av andra sätt/ saker än riktlinjerna när du hamnar i ett etiskt dilemma? 
(Tidigare erfarenheter? Kollegor? Personliga åsikter? Chef? ) 
 
14. Finns det något du tycker är väldigt bra med de etiska riktlinjerna? 
 
15. Finns det något du tycker är dåligt med de etiska riktlinjerna? 
Något som du vill ändra på? 
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Bilaga 2 Rangordning av etiska principer 
 
A. Största möjliga lycka till största möjliga antal 
 
B. Värna om familj, arbetskamrater och personer i din 
närhet 
 
C. Rättvisa och rättvis behandling 
 
D. Gör mot andra så som du vill att andra ska göra mot 
dig 


