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Abstract 
The globalization has led to an increased ethical complexity for multinational corporations where 

they have to struggle to decide what’s right and wrong from different cultural contexts. Therefore, 

this study has examined how multinational corporations design codes of conduct and construct 

management control systems to control their employees so they are ethical in their work. To answer 

this, this study has interviewed three multinational corporations in Sweden, and conducted their 

answers to three different cases to show similiarities and differencies in their work with ethics.  

 

Based on the results, all companies codes of conducts have a similiar designs but depending on the 

company’s experience with ethics the managemnet control systems have developed different 

systems. 

 

Keywords: ethics, multinational corporations, designing, codes of conduct, management control, 

management control systems, cultural control, action control, feedback 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
Etik handlar om att göra rätt utefter moraliska värderingar (Mitchell & Curry, 2008). Moraliska 

värderingar är abstrakta principer som styr människors beteenden i en given situation (Stoner & 

Freeman, 1989). Dessa principer kommer härleds från ett samhälles lagar och normer. I en 

globaliserad värld har etik i företagande blivit allt viktigare (Bartlett & Ghoshal, 1989).  Ekonomin 

är inte den enda drivkraften bakom företagens integrering av sina verksamheter globalt utan 

konsumenternas smak och preferenser, som en gång skilde sig mycket från en nationell marknad 

till nästa, började homogeniseras. Globaliseringen har lett till att företagen är tvungna att tänka om 

kring sina strategier på grund av den ökade etiska komplexiteten för chefer till multinationella 

företag [MNF] där de måste kämpa med att bestämma vad som är rätt och fel utifrån olika kulturella 

kontexter (Robertson, Crittenden, Brady & Hoffman, 2002; Velasquez, 2000). Den etiska 

komplexiteten blir extra påtaglig när multinationella företag från utvecklade länder expanderar sin 

verksamhet även till utvecklingsländer som har lägre etiska standarder eller när ett lands etiska 

standarder inte stämmer överens med företagets (Carroll, 2004; Meltzer & Jennings, 1998). 

 

Eftersom MNF står inför en allt högre grad av etisk komplexitet väljer många MNF att formulera 

organisatoriska värden i etiska koder (Stos & Barnsnack, 1999). Etiska koder är ett skriftligt 

formellt dokument som består av moraliska standarder som används för att styra en enskild 

anställds beteende eller organisationens beteende i helhet (Schwartz, 2001). Dessa etiska koder 

härleds både från samhällets lagar och normer och är således en del av det som företagen preciserar 

som uppförandekoder (Gatewood & Carroll, 1991). Dokumenten förklarar hur ledningen vill att 

anställda ska agera för att det ska vara inom ramarna för önskat beteende, samt förser koderna 

aktieägarna med vilka förpliktelser som företaget har ur en etisk ståndpunkt (Merchant & Van der 

Stede, 2012).  MNF måste därför skapa, välja innehållet i koden och slutligen implementera koden 

i sin organisation för att kunna påverka anställdas beteende (se exempelvis Adams, Aschan & 

Shore, 2001; Helin & Sandström, 2008; Kaptein, 2004; Kaptein & Wempe, 1998; Smeltzer & 

Jennings, 1998). Multionaliteten som MNF står inför påverkar först hur de designar sina etiska 

koder. Bland annat Smeltzer och Jennings (1998) menar att MNF står inför ett val om de vill att de 

etiska koderna ska vara densamma eller olika världen över. Dessutom menar Kaptein och Wempe 

(1998) att MNF bör tar hänsyn till hur de vill att de etiska koderna ska formuleras och hur det går 
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till när dem skapas. Slutligen blir det av vikt för MNF att avgöra hur man arbetar med att bygga 

upp etiska koder som ett styrsystem för att påverka och följa upp så att anställda beter sig i enlighet 

med organisationen (Merchant & Van der Stede, 2012). Denna studie kommer därför att studera 

hur MNF designar både de etiska koderna och hur de etiska koderna används som styrsystem.   

 

1.2 Tidigare forskning och problematisering 

I takt med att företag allt mer deltar i internationella affärer har även intresset för detta 

forskningsområde ökat. Med hänsyn till tidigare forskning kan den befintliga litteraturen om etiska 

koder delas in i fyra kategorier: skapande, innehåll, implementering och effekter på beteende. 

Skapande innehåller forskning som rör processen i hur en etisk kod blir till (Kaptein & Wempe, 

1998; Smeltzer & Jennings, 1998; Robertson & Fadil, 1998; Thorne & Saunders, 2002). Innehåll 

är baserat på studier om vad som etiska koder innehåller i företag (Kaptein, 2004; Singh, Carasco, 

Svensson, Wood & Callaghan, 2005; Snell, Chak & Chi, 1999). Forskning kring implementering 

har gjorts för att visa hur implementeringen av etiska koder bäst går till inom företag samt vilka 

svårigheter som finns (Helin & Sandström, 2008; Stevens, 2008). Till sist har även tidigare 

forskning studerat vilka effekter på beteende de etiska koderna får på de anställda inom 

organisationer (Adams et al., 2001: Stohs & Brannick, 1999). Figur 1 visar att en etisk kod först 

genomgår en skapandeprocess som gynnar ut i en etisk kod som därefter implementeras i företaget 

och sedan ger effekt på anställdas beteende.  

 

  

Figur 1: Egenkonstruerad modell av litteraturgenomgången av etiska koder 

 

Studier om effekter på beteende har fokuserat på om etiska koder har påverkat anställdas beteende 

att bli mer etiskt. Stohs och Brannick (1999) studerade vilken påverkan en etisk kod har på 

irländska chefers uppfattningar om etiskt felaktigt beteende. Resultatet från strukturerade intervjuer 

med 348 chefer i irländska företag var att etiska koder är viktiga för att guida och hjälpa cheferna 

att undvika etiska förseelser. Adams, Tashchian och Shore (2001) undersökte skillnader i etiskt 

beteende bland företag både med och utan etiska koder. Efter att ha samlat in data genom 

strukturerade intervjuer med 766 personer över en tvåårsperiod fann dem att enbart närvaron av en 

etisk kod är viktigare för etiskt beteende än innehållet i koden i sig. Majoriteten av de tillfrågade 
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kunde inte minnas särdragen i sitt företags etiska kod och närvaron eller frånvaron av en kod kan 

således agera symboliskt.   

 

I kategorin om implementering har forskare fokuserat på hur de etiska koderna implementeras på 

bästa sätt i företaget. Stevens (2008) poängterar att etiska koder kan vara ineffektiva och misslyckas 

med att ha en inverkan på beteende om inte en etisk kultur och kommunikation är inrättade. Helin 

och Sandström (2008) har undersökt när ett amerikanskt företag har skickat sina koder till sitt 

svenska dotterföretag och visar hur tvärkulturella skillnader använts för att motstå koden. 

Resultaten visar att koden blir “den amerikanska koden” och inte moderbolagets eller koncernens 

kod. Mottagarna ser sig som svenskar och inte som anställda i dotterbolaget eller koncernen och 

koden utlöser därför mottagarnas nationella identitet. Respondenterna på det svenska 

dotterföretaget trodde att det amerikanska moderföretaget ansåg att enbart en nationell identitet, 

det vill säga den amerikanska, hade en roll i företagets kultur. När svenskarna blev övertygade om 

detta, var denna Americanness en viktig orsak till att det inte fanns frihet att verkligen anpassa 

koden till de lokala förhållandena.  

 

Ett flertal forskare har även studerat vad som finns i de formella dokumenten, det vill säga 

innehållet i de etiska koderna. Kaptein (2004) samlade in för att vidare analysera innehållet i etiska 

koder bland de 200 största företagen i världen. Resultaten visar att 52,5% av företagen hade etiska 

koder. Dessa koder hänvisar generellt till allmänna normer och beskriver det ansvaret som företaget 

har gentemot anställda, kunder, finansiärer och samhället som helhet (Kaptein, 2004; Snell, Chak 

& Chi, 1999). Snell med kollegors (1999) studies resultat visade även att de etiska koderna främst 

handlar om frågor kring värnandet av bolaget och inte om några bredare aspekter av 

samhällsansvar. Singh, Carasco, Svensson, Wood och Callaghan (2005) analyserade innehållet i 

företagens etiska koder i Australien, Kanada och Sverige som har en liknande ekonomisk 

utveckling och levnadsstandard. Resultaten visar att innehållet i de etiska koderna i Australien och 

Kanada var likartade på grund av att länderna har liknande historier och kulturer. Medan företags 

etiska koder var väldigt olika i vissa aspekter. Författarna menar detta beror på kulturskillnaderna, 

vilket i sin tur reflekteras i de etiska koderna.   

 

Slutligen har det även forskats lite grann om själva skapandet av etiska koder. Kaptein och Wempe 

(1998) menar att själva skapandet av en etisk kod är mycket viktigare än koden i sig eftersom det 

är viktigt att skapa en etisk kod som kan efterlevas i praktiken och inte bara ha en etisk kod som 

ser bra ut på pappret. Författarna illustrerade vidare hur ett företag, en nederländsk flygplats, N.V 
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Luchthaven Schiphol (NVLS), i praktiken gör för att få fram sina etiska koder. För NVLS är det 

fyra steg innan de etiska koderna kan implementeras. Först tillfrågas ledningen om uppbackning 

och villkorslöst stöd för det etiska projektet. I ett andra steg sker ett upprättande av en plattform 

som representerar olika avdelningar från flygplatsen. I ett tredje steg sker en analys av nuvarande 

värderingar. Här sker en insamling av potentiella moraliska dilemman och tidigare skrivna regler 

och riktlinjer samt identifiering av känsliga områden i organisationen. I ett fjärde och sista steg 

innan implementering sker en utveckling av värderingarna. Parallellt med detta analyserar 

plattformen de moraliska dilemman, där de formulerar en uppsättning av etiska koder. 

 

Inom skapandet måste en organisation tackla ett flertal dilemman om hur de ska designa en etiska 

kod och detta involverar en del svåra beslut (Kaptein & Wempe, 1998). För det första står 

organisationer inför dilemmat om vilken idé som deras etiska koder ska grundas på, det vill säga 

relativismen gentemot universalismen (Smeltzer & Jennings, 1998; Robertson & Fadil, 1998; 

Thorne & Saunders, 2002). Ska de etiska koderna anpassas till värdländerna så att varje dotterbolag 

har separata koder (relativistiskt perspektiv) eller ska de etiska koderna vara samma i alla länder 

som MNFet är verksamt inom (universalistiskt perspektiv)? Det andra dilemmat handlar om 

formuleringen av etiska koder (Kaptein & Wempe, 1998). Formuleringen syftar på att företagen 

måste bestämma hur de etiska koderna formuleras exempelvis om de ska vara reglerande eller 

vägledande.   

 

Sammanfattningsvis finns det alltså ett kunskapsgap kring hur etiska koder designas. En artikel, 

Kaptein och Wempe (1998) har beskrivit hur en nederländsk flygplats skapar sina etiska koder och 

är således inriktad mot hur ett företag arbetar med etiska koder. Eftersom att tidigare studier visar 

att multinationaliteten som MNF leder till ett flertal dilemman vid designen av etiska koder finns 

det anledning att tro på att arbetet med etiska koder skiljer sig åt mellan enskilda företag och MNF 

i och med att MNF är verksamma i flera olika länder där etiska frågeställningar skiljer sig åt. 

Således kommer denna studie fokusera på hur MNF på olika sätt kan designa och arbeta med etiska 

koder samt hur de reflekterar kring de olika dilemman som de står inför på grund av 

multinationaliteten. Kaptein och Wempes (1998) studie beskriver några dilemman som kan uppstå 

vid skapandet av etiska koder, det blir därför av intresse att se hur dessa står sig när 

multinationaliteten även spelar in. Således finns det ett kunskapsgap som behandlar hur MNF 

designar sina etiska koder det vill säga hur MNF tänker under skapandet när de är verksamma i 

olika länder och varför. Det blir därför intressant att studera hur MNF designar de etiska koderna. 

Hur förhåller de sig till de dilemman som finns? Har de ett relativistiskt eller universalistiskt 
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perspektiv? Hur ser processen ut? Hur bestämmer de formuleringen av de etiska koderna?   

 

I och med att MNF är operativa i flera länder med olika lagar och normer ställs MNF inför 

situationer som inte alltid är svarta eller vita och baserat på ställer man sig frågande till hur 

företagen konstruerar styrsystem för att påverka och att anställda agerar i organisationens bästa 

intresse och följa upp hur anställda faktiskt beter sig (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Styrssystem är ett formaliserat och systematiskt tillvägagångssätt som används för att upprätthålla 

och ändra mönster i en organisation (Simons, 1995). Att använda sig av styrsystem är en kritisk 

funktion som används för att förhindra organisatoriska misslyckanden (Merchant & Van Der Stede, 

2012). En förenklad bild av ett styrsystem innebär att det finns ett reglerande system som har en 

återkopplingsloop, som mäter och jämför för att förbättringar ska kunna vidtas (Malmi & Brown, 

2008).  

 

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) finns det fyra sätt för företag att påverka och följa upp 

anställdas agerande, vilka är resultat-, personal, handling och kulturstyrning. Resultatstyrning 

innebär att definiera mätbara mål som anställda sedan ska uppnå, dessa är oftast finansiella mått 

som är kopplade till organisationens resultat i helhet. Personalstyrning innefattar egenskaper som 

personalen själva besitter, vilket syftar till deras egen förmåga att följa upp och motivera sig själva. 

Här ligger fokus därför på rekryteringsprocessen. Kulturstyrning om att inom organisationen 

uppmuntra ömsesidig övervakning, vilket är en kraftfull form av grupptryck på individer som 

försöker avvika från normer och värderingar inom gruppen. Till sist handlar handlingsstyrning är 

den mest direkta formen av styrning där anställdas handlingar begränsas, vilket kan vara både 

fysiskt och administrativt, som sedan övervakas på olika sätt.     

 

Att påverka och följa upp anställda i MNF är enligt Merchant och Van der Stede (2012) svårare i 

och med att multinationaliteten kräver att dessa tar hänsyn till nationella kulturer och lokala 

affärsmiljöer i utformningen av styrsystem. Enligt Hofstede (1980) definieras nationell kultur som 

“den kollektiva programmering av sinnet som skiljer medlemmarna i en grupp eller samhället från 

en annan ". Således varierar människors normer, värderingar, sociala attityder och personliga 

prioriteringar mellan nationer. I förlängningen kan det hävdas att anställda från olika nationella 

kulturer troligtvis kommer ha olika preferenser för hur dem vill att styrsystem ska se ut och reagerar 

olika vilket innebär att olika styrsystem måste existera (Merchant & Van der Stede, 2012). Även 

affärsmiljöerna skiljer sig betydligt mellan olika nationer vilket medför olika grader av risker som 

påverkar vilka styrsystem som används. Exempelvis är vissa länder mer riskfyllda platser att göra 
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affärer i på grund av militära konflikter, kidnappningar och terrorism. Risker varierar också mellan 

nationerna på grund av olika stadier av ekonomisk utveckling. Organisationer som är verksamma 

i utvecklingsländer möter ofta begränsad tillgång på kompetent och utbildad personal. Statliga 

ingripanden kan också påverka affärsrisken, exempelvis kan regeringar utöva byråkratisk kontroll 

i utfärdande av företagstillstånd. Styrsystem kan således variera kraftigt mellan MNF som måste 

ta hänsyn till olika nationella kulturer och lokala affärsmiljöer.  

 

Styrning inkluderar alla de system som chefer använder för att “hålla saker på rätt spår” (Merchant, 

1985 se Simons, 1995). Alla organisationer måste förlita sig på att deras anställda ska uppnå de 

organisatoriska målen och måste därför ta itu med att påverka och följa upp anställdas beteenden 

för att försäkra att de agerar i organisationens intresse, vilket är viktigt eftersom det är de anställda 

inom organisationen som får saker att hända (Merchant & Van der Stede, 2012). Styrsystem är 

således nödvändiga för att skydda organisationen från att människor gör sådant som inte är lämpligt 

utifrån organisationens synsätt eller misslyckas med att göra något som organisationen anser vara 

lämpligt. De etiska koderna i ett företag anger hur företagsledningen anser vara etiskt lämpat 

beteende. Hur MNF då väljer att designa sina etiska koder som styrsystem påverkar därför hur 

anställda kommer agera, om de kommer agera utefter de etiska koderna eller inte. Som figuren 

nedan visar kan etiska styrsystem underlätta arbetet kring skapandet, innehållet och 

implementeringar av etiska koder, för att påverka och även följa upp att deras anställda agerar 

utifrån vad ledningen anser vara etiskt beteende. Arbetet med etiska koder fortlöper på så sätt att 

de befintliga etiska koderna utvecklas eller blir flera eller färre och så vidare. På så sätt är arbetet 

med etiska koder kring skapandet, innehållet och implementeringen en ständig process för att ge 

effekt på beteende som ledningen i MNF kan påverka och följa upp.  
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Figur 2: Egenkonstruerad modell av styrsystem för skapande, innehåll och implementering av etiska koder 

 

Studier om detta är obefintliga och det finns således ett tydligt kunskapsgap. I och med 

multinationaliteten som MNF står inför, påverkar nationella kulturer och lokala affärsmiljöer 

utformningen av styrsystem och gör det svårare att påverka och följa upp så att anställda inte agerar 

olämpligt (Merchant & Van der Stede, 2012). Det är därför av vikt att sådana studier finns och 

således är det av intresse att studera hur MNF designar sina styrsystem för att påverka och följa 

upp deras anställdas ageraranden.  

 

1.3 Syfte och bidrag 
MNF kan på grund av sin multinationlitet ha olika etiska standarder i olika länder, och ett av syftena 

med studien är därför att undersöka hur MNF väljer att designa etiska koder. Huvudsyftet är 

därefter att med hjälp av hur de designar etiska koder studera hur MNF skapar ett styrsystem med 

etiska koder för att kunna påverka anställdas etiska beteende samt följa upp hur anställda beter sig 

för att ständigt förbättra det. Vidare är syftet även att jämföra de olika fallen som MNF erbjuder 

vad gäller designen av både etiska koder och dess styrsystem. Syftet med jämförelsen är att lyfta 

fram likheter och skillnader i MNF arbete med etiska koder som styrsystem. 

 

I och med att studier om hur MNF designar sina etiska koder och hur de förhåller sig till de olika 

dilemmana vid designen är bristfällig blir ett av bidragen att fylla detta kunskapsgap. Vidare är 
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bidraget även forskning kring hur MNF designar sina styrsystem för etiska koder för att påverka 

och följa upp anställdas ageranden så att de agerar i enlighet med organisationen önskemål, då 

studier kring detta är obefintliga.   

 

1.4 Avgränsning 
För det första görs en avgränsning mot den svenska marknaden och kommer således bara analysera 

kring hur MNF med designar etiska koder och styrsystem för koderna. För det andra kommer inte 

MNF som är franchisade att studeras på grund av att de inte har samma ägare som huvudbolaget.  

 

Studien kommer även enbart att rikta in sig på effekten av etiska koder i ett styrsystem och kommer 

således enbart studera den del av styrsystem som handlar om etik och inte styrsystem som sådant i 

sin helhet. Vidare när det kommer till hur företagen bygger upp ett styrsystem för att påverka och 

följa upp anställdas beteenden kan styrningen vara resultat-, personal-, kultur- och 

handlingsinriktad. Denna studie kommer avgränsa sig mot kultur- och handlingsstyrning.  

 

1.5 Frågeställning 
För att kunna analysera kring hur MNF tänker kring designen av etiska koder och hur de designar 

styrsystem för etiska koder, har följande forskningsfrågor formulerats: 

● Hur ser designen av etiska koder ut hos MNF? 

● Hur designar MNF ett styrsystem för att påverka och följa upp så att anställda i ett MNF 

agerar etiskt i enlighet med företaget?  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.1 Multinationella företag och etik 
2.1.1 Internationell etik 
Etik handlar om att göra det som är rätt, men vad som är rätt är det stora problemet (Mitchell & 

Curry, 2008). Det som är rätt kan vara baserat på antingen accepterade moraliska principer eller en 

kombination av specifika situationer, nationella kulturer och personliga moraler. Det finns alltså 

ofta flera vägar att gå och dessa kan alla argumenteras för att vara etiskt korrekta. Enligt Churchill 

(1982) är etik tillämpningen av moraliska värderingar på komplexa problem med hjälp av en 

rationell beslutsprocess. Internationell etik är således tillämpningen av moraliska värderingar i 

situationer som involverar två eller flera länder (Buller, Kohls, & Anderson, 1991). MNF är 

verksamma runt om i hela världen och på grund av det exponeras de för olika kulturer och miljöer 

(Mitchell & Curry, 2008). Moraliska värderingar är omfattande, abstrakta principer som styr 

mänskligt beteende i en given situation, i synnerhet när konkurrerande värderingar och intressen 

kolliderar (Stoner & Freeman, 1989). Det som anses vara rätt i en kultur kan anses vara fel i en 

annan (Mitchell & Curry, 2008). Genom att förstå kulturen och de etiska standarderna i en potential 

utländsk marknad kan det hjälpa företagen i längden.  Det är möjligt för individer från olika 

nationella kulturer att ha samma moraliska värderingar utan att bete sig annorlunda när man står 

inför en särskild situation (Wines & Napier, 1992 se Buller et al., 1991). Å andra sidan, kan 

individer med olika moraliska värderingar komma överens om lämpliga åtgärder för att använda i 

en specifik situation.  

 

Etik i företagande har blivit allt viktigare i takt med den globala expansionen (Bartlett & Ghoshal, 

1998). Det har varit en framträdande ökning av miljöfrågor, krav på bättre produkter och högre 

säkerhet på arbetsplatsen, produkters prestanda, export av avfall och liknande, som har haft en 

betydande inverkan på samhällets uppfattning av företagen (Arcelus & Schaefer, 1982; Fritzsche, 

1990). Shaffer (1977) uttrycker kritik mot övergången från företag med ett rent vinstsyfte till en 

etiskt korrekt och socialt ansvarstagande institution. Det finns en rädsla bland forskare att en 

injektion av etik i förvaltningen skulle förvirra anställda och kan få dem att avvika från sin 

grundläggande verksamhets funktion (Steiner, 1976). Däremot menar Welch (1978) att 
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avvikelserna från socialt ansvarsfullt beteende kan anses som brister i ett företags mål struktur eller 

misslyckande av ledningen att genomföra företagets policy.  Även Bromiley och Marcus (1993) 

visar empiriskt stöd för att aktiemarknadens reaktioner är positiva till återkallelse av defekta 

produkter. Vilket innebär att aktiemarknaden reagerar positivt när företagen tar ansvar för sina 

produkter. Som med inhemsk verksamhet, kan tvivelaktiga aktiviteter som framkallas av brister i 

ett företags verksamhetskultur vara extremt kostsamt, även med dödlig utgång, för internationella 

affärer (Jackson, 1997). Även do Rosario (1992) har tydligt visat att MNF med tvivelaktiga 

förflutna har funnit det mycket svårt att komma in eller förhandla om nya avtal med värdregeringar. 

Med andra ord, bidrar etiskt arbete till en hel del förbättringar med konkurrenssituationen för 

verksamheten, utvidgning av verksamheten och maximering av aktieägarnas förmögenhet. En 

organisations förmåga att vara etiskt och socialt ansvarstagande i olika kulturer kan vara en 

förbisedd källa till konkurrensfördel (Litz, 1996). Med grund i den resursbaserade teorin om 

konkurrensfördelar föreslås att etisk ståndpunkt är en potentiell källa till en hållbar 

konkurrensfördel. Därefter beskrivs hur ett företags ledning, lärandeprocesser och mänskliga 

aktiviteter i resursförvaltning kan vara primära medel genom vilka etiska ståndpunkt skapas och 

upprätthålls i MNF.   

 

2.2 Etiska koder 
Etiska koder är nedskrivna formella dokument som består av moraliska standarder som används 

för att vägleda anställda och organisationen till etiskt beteende när företaget är verksamt inom flera 

länder med olika kulturer (Schwartz, 2001). De standarder som finns i dessa koder kommer både 

från samhällets lagar samt normer som utfärdats av industrin i fråga och branschorganisationer som 

företagen preciserar som uppförandekoder, vilka ofta benämns som code of conduct (Gatewood & 

Carroll, 1991). Dessa formella skrivna dokument förser med ett brett generellt påstående om 

organisatoriska värderingar, förpliktelser till aktieägarna och på vilket sätt ledningen vill att 

organisationens anställda ska bete sig (Merchant & Van der Stede, 2012). Kaptein och Wempe 

(1998) menar däremot att etiska koderna skapas utifrån att hjälpa de anställda i det dagliga arbetet 

eller för utomstående så att de ska förstå vad företaget sysslar med. Att ha en intern utgångspunkt 

tar inte hänsyn till något externt ansvar utan bara till sina anställda. Om man bara fokuserar på det 

interna ansvaret riskeras det att de etiska koderna inte accepteras av allmänheten. Å andra sidan 

om man bara fokuserar på det externa ansvaret riskerar företaget att de anställda inte kan ta till sig 

de etiska koderna för att de inte kan använda dem. Skillnaden mellan det interna och externa 

ansvaret är således att om de etiska koderna är externa är koderna bara till för företagets intressenter 
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och det är inte samma krav på de anställda att de måste följa koderna, alltså finns koderna i stort 

sett enbart för att det ser bra ut på pappret.   

 

De flesta etiska koder har utvecklats och börjat kommuniceras efter en offentlig skandal eller intern 

utredning som påvisat tvivelaktigt beteende (Andrews, 1989). Eftersom koder således oftast är ett 

svar på en händelse, tenderar systemen att vara specifika i sina förbud och dess påföljder (Simons, 

1995). Förbjudna beteenden som återfinns i dessa etiska koder inkluderar oftast intressekonflikter, 

aktiviteter som strider mot antitrust lagar, aktiviteter som kan äventyra affärshemligheter eller 

konfidentiella uppgifter, användning av icke-offentlig information för aktiehandel och vissa typer 

av betalningar till regeringstjänstemän (Simons, 1995). Dessa aktiviteter är sådana som skulle 

kunna äventyra välbefinnandet av organisationen genom att utsättas för potentiell förlust av 

tillgångar, anseende eller rättsligt ansvar. Därför menar Coleman (1990) att en “inga-undantag”-

politik används för att skicka tydliga signaler om att förseelser mot koderna kommer att straffas.   

 

Att företag har etiska koder kan bero på flera saker (Adams et al., 2001). Bara det faktum att MNF 

har etiska koder har visats ge effekt på beteendet. Den ökande betydelsen av företagens etiska koder 

har utöver sin påverkan på etiskt beteende flera andra affärsmässiga möjligheter (Global Business 

Responsibility Resource Centre [GBRRC], 2001 se Singh et al., 2005). För det första förbättrar en 

etisk kod företagets rykte och varumärke, då en etisk kod förmedlar budskapet att företaget har 

åtagit sig att agera etiskt. Dessutom anses etiska koder generera en god affärssed med starka etiska 

grunder som kommer öka utvecklingsmöjligheter i utvecklingsekonomier i Afrika, Asien och 

Latinamerika. Perrow (1986) menar att etiska koder införts när miljö osäkerheten är hög eller när 

den interna tilliten är låg. Möjligheter skapar osäkerhet. När oväntade situationer uppstår kan 

oprövade organisatoriska handlingar ske. När anställda ställs inför oväntade möjligheter kan de på 

grund av dåligt omdöme eller framförallt brist på relevanta riktmärken engagera sig i beteenden 

som inte är välkomna. Som ett resultat införs tydliga riktlinjer för acceptabelt beteende. När 

förtroendet är lågt i organisationen på grund av bristande gemensam erfarenhet, hög grad av 

heterogenitet bland anställda eller i löst kopplade organisationer där gemensamma värderingar inte 

kan antas är risken för oönskade beteenden högre (Kanter, 1977). Som ett resultat införs koder som 

fungerar som en gemensam värdegrund som anställda kan skapa sig en gemenskap kring.  

 

Företagens anställda kan uppfatta etiska koder antingen som begränsningar eller befrielser 

(Simons, 1995). Etiska koder begränsar anställdas handlingsfrihet mot oetiskt beteende. Det kan 

vara så att vissa anställda inte vill begränsas av sådana regler. Däremot menar Simons att det är 
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många anställda som faktiskt vill att etiska koder ska finnas på plats och genomdrivas och att det 

således finns handlingsfrihet inom specificerade gränser. När koderna är i linje med en anställdes 

personliga uppförandestandarder finns det en liten sannolikhet till motstridighet. Då kan koderna 

fungera som ett försvar mot olämplig påtryckning att agera mot ens personliga 

uppförandestandarder (Brenner & Molander, 1977 se Simons, 1995). Således kan etiska koder 

uppfattas som befriande för anställda och lägre chefer. Dessutom finns det ekonomiska och 

strategiska fördelar med att upprätta etiska koder (Simons, 1995). Dock kan dessa vara svåra att 

uppskatta eftersom de representerar undvikna kostnader. Inom vissa företag är koderna oftast 

vilande, vilket innebär att anställda uppfattar koden som ett verktyg för marknadsföring och inte 

något som ska tas på allvar (Merchant & Van der Stede, 2012).   

 

I en situation där det inte är en självklarhet vilken handling som är det moraliska beslutet uppstår 

det en etisk konflikt (Murphy, Laczniak, Bowie & Klein, 2006 se Gupta, Pirsch & Girard, 2010). 

Detta innebär att chefer i MNF inte alltid vet vad som borde vara etiskt korrekta önskade mål och 

i vilken utsträckning de realistiskt kan rymma de önskade målen samtidigt som strategiska beslut 

(Fritzsche, 1990; Shaffer, 1977; Stark, 1993). Företag i dag arbetar i en dynamisk gemenskap på 

grund av politiska, ekonomiska, sociala och tekniska förändringar av nationer runt om i världen 

(Buller, Kohls & Anderson, 1997). Dessa interaktioner, även om de är fördelaktiga, är ofta utbredda 

med konflikter på grund av skillnader i perspektiv och värderingar bland beslutsfattare från olika 

nationella kulturer. Olika kulturella sammanhang kan leda till olika etiska förväntningar (Srnka, 

2004). Detta i sin tur leder till att olika etiska normer och värderingar påverkar beslutsfattandet. 

MNF står således inför en mängd frågor kring vilka affärsmetoder som är lämpliga för att använda 

i de olika länder där de konkurrerar (Buller & McEvoy, 1999). Beslut om lämpliga etiska åtgärder 

är således komplexa och mångfasetterade för MNF.  Utmaningen i dessa konflikter ligger i 

skillnaderna mellan hem- och värdlandets etiska standarder (Donaldson, 1996) Att alla 

affärsaktiviteter kan klassas som antingen etiska eller oetiska är för lätt. I och med att MNF är 

verksamma i olika kulturer och under olika omständigheter, där etiska affärsmetoder skiljer sig 

kraftigt kan en handling ses som etisk i en situation, men inte i en annan.   

 

2.3 Designa etiska koder i MNF 

Ovanstående antyder att etiska koder kan vara olika i olika länder på grund av olika kulturer (Singh 

et al., 2005). Den ökande förekomsten av och interaktion mellan MNF ökar tydligt potentialen för 

tvärkulturella etiska konflikter för beslutsfattare inom näringslivet (Buller, Kohls & Anderson, 
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1997). När MNF ska skapa sina etiska koder leds de först in på problemet vilket perspektiv som 

ska användas. Utöver dilemmat med vilket perspektiv MNF utgår ifrån finns det under 

utvecklingen av accepterade etiska koder i organisationen en rad problem om processen och 

formuleringen som kräver noggranna övervägande (Kaptein & Wempe, 1998).   

 

2.3.1 Perspektiv 

Internationella skillnader i etik lyfter utmanande frågor om vad som utgör etiskt uppträdande för 

enskilda beslutsfattare inom MNF och därmed ett antal dilemman (Buller et al., 1997). Till exempel 

när etiska perspektiv, värderingar och beteenden är motstridiga, vems etik är då rätt? När MNFs 

ska designa sina etiska koder som ska vägleda vid etiska konflikter finns det två olika perspektiv 

att anta: relativismen eller universalismen (Robertson & Fadil, 1998; Smeltzer & Jennings, 1998; 

Thorne & Saunders, 2002). MNF måste ta ett beslut angående vilket förhållningssätt de då ska anta 

eftersom många aspekter av deras affärspolitik och verksamhet är utomlands (Robertson & Fadil, 

1999). Detta för att när organisationer skiftar sitt fokus mot internationella marknader kommer det 

antagna förhållningssättet över olika etiska normer och värderingar påverka MNFs design av etiska 

koder.   

 

RELATIVISM 
Ett centralt mål för ett globalt etiskt program är att ställa in rätt sorts atmosfär för att göra gott, 

samtidigt som det bör anpassas till den verklighet som världens etiska, kulturella och rättsliga 

mångfald frambringar (Jackson, 1997). För att överleva på marknader utanför landsgränserna bör 

MNF anpassa sig till de etiska standarderna som finns i värdlandet (Robertson & Fadil, 1998). 

Förespråkare för relativismen hävdar att om MNF inte anpassar sina etiska koder till värdlandet 

kommer det leda till förlorade affärsmöjligheter (Lane & Simpson, 1984). Detta eftersom dessa 

standarder kan användas av de företag som härstammar från värdlandet i fråga. För MNF kan detta 

då slutligen leda till förlorade jobb även på hemmafronten. Enligt relativismen, är en kulturs etiska 

standarder inte bättre än andras (Donaldson, 1996). Således finns det alltså inga internationella rätt 

eller fel. Relativismens tro är: när du är i Rom, gör som romarna gör. Relativister ställer sig 

frågande till: Vem är jag att ifrågasätta kulturen i ett annat land? Vem är jag att införa mitt lands 

standarder i alla andra nationer i världen? Är det värt att riskera att kränka företagare i andra länder 

genom att påtvinga ens affärsetiska standarder?  

 

Dock har relativismen kritiserats för att vara en kortsiktig strategi för internationella affärer 
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(Smeltzer & Jennings, 1998). Det kan också vara kostsamt för enskilda företag samt en hel nationell 

affärsekonomi. Relativismen kräver att vissa företag måste kompromissa etiskt vid anpassningen 

till utländska marknader när etiska konflikter uppstår. Alltså kan MNF tvingas bedriva sin 

affärsverksamhet på ett sätt som strider mot hemlandets verksamhets etiska koder.  Den fråga som 

uppstår i dessa situationer är om det är möjligt att MNF framgångsrikt kan bedriva sin verksamhet 

i de länder där etiska kompromisser måste göras i frågor som väsentligt kan påverka verksamheten. 

Företagare känner att dessa kulturskillnader mellan länder antingen kan “vinna” eller bryta 

verksamheten. När värdlandet är ett land med lägre etiska standarder jämfört med hemlandet, bär 

relativismen risken att MNF riktar sig mot de lägre standarderna snarare än de högre standarderna 

som förväntas hemma (Prout, 2006). Relativismen har därför kritiserats för att vara moraliskt blind 

(Donaldson, 1996). Detta förtydligas med ett exempel. Ett Europeiska läkemedelsföretag letade i 

slutet av 1980-talet efter billiga avfallsplatser och kontaktade varje företag på Afrikas västkust. 

Nigeria tog sig an detta och avfallen kastades nära ett bostadsområde utan att varken arbetarna eller 

boende visste om att avfallen var giftiga. Enligt det relativistiska perspektivet finns det inget 

problem med utfallet på exemplet. Ett land har rätten att etablera sina egna hälso- och 

säkerhetsregleringar. Kritiken ligger i att, som exemplet visar, varken standarderna eller 

avtalsvillkoren kunde omöjligen ha skyddat arbetar och boende från kända hälsorisker. 

 

UNIVERSALISM 

Universalismen hävdar att alla kulturer runt om i världen prenumererar på samma normer och 

värderingar men utvecklar särskilda etiska standarder baserade på det kulturella sammanhanget 

(Robertson & Fadil, 1999).  Enligt detta perspektiv kan MNF antingen utveckla sina egna globala 

etiska koder eller anta globala etiska koder som utvecklats av internationella organ. Dessa riktlinjer 

vilka i huvudsak är normativa recept, överskrider nationella gränser, kulturella och sociala 

skillnader, vilket pekar mot en universell, gränsöverskridande och tvärkulturell standard för etiskt 

beteende (Desai & Rittenburg, 1997). De är av global karaktär och hänvisar specifikt till 

affärsverksamheten. Uppförandekoderna är mångfacetterade och behandlar exempelvis företags 

beteende och etik, miljönormer, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och tillämpas av MNFs 

dotterbolag och underleverantörer (Anonymous, 2003).  

 

Språket är viktigt för att signalera inriktningen, genomförandet och ansvarsskyldigheten som 

organisationen står inför till anställda och andra intressenter (Logsdon & Wood, 2005). 

Förespråkare för förhållningssättet hävdar därför att globala etiska koder är tydliga och 
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övertygande grundläggande värden och principer som bör vägleda agerandet bland anställda 

eftersom anställda kan bli osäkra om det finns motstridiga mål från olika nationer. Dessutom finns 

det många olika kulturer och det är omöjligt att ta vara på alla (Smeltzer & Jennings, 1998). MNF 

som tar hänsyn till två eller flera uppsättningar av normer och värderingar, en för inhemsk 

verksamhet och en annan för internationella affärer, har också kritiserats för att vara ett företag på 

väg mot en etisk konflikt. Om verksamheten ska flyttas utomlands borde det vara en fråga där 

utvärdering sker av värdlandets atmosfär och företagets förmåga att överleva utan att kompromissa 

ett företags etiska standarder. Fördelen med universalismen är även att den är lättare att hantera 

och följa upp från huvudkontoret (Logsdon & Wood, 2005). Dock krävs det regelbunden 

återkoppling för att upprätthålla globala etiska standarder, särskilt i de länder där sådana normer 

inte alltid praktiseras (Smeltzer & Jennings, 1998).  

 

Starka tvärkulturella skillnader gör det svårt att utveckla universella moraliska värderingar, 

resonemang, och beteenden som kommer att vara meningsfulla och följas över nationsgränserna 

(Langlois & Schlegelmilch, 1990). Exempelvis har Taka (1994) beskrivit hur japanska och 

amerikanska beslutsfattare skiljer sig i sitt begrepp av rättvisa. Skillnaden beror till stor del av 

japanska religiösa och sociala värderingar som naturligt tillämpar olika etik för olika grupper i 

samhället (till exempel familj, kamrater, japanska medborgare, utlänningar). Idén om universella 

etiska koder har därför kritiserats för att vara kontroversiell (Logsdon & Wood, 2005). Dessa 

grundläggande normer har kritiserats för att vara för begränsade, minimalistiska, etnocentriska och 

okänsliga för andra möjliga etiska perspektiv och praktiska överväganden (Bowie, 1991; Kohls; 

1991; Velasquez; 1995).  

 

2.3.2 Formulering 

Därefter finns det ytterligare tre dilemman som behandlar problem vid formuleringen vid designen 

av de etiska koderna (Kaptein & Wempe, 1998). 

● Negativ eller positiv formulering: Detta dilemma behandlar formuleringen av de etiska 

koderna ska vara negativ eller positiv (Kaptein & Wempe, 1998). En negativ formulering 

av de etiska koder anger vad anställda inte ska göra. Problemet med dessa är att anställa 

kan uppleva dem som skrämmande och säger inte vad de bör göra. En positiv formulering 

anger således vilka val organisationen gör, vilka värderingar de har och vilka mål de strävar 

efter. Problemet med dessa är att anställda inte vet vad de inte ska göra och då även vilka 
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handlingar de kan straffas för.  

 

● Regler eller vägledning för handlingar: Nästa problem berör valet av om de etiska koderna 

ska vara formulerade som regler eller som vägledning (Kaptein & Wempe, 1998). Fördelen 

med regler är att anställda alltid vet vad man ska göra. Det finns även klarhet i straffen om 

anställda skulle bryta mot regler. Det fundamentala problemet med etiska regler är att dem 

befriar de anställda från sitt eget ansvar. Fördelen med att de etiska koderna enbart ska 

fungera som vägledning är att alla handlingar inte kan sättas i regler hur man ska hantera i 

varje situation. Dessutom går det alltid att undvika regler om så önskas.   

 

● Detaljerade eller koncisa etiska koder: Det tredje dilemmat rör problemet om de etiska 

koderna ska vara detaljerade eller konsista (Kaptein & Wempe, 1998). Så mycket detaljerad 

som möjligt önskas för att kunna styra anställda men inte alltför mycket för att tråka ut dem 

till döds. Om en kod är för detaljerad tar den bort det etiska tänkandet, agerar bara utefter 

vad koden säger i en given situation och struntar i andra situationer där etiskt tänkande 

efterfrågas. Å andra sidan kan koder som är för koncisa ger dem för lite stöd till anställda 

om hur de ska handla.   

 

2.4 Designa styrsystem för etiska koder 
Styrsystem är ett formaliserat och systematiskt tillvägagångssätt som används för att upprätthålla 

och ändra mönster i en organisation (Simons, 1995). Styrsystem kan skräddarsys och utformas 

såsom organisationen önskar för att lämpligt kunna använda informationen från systemen för att 

stödja målen som i sin tur kan leda till konkurrensfördelar. Styrning är således en kritisk funktion 

i organisationer då misslyckanden kan leda till finansiella förluster, skador på företagets rykte och 

även organisatoriskt misslyckande (Merchant & Van der Stede, 2012). Således påvisas vikten av 

att införa bra styrsystem vars primära syfte är att påverka att anställda beter sig på ett önskvärt sätt 

och även följa upp att det blir så. Förmånen med styrsystem är den ökade sannolikheten för att de 

organisatoriska målen ska uppnås i förhållande till vad som skulle kunna förväntas om styrsystem 

inte var införda. Hårdare styrsystem menar Merchant och Van der Stede ökar sannolikheten att 

anställda kommer agera i organisationens bästa intresse och är således att föredra. Hårda styrsystem 

kan dock leda till att kreativiteten missgynnas.  

 

Termen styrning har dock ingen universell accepterad definition. En traditionell och ganska trång 
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syn på styrning är att det är ett enkelt reglerande system som involverar en återkopplingsloop 

analogt med en termostat som mäter temperaturen, jämför mätningen med önskad standard, det vill 

säga dem etiska koderna, och om nödvändigt tar till lämpliga åtgärder (Malmi & Brown, 2008). 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att styrning uppmuntrar, aktiverar eller till och med 

tvingar anställda att agera i organisationens intresse. Vidare kan styrning vara proaktiv eller reaktiv. 

Proaktiv styrning innebär att styrningen är till för att förhindra problem innan organisationen kan 

ta skada medan reaktiv styrning då är till för att förhindra att förseelser inte händer igen. Styrning 

inkluderar således alla system som chefer använder sig av för att påverka och följa upp beteenden 

och beslut hos sina anställda så att dem är konsekventa med organisationens mål. Merchant (1985 

se Simons, 1995) menar att påverkan och uppföljning handlar om att “hålla saker på rätt spår”. 

Effektiva styrsystem innebär således att ledningen kan vara säkra på att inga otrevliga 

överraskningar kommer att ske (Merchant & Van der Stede, 2012). Perfekta styrsystem finns dock 

inte, så effektiva styrsystem tillåter en liten risk för misslyckande. Perfekta styrsystem skulle 

innebära att inget kan gå fel och att alla anställda alltid agerar korrekt. Att införa styrsystem kan 

även vara kostsamt, och när det gäller en implementering av ett styrsystem får kostanden aldrig 

överstiga nyttan av system. De direkta kostnaderna med styrsystem inkluderar alla de monetära 

kostnader som behövs för att implementera styrsystem. Andra kostnader kan bara estimeras, som 

beror på skadliga bieffekter såsom beteende förskjutning som inträffar när styrsystem uppmuntrar 

till beteenden som inte är förenliga med organisationens mål. Således föredras adekvat styrning 

framför perfekt styrning.   

 

Syftet med styrning är att påverka anställdas beteende i rätt riktning, frågan som då uppstår vad 

skapar behovet att anställdas beteende måste styras (Merchant & Van der Stede, 2012)? För det 

första kan det bero på att anställda inte vet vad organisationen önskar sig från dem. Även om 

anställda förstår vad som är accepterat beteende kan de bete sig oacceptabelt på grund av att dem 

inte är motiverade att agera önskvärt. Dessa motivationsproblem härrör från att anställdas 

individuella mål inte alltid sammanfaller med organisationens, och individer är egennyttiga och är 

då mer motiverade att agera utifrån sina egna mål än organisationens. Det tredje behovet av 

styrning påvisas när anställda vet hur dem ska bete sig och är motiverade men kan inte agera 

önskvärt på grund av personliga begränsningar som kan bero på brister i utbildning, erfarenhet eller 

uthållighet.  

 

De etiska koderna kan inte lösa alla problem och har inga magiska krafter som kan ändra moraliskt 

mörker till ljus, men vid effektiv implementering är det ett effektivt väglednings- och rättsligt 
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verktyg som bidrar till mer etiskt beteende (Adams et al., 2001; Stevens, 2008; Stohs & Brannick, 

1999). Eftersom företag kan hållas juridiskt ansvariga för de åtgärder som anställda tar, kan chefer 

anta koder för att vägleda beteende och för att skydda företaget från olagligt och oetiskt beteende. 

MNF kan då använda styrsystem för att påverka och följa upp att deras anställda agerar utifrån vad 

ledningen anser vara etiskt accepterat. Figuren nedan visar hur styrsystem kan designas för etiska 

koder. Designen kan som visas ske med hjälp av både kultur- och handlingsstyrning tillsammans 

med en återkopplingsloop. 

 

 

Figur 3: Egenkonstruerad modell av styrsystem för etiska koder 

 

Först och främst är det ledningen för MNF som skapar de etiska koder om hur de vill att anställda 

ska bete sig. Merchant och Van der Stede (2012) pratar om två klassiska styrsystem som etiska 

koder är en del av nämligen kultur- och handlingsstyrning. Merchant och Van der Stede menar att 

etiska koder hjälper en organisation att skapa en gemensam kultur och uppmuntrar anställda att 

agera därefter. Dessa formella skrivna dokument förser organisationen med värderingar och hur 

ledningen vill att de anställda ska bete sig. Handlingsstyrning används sedan för att organisationen 

ska försäkra sig att anställda agerar utifrån vad ledningen anser vara accepterat. Med hjälp av etiska 

koder kan organisationen definiera vad som är acceptabelt och etiskt beteende. Vidare används 
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även en återkopplingsloop i styrsystemen där MNF kan mäta anställdas ageranden, jämföra 

resultaten med hur ledningen vill att anställda ska bete sig och vid behov kan MNFs ledning vidta 

korrigerande åtgärder så att anställdas framtida ageranden kan vara mer såsom ledningen önskar 

(Green & Welsh, 1988).   

 

2.4.1 Kulturstyrning 
Kulturstyrning handlar om att forma organisatoriska beteendenormer och att uppmuntra de 

anställda att följa och påverka varandras beteende (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Kulturstyrning är således designad för att uppmuntra ömsesidig övervakning, en kraftfull form av 

grupptryck på individer som avviker från normen och värderingarna inom gruppen. Kulturstyrning 

är som mest effektiv när medlemmarna inom en grupp har sociala eller emotionella band till 

varandra. Organisatoriska kulturer förblir relativt fasta över tid, även när mål och strategier är 

föränderliga. Starka och fungerande organisations kulturer påverkar anställda att jobba i en synergi. 

Det gäller dock att dessa starka kulturer är förenliga med organisationens mål eftersom det annars 

kommer leda till beteende förskjutningar där anställda jobbar i synergi men inte såsom 

organisationens ledning önskar.   

 

För att öka sannolikheten att anställdas beteende påverkas och de agerar mer i organisationens 

intresse ökar om hårdare styrsystem införs (Merchant & Van der Stede, 2012). Gällande 

kulturstyrning gäller då att flera former av kulturstyrning används. Kulturer bygger på delade 

värderingar och sättet att bete sig på. Organisationers värderingar grundas i dess historia och den 

aktuella ledande befattningshavarens värderingar (Simons, 1995).  Organisatoriska kulturer kan 

gestaltas både med hjälp av explicita och implicita uttalanden (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Ett trosystem är en explicit uppsättning av organisatoriska definitioner som chefer formellt 

kommunicerar och systematiskt förstärker för att tillhandahålla grundläggande värden (Simons, 

1995). Trosystem som är värdeladdade och inspirerande måste vara tillräckligt breda för att alla 

anställda ska kunna åta sig organisationens värderingar. Värderingarna bör tilltala många olika 

typer av människor med olika arbetsuppgifter som finns i företagen så att en gemenskap kan skapas 

kring den gemensamma värdegrunden (Kanter, 1977). En effektiv företagsledning signalerar 

vikten av de formella värdena genom sina egna handlingar (Kotter, 1990). Uttryckta 

trosföreställningar kan därför vara ineffektiva om de inte är konsistenta med handlingar som 

företagsledningen har fastställt (Argyris & Schön, 1978). Det vill säga att cheferna inte alltid visar 

att de följer koderna eller skapar dåliga exempel genom olämpligt beteende. Både de explicita och 



20 

 

implicita uttalanden adresserar de tre problemen som påtvingar styrsystem, felaktiga beteende, 

motivationsproblem och personliga begränsningar (Merchant & Van der Stede, 2012). Både 

explicita och implicita uttalanden riktar anställdas beteende mot rätt riktningar och dessutom 

motiverar med sammanhållningen som skapas. Explicita uttalanden tar sig även an de personliga 

begränsningarna som beror på bristande kunskap om vad som är accepterat beteende.   

 

Förr var behovet att formalisera organisatoriska värderingar litet eftersom de produkter och tjänster 

som erbjöds var utformade efter att möta en särskild efterfrågan på en avgränsad marknad och 

konkurrenskraftiga strategier kunde utvecklas utan att hänsyn togs till företagens grundläggande 

värderingar (Simons, 1995). I dag är däremot affärerna mer komplexa i och med globaliseringen 

och den tekniska utvecklingen vilket gjort det svårare att förstå organisationens syfte och riktning. 

Denna miljö med ständig utmaning och förändring skapar ett behov av en stark organisatorisk 

värdegrund för att ge organisationen stabilitet.   

 

Den bästa chansen att skapa en stark kultur, verkar dock vara tidigt i en organisations liv när en av 

grundarna kan genomsyra organisationen med en distinkt kultur (Merchant & Van der Stede, 

2012). Kulturstyrning kan anses vara en diskret form av styrning, det vill säga att anställda inte 

tänker på de delade normerna som en del av styrsystemet. Fördelarna med kulturstyrningar är att 

dem är användbara, i viss utsträckning, i nästan varje inställning, kostnaden är oftast lägre än mer 

påträngande former av styrningssätt och leder till färre skadliga sidoeffekter. Effektiviteten i 

kulturell styrning kan däremot variera kraftigt mellan individer, grupper och samhällen. Vissa 

människor är mer ärlig än andra, och vissa grupper och samhällen har starkare känslomässiga band 

mellan sina medlemmar som påverkar effektiviteten. Kulturer som är starka är dock inte att föredra 

i en föränderlig miljö som kräver snabba anpassningar, då kulturer oftast är väldigt trögrörliga.  

 

Kulturstyrning är värt ett första övervägande eftersom de har relativt få skadliga biverkningar och 

relativt låga monetära direkta kostnader (Merchant & Van der Stede, 2012). Det är dock sällsynt 

att kulturstyrning är tillräckligt. Som Wilson (1997) uttryckte det: "om ingen stal bilar, skulle ingen 

behöva vara låst. Men om inte någon bil låstes skulle någon börja stjäla dem." Medan de flesta 

anställda förmodligen är ärliga kommer det alltid att finnas anställda som kan frestas till oönskade 

beteenden, om de uppfattar styrsystemet som svagt är deras chanser att bli upptäckta noll (Merchant 

& Van der Stede, 2012). Således, bör organisationer inte helt förlita sig att anställda alltid gör det 

rättfärdiga. Därför, i de flesta fall kommer det att vara nödvändigt att komplettera styrsystemen 
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med handlingsstyrning.   

 

2.4.2 Handlingsstyrning 
Handlingsstyrning innebär att ledningen försäkrar sig om att anställda ska vidta eller inte vidta 

handlingar som är kända som nyttiga eller skadliga för organisationen (Merchant & Van der Stede, 

2012). Handlingsstyrning är således den mest direkta formen av styrning eftersom det involverar 

att ledningen försäkrar sig att anställda handlar inom organisationens intressen.   Fördelarna med 

handlingsstyrning är att eftersom det är en direkt styrningsmetod, åstadkoms den bästa styrning 

eftersom länken mellan styrningsformen och handlingen är direkt. Handlingsstyrning resulterar 

också i dokumentation över vad som fungerar bäst och är effektivt för att underlätta organisatorisk 

samordning. Det negativa är att handlingsstyrning enbart fungerar där arbetet är högt rutinerat. 

Handlingsstyrning kan leda till beteende förskjutningar som beror på att de anställda enbart 

uppmärksammar vad de gör och glömmer vad målen är eller att handlingarna som främjas är 

oförenliga med målen. Ytterligare en negativ effekt av handlingsstyrning är att kreativitet och 

innovation ofta missgynnas, således kan vissa anställda, särskild de som är mer självständiga och 

kreativa, lämnar organisationen och går till en annan arbetsgivare som tillåter större möjligheter 

för bedrifter och självförverkliganden.   

 

Handlingsstyrning är enbart genomförbart om ledningen vet vilka beteenden som är både 

önskvärda och inte önskvärda och har förmåga att säkerhetsställa att dessa beteende inträffar eller 

inte gör det (Merchant & Van der Stede, 2012). Kunskap om önskvärda och icke önskvärda 

beteende kan ledningen lära sig på två sätt. Ett sätt är att analysera beteendemönster i en specifik 

eller liknande situation över tid för att lära sig vilka handlingar som leder till bäst resultat. Det 

andra sättet är för ledningen att förstå är att informeras av andra angående vilka handlingar som är 

önskvärda. Det räcker inte med att ledningen vet vilka handlingar som är önskvärda utan de måste 

även kunna säkerhetsställa att önskvärda beteende inträffar.  

 

Beteendebegränsningar är en negativ eller begränsande form av handlingsstyrning och syftar till 

att förhindra oönskade beteenden (Merchant & Van der Stede, 2012). Roberts och Scapens (1985) 

menar att alla system som försöker skapa ansvar gör det genom att avgränsa anställdas 

organisatoriska handlingsutrymme i och med att begränsningar gör det omöjligt, framförallt 

försvårar, för anställda att göra saker som de inte borde göra (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Varje företag står inför risker som kan skada företagets framgång (Simons, 1995). Den typ av 
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bransch som företaget är aktivt och konkurrerar inom samt företagets strategi bestämmer de risker 

som företaget bör undvika. Begränsningssystem används således för att avgränsa den acceptabla 

domänen av aktiviteter som anställda kan utföra. Begränsningssystem transformerar på så sett ett 

obegränsat möjlighetsutrymme till ett avgränsat handlingsutrymme. Med begränsningar införs 

även en hårdare styrning, vilket mer sannolikt kommer att påverka anställdas beteende i rätt 

riktning (Merchant & Van der Stede, 2012). Med tiden byggs en serie av begränsningar upp i 

systemet och samtidigt lär sig organisationen vilket typ av beteende som ska försöka att hindras. 

Coleman (1990) menar att det krävs trovärdiga sanktioner för att begränsningssystem ska vara 

effektiva. För att sanktionerna ska vara effektiva krävs det att ”hoten” är tydliga och trovärdiga. 

Därför menar Coleman att en “inga-undantag”-politik används för att skicka tydliga signaler om 

att förseelser mot koderna kommer att straffas.  

 

Begränsningarna kan tillämpas fysiskt eller administrativt (Merchant & Van der Stede, 2012). De 

flesta företagen använder sig av flera fysiska begränsningar, vilket inkluderar lås på bänkar, 

lösenord på datorer, och begränsad tillgång till områden där värdefulla inventarier eller känslig 

information förvaras. Teknik som begränsar de anställda kan vara väldigt kostsamt men i dagens 

samhälle där information är mer lättillgängligt ställer det även ett högre krav på säkerhet. 

Administrativ begränsning kan också användas för att placera begränsningar på anställdas förmåga 

att utföra hela eller delar av en specifik uppgift. En vanlig form av administrativ begränsning 

innebär begränsning av beslutsrätt. Vilket oftast innebär att lägre chefer har ett tak på budget inom 

vilka de tillåts ta beslut, utanför budgeten måste de ha godkännande från sin chef. Effektiviteten i 

beteendebegränsningar varierar med tillförlitligheten hos de fysiska eller administrativa 

begränsningarna som organisationen har på plats för att säkerhetsställa att oönskade beteenden inte 

inträffar.   

 

 

Handlingsstyrning kan användas för att ta tag i orsakerna, felriktade handlingar, 

motivationsproblem och anställdas personliga begränsningar, som gör att styrsystem är nödvändiga 

(Merchant & Van der Stede, 2012). Beteendebegränsningar är primärt effektivt för att eliminera 

motivationsproblem, då anställda som kan vara frestade att handla icke önskvärt kan begränsas från 

att göra det. Med begränsningar förtydligas också vilka handlingar som är önskvärda vilka kan 

bidra med vägledning och lindra de typer av personliga begränsningar på grund av bristande 

kunskaper eller erfarenheter.  
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2.4.3 Återkoppling 
Enligt en traditionell syn på styrning är det ett enkelt reglerande system som involverar en 

återkopplingsloop analogt med en termostat som mäter temperaturen, jämför mätningen med 

önskad standard och om nödvändigt tar till lämpliga åtgärder (Malmi & Brown, 2008). En 

återkopplingsloop finns därför i etiska styrsystem där MNF kan mäta anställdas prestationer, 

jämföra resultaten med hur ledningen vill att anställda ska bete sig och vid behov kan MNFs 

ledning vidta korrigerande åtgärder (Green & Welsh, 1988). Dessa mätningar är subjektiva som 

bygger på hur anställda beter sig som kan kvantifieras, exempelvis hur många oetiska ageranden 

som händer, för att vidare jämföra och korrigera. I och med att effektiva styrsystem innebär att 

ledningen kan vara säker på att inga otrevliga överraskningar kommer att ske fokuserar 

återkopplingen på information om avvikelser från etiska koder (Green & Welsh, 1988; Merchant 

& Van der Stede, 2012). Styrsystemet matar sedan tillbaka återkopplingar och kan då bidra till 

organisatoriskt lärande genom att korrigerande åtgärder och att framtida beteenden då stämmer mer 

överens med organisationens mål (Green & Welsh, 1988).   

 

För att kunna implementera en återkoppling krävs en definition av vilket agerande som anställda 

hålls ansvariga respektive inte ansvariga för, att dessa kommuniceras till de anställda, att det går 

att observera anställdas agerande och därefter belöna korrekt agerande samt straffa de handlingar 

som strider mot reglerna (Merchant & Van der Stede, 2012). Överensstämmelse mellan 

ansvarsgivande ageranden och organisationens mål samt att de är förståeliga och kompletta leder 

till hårdare styrsystem vilket i sin tur leder till att det är större sannolikhet att anställda kommer 

agera i organisationens intresse. Effektiviteten i återkopplingen ligger i om de önskvärda 

beteendena som anställda hålls ansvariga för är preciserade, objektiva, aktuella och begripliga. 

Önskvärda handlingar som anställda hålls ansvariga för kan kommuniceras administrativt eller 

socialt. Administrativa kommunikationer är de handlingar som explicit beskrivs i formella 

uttalanden. Önskvärda handlingar kommuniceras inte alltid explicit utan anställda hålls även 

ansvariga för de handlingar som ligger i att vara professionell. Det är även av vikt att anställda är 

övertygade över att ledningen kommer att lägga märke till deras handlingar och därefter belönas 

eller bestraffas. Vidare menar Simons (1995) att återkopplingsloopar enbart är effektiva om 

uppgifterna rapporterade i återkopplingarna är korrekta och fullständiga. Resultaten av mätningar 

kan variera i graden av fullständighet och därmed påverka åtgärderna. Vidare menar Simons att 

ofullständiga mätningar och mätningar på felaktiga variabler kan leda till dysfunktionella 

beteenden. Exempelvis fann Klynveld, Peat, Marwick och Gördeler [KPMG] (2009) att bedrägliga 

beteende kunde inträffa och inte upptäckas på grund av dåliga interna mätningar eller att ledningen 
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åsidosatte mätningar.   

 

2.5 Teoretisk koppling till vår studie 
Etiska frågor har i takt med globaliseringen ökat och företag sprider sin verksamhet alltmer till 

utlandet (Bartlett & Ghoshal, 1998). Att verksamheten har spridits till utlandet har resulterat i att 

MNF påverkas av olika kulturer vilket i sin tur har gjort att MNF står inför etiska konflikter allt 

mer (Buller et al., 1997). Därför har MNF inrättat ett antal etiska koder i sina organisationer som 

ska vägleda sina anställda att handla etiskt i de situationer då konflikter uppstår (Adams et al., 

2001; Stevens, 2008; Stohs & Brannick, 1999). Multinationaliteten som MNF står inför påverkar 

hur företagen designar sina etiska koder samt hur etiska koder kan vara en del av ett styrsystem för 

att påverka och följa upp så att anställda beter sig etiskt i företagets mening. Syftet med detta arbete 

är därför att studera hur MNF utformar sina etiska koder och styrsystem. Figuren nedan, visar hur 

den teoretiska referensramen kan användas för att förklara vilka dilemman som ett MNF står inför 

vid designen av etiska koder och hur etiska koder kan användas som en del av ett styrsystem kan 

designas.  

 

Figur 4: Egenkonstruerad analysmodell 

 

Syftet med studien är som nämnts att först studera hur MNF designar sina etiska koder och sedan 

hur de designar ett styrsystem för att implementera och således påverka hur anställda ska bete sig 
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samt följa upp beteendena. Som figuren ovan visar är relationen mellan designen av etiska koder 

och styrsystem sådan att styrsystem används som ett ramverk för hur MNF designar sina etiska 

koder. Att designa styrsystem för de etiska koderna gör att MNF kan påverka och följa upp att 

anställda agerar i organisationens intresse. Med hjälp av kulturstyrning formas organisatoriska 

beteendenormer som uppmuntrar anställda agera i en synergi (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Detta för att med kulturstyrning skapar de anställda en gemenskap som bygger på delade 

värderingar och hur de ska bete sig. Organisatoriska värderingar kommuniceras både explicit och 

implicit från företagsledningen. Enligt Simons (1995) behövs ett trosystem som explicit definierar 

och tillhandahåller ett företags grundläggande värderingar. Kotter (1990) menar att värderingarna 

även måste signaleras implicit genom företagsledningens egna handlingar. Med hjälp av både 

explicita och implicita får anställda kunskap och vägledning om vilket beteende som ledningen 

accepterat (Merchant & Van der Stede, 2012). Med gemenskapen som skapas, motiveras anställda 

att agera efter normen för att de vill tillhöra gemenskapen. Etiska koder designas därför för att 

skapa en gemenskap som explicit definierar de beteenden som anställda ska agera utefter. 

Kulturstyrning påverkar därför att de etiska koderna ska vara universella för att en gemensamskap 

ska skapas i hela företaget. Problemen med universella koder är att inte någon har rätt att säga att 

andra kulturer är fel och att ens egen kultur är bättre samt att det är svårt att enas om en uppsättning 

universella koder på grund av de kulturella skillnader som finns (Donaldson, 1996; Langlois & 

Schlegelmilch, 1990; Robertson & Fadil, 1998). Om koderna å andra sidan är olika i varje operativt 

land för MNF är problemen att det är svårt att ta hänsyn till alla kulturer, i och med det är MNFet 

på väg mot en etisk konflikt samt finns det en risk att dessa anpassade koder har en lägre standard 

och strider mot hemlandets normer och värderingar (Prout, 2006; Smeltzer & Jennings, 1998). Med 

hjälp av handlingsstyrning försäkrar sig ledningen att anställda vidtar de handlingar som ledningen 

anser vara etiska och i organisationens intresse (Merchant & Van der Stede, 2012). Enligt Simons 

(1995) inför företag begränsningssystem där anställda förhindras bete sig oetiskt. Med 

beteendebegränsningar förtydligas då vilka handlingar som är önskvärda som då vägleder anställda 

i deras dagliga arbete (Merchant & Van der Stede, 2012). Etiska koder implementeras då som ett 

begränsningssystem där anställda vägleds över vilka handlingar som är önskvärda. 

Handlingsstyrning kräver därför att de etiska koderna formuleras på sådant sätt att de anställda 

förstår vilka beteenden som är önskvärda. Enligt Kaptein och Wempe (1998) finns det ett flertal 

dilemman som berör formuleringen av etiska koder. Om en etisk kod är negativ finns problemet 

att den kan uppfattas som skrämmande och inte talar om hur anställda bör agera, medan om koden 

är positiv finns problemet att anställda inte vet vad de inte ska göra och vilka handlingar som är 

bestraffningsbara. Problemet med en regelbaserad kod är att det är omöjligt att reglera alla tänkbara 
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situationer som kan uppstå men om koderna är som vägledning finns problemet att anställda inte 

alltid vet vad som ska göras. Ytterligare finns dilemmat som behandlar om de etiska koderna ska 

vara detaljerade eller koncisa. En för detaljerad kod kan tråka ut de anställda att de inte orkar ta 

reda på vad som är accepterat etiskt beteende samtidigt om koden är för koncis ger den för lite stöd 

till anställda om hur de ska agera. Vidare menar Green och Walsh (1988) att det behövs en 

återkopplingsloop där anställdas beteende kan mätas, jämföras med hur ledningen vill att anställda 

ska bete sig samt vid behov vidta korrigerande åtgärder. För att återkoppling ska vara effektiv krävs 

det att ledningen definierar vilka beteende som är önskvärda, kommunicera dessa till de anställda, 

observera deras agerande och belöna eller bestraffa handlingarna (Merchant & Van der Stede, 

2012). Således krävs det att de etiska koderna följs upp där ledningen subjektivt mäter anställdas 

beteenden och om eventuella omarbetningar behövs göras med de etiska koderna eller andra 

korrigerande åtgärder behövs. Alltså är arbetet med etiska koder en fortlöpande process där etiska 

koder skapas, eller rättare sagt omarbetas när det gäller innehållet, implementeras och följs upp. 
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3. METOD 

 

3.1 Undersökningens upplägg 
Baserat på tidigare studier har vi kommit fram till att studera och reflektera kring hur svenska MNF 

designar etiska koder när de är verksamma i länder där normer och värderingar skiljer sig åt. 

Således har respondenterna tillfrågats om hur de förhåller sig till de olika dilemmana som ett 

företag står inför när de ska designa de etiska koderna. Dessutom har det studerats och reflekteras 

kring hur svenska MNF designar styrsystem för etiska koder så att anställda ska agera etiskt. Vad 

som främst eftersöks i studien i och med avsaknaden av liknande studier är förståelse, vilket leder 

till att en kvalitativ studie blir mest relevant. Enligt Bryman och Bell (2011) fokuserar kvalitativa 

fallstudier på ord och handlar därför om förståelse och att inneha tolkning som inriktning. 

Förståelsen ligger både i det unika i fallet och en jämförelse mellan fallen (Stake, 2005). Varefter 

en tolknings- och förståelseorienterad analys har genomförts från resultaten av intervjuerna med 

hjälp av analysmodellen (figur 4) och befintlig teori för att därefter dra slutsatser kring hur MNF 

designar etiska koder och styrsystem. Tre svenska MNF inom olika branscher har valts ut som 

undersökningsobjekt. Anledningen till att tre företag valdes ut och inte ett är för att förståelsen ska 

kunna bli djupare, fokusen ligger därför på vilka likheter och skillnader som finns mellan de tre 

olika fallen och vad de kan innebära för företag som jobbar med etiska koder som ett styrsystem. 

Multipla fall innebär att en jämförelse är det grundläggande i studien (Bryman & Bell, 2011), vilket 

leder till att forskaren får möjligheten att se vad som är unikt samt vad som är gemensamt i de olika 

fallen. Detta kan sedan öka de teoretiska reflektionerna över resultaten. Till en början har 

företagens respektive hemsidor besökts för att skapa en förkunskap om hur respektive företag 

arbetar med etiska koder. Därefter har en eller flera representanter från varje företag intervjuats.   

 

3.2 Val av företag och respondenter 
För att förstå designen av etiska koder och styrsystemen i fallen har valet av företag skett med hjälp 

av ett bedömningsurval, där urvalet består av företag som ansågs vara relevanta. Enligt Lekvall och 

Wahlbin (2001) består ett sådant urval av att fall eller respondenter väljs ut med tanke på att de har 

en sammansättning gör att vissa frågeställningar blir belysta på ett noggrant sätt. De som ska utföra 

studien väljer därför ut, efter vissa kriterier, undersökningsobjekt som på förhand kan bedömas 

vara intressanta för studien. För denna studie har MNF definierats som företag som har verksamhet 

som är belägen i flera länder än ett, för att multinationaliteten skulle bli en påverkande faktor valdes 



28 

 

företag som är beläget i många länder och inte enbart mer än ett. Kriterier som ställdes på företagen 

var att det skulle vara MNF med svenska huvudägare som inte är franchisade. Således utgör 

bedömningsurvalet en direkt koppling till studiens syfte eftersom studien avser att studera hur 

svenska MNF designar och arbetar med etiska koder. Totalt har 15 stycken MNF tillfrågats via 

mejl om de kan ställa upp på en intervju om hur de arbetar med etiska koder när organisationen är 

verksamt i flera länder där normer och värderingar skiljer sig åt. De femton företagen valdes ut 

med hjälp av sökningar via sökmotorn Google, där en sökning gjordes på multinationella företag 

med huvudkontor i Sverige. En lista presenterades med de största MNF med huvudkontor i Sverige. 

Innan mejlen skickades ut sökte vi på de relevanta företagens hemsidor efter mailadresser till 

compliance avdelningen, om de inte fanns så skickades mejlet till en mer generell kontakt på 

företag där syftet specificerades för att få hjälp att få kontakt med den relevanta avdelningen.  Av 

dessa 15 tillfrågade har tre företag tackat ja, två har tackat nej, en har meddelat att de ska titta vidare 

för att se om de hittar någon lämplig för uppdraget och nio har inte svarat. Med avsikt har företag 

från olika branscher blivit tillfrågade på grund av ett intresse av att kunna urskilja skillnader och 

likheter i de olika fallen som företagen erbjuder.   

 

I och med att studiens syfte kräver att personen i fråga vet hur MNFet designar de etiska koderna 

och styrsystemet har kriterier ställts på de personer som intervjuats, nämligen att de ska ha insyn 

och delaktighet i arbetet med etiska koder. I och med att det är ett bedömningsurval har detta 

säkerhetsställt på så sätt att de som tackat ja till intervjuerna i föregående steg har mejlats angående 

deras position samt om de har varit delaktiga i arbetet såsom studien kräver.   

 

Samtliga intervjuer har behövts följas upp för att komplettera den ursprungliga intervjun. För två 

av företagen, har då ett kedjeurval skett (Bryman & Bell, 2011) där personen vi intervjuat hänvisat 

oss vidare till en annan som kunde bistå med hjälp. Gällande det tredje företaget har de ursprungliga 

respondenterna själva utvecklat svar vid denna uppföljning.   

 

3.2.1 Anonymitet och samtycke 
Det är forskarens ansvar att noggrant se till att en undersökningsperson inte råkar ut för någon 

skada på grund av sitt medverkande (Bryman & Bell, 2011). Skador kan utgöra repressalier från 

företagets sida för den enskilda personen men också dålig marknadsföring på företagets sida. För 

att minimera risken för skada finns frågor som behandlar anonymitet. Samtyckesprincipen innebär 

att deltagare ska få tillräckligt med information om studien och forskningsprocessen för att kunna 
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ge sitt samtycke eller neka till att medverka (Bryman & Bell, 2011). Principen om samtycke är 

även den till viss del kopplad till kravet att inte åsamka deltagarna skada. Det är mer klandervärt 

om respondenterna åsamkas skada om de inte i förväg varit informerade om vad studien gick ut på. 

  

Innan intervjuerna började gavs information om vad studien handlar om och vad det kommer 

innebära för respondenterna att medverka. Vid detta skede fick de även samtycka eller neka till 

inspelning av intervjun. Dessutom om respondenterna önskar anonymitet. Vid tillfrågan om 

anonymitet ville enbart ett av företagen vara anonyma. För att säkerhetsställa anonymiteten för 

detta företag har därför pseudonymerna Företag X för företaget och person, A, B respektive C för 

respondenterna används.   

 
3.3 Undersökningsobjekt 
3.3.1 AstraZeneca 
AstraZeneca är ett svenskt-brittiskt globalt bioläkemedelsföretag som omfattar hela livscykeln för 

att ta fram ett läkemedel, från upptäckt och forskning till distribution (AstraZeneca, 2015). 

Företaget har 57 500 anställda i mer än 100 länder och deras innovativa läkemedel används av 

miljontals patienter världen över.   

 

Representanten, Katarina Ageborg från detta företag leder och deltar i arbetet kring företagets 

etiska riktlinjer, övriga policies, utbildning kring mutor, korruption, ansvar för säkerhet, hälsa, 

miljö och övriga hållbarhetsfrågor. Vidare vid uppföljning av intervjun har Ageborg vidare 

hänvisat frågorna till sin kollega Johan Widestrand inom organisationen global compliance.  

 

3.3.2 TeliaSonera 
Med 21 342 anställda tillhandahåller TeliaSonera nätanslutning och kommunikationstjänster till 

miljontals kunder i 21 länder (TeliaSonera, 2016). Med ett av världens mest täckande stamnät gör 

företaget det möjligt för människor, företag och samhällen att utföra sina viktiga uppdrag enkelt, 

effektivt och miljövänligt.  

 

Respondenterna från TeliaSonera var Mahsa Sina och Mikael Eliasson som båda arbetar på 

avdelningen group ethics and compliance och båda har arbetat där i ungefär två år. Eliasson har 

även varit ansvarig för att implementera ett flertal IT-system varav visselblåsar-funktionen är en 

av dem. Dessutom var en praktikant, Fanny, närvarande vid intervjun och agerade som passiv 
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deltagare under intervjun. Fanny är student på Stockholm School of Economics och hjälper Sina 

att lansera den nya koden och utveckla träningen och lärandet av koden. Vid uppföljningen var det 

Eliasson som bistod med hjälp för att utveckla vissa frågor.   

 

3.3.3 Företag X 
Företag X är verksamt inom tillverkningsindustrin (Företag X, 2016). Företaget har cirka 50 000 

anställda i över 30 länder.  

 

Företag Xs representanter vid den ursprungliga intervjun var person A och B. Person A arbetar 

globalt och påverkas därför mycket av de etiska koderna i praktiken. Person B är person As chef 

och arbetar också mycket globalt. Efter denna intervju rekommenderade dessa respondenter en 

vidare kontakt, person C, som är ansvarig för de etiska frågorna och således hade mer specifik 

kunskap om det efterfrågade för denna studie. Det är även person C som utvecklat svar vid en 

uppföljningsintervju.  

 

3.4 Insamling av data 
3.4.1 Förarbete 
Ett första steg i studerandet kring hur MNF designar etiska koder och styrsystem har respektive 

företags egen information som finns lättillgänglig på deras officiella internet hemsidor besökts och 

lästs. Detta kan göras för att det har tolkats som att denna information är en viktig 

bakgrundsinformation om företagets arbete med etiska koder (Bryman & Bell, 2011). 

Informationen på företagens hemsidor var omfattande och i ett första steg i bearbetningen av texten 

har den sammanfattats för att skapa en överblick över hur företagen själva säger att de arbetar med 

etiska frågor. Informationen från detta har fungerat som en förberedelse inför intervjuerna och 

kommer enbart att presenteras i resultatet om det är något från huvudkällan, intervjuerna, som 

behövs kompletteras.   

 

3.4.2 Intervju 
För att få en djup och riklig information om hur svenska MNF designar etiska koder och styrsystem 

har tyngdpunkten i empirin varit intervjuerna med de olika representanterna från företagen. Totalt 

sett har fyra intervjuer utförts under studiens gång. De tre första grundintervjuerna med respektive 

företag pågick mellan en timme och en och en halv timme beroende på hur mycket respondenterna 

hade att säga. Den kompletterande intervjun med Företag X varade i ungefär en halvtimme. 
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Intervjuerna spelades in med samtycke från respondenterna. Eftersom intervjuerna spelades in 

fördes inga anteckningar. Båda intervjuarna försökte därför vara aktiva och fundera på vad 

respondenterna svarade och vilka följdfrågor som ansågs vara relevanta. Innan intervjuerna 

avslutades erbjöd sig alla respondenter att svara på följdfrågor, om vi önskade, via mejl eller 

telefon. Denna möjlighet har tagits, då vid genomgången av empirin tycke att företagen behövde 

utveckla vissa svar för att analysen sedan skulle kunna ge en rättvis bild över hur företagens interna 

styrsystem ser ut för att utveckla svaren kring återkopplingsloopen.  

 

Efter intervjuerna har transkriberingarna gjorts inom 24 timmar från intervjuerna. Att transkribera 

var fördelaktigt för analysen av datan, där även respondenternas ordalag bibehölls. 

 

Datainsamlingsstruktur 
De tre första intervjuerna var personliga av flera anledningar. Jämfört med telefonintervjuer är det 

för det första svårare för respondenten att avsluta intervjun när dem är personliga innan alla frågor 

har ställts då intervjuer tenderar att pågå under en längre tid (Trost, 2010). För det andra kan 

forskarna se kroppsspråk eller ansiktsuttryck när intervjuare och de intervjuade befinner sig på 

samma plats. Det kan även finnas tekniska svårigheter att spela in en telefonintervju på grund av 

att det alltid finns risk för störningar på linjen. Dessutom kan det inte garanteras att det är det är 

rätt person som man pratar med eftersom de kan säga att de är vem som helst. En del fördelar finns 

dock också med telefonintervjuer. För det första blir kostnaderna för intervjuerna mindre, då 

intervjuarna slipper långa resvägar och dyra tågbiljetter samt att intervjuerna därmed tar mindre tid 

i anspråk. För det andra kan distansen på telefon minimera intervjuareffekten och respondenterna 

svarar utifrån sig själva och inte på det sätt som de tror att intervjuaren uppskattar. Denna studie 

har däremot övervägt mellan personliga- och telefonintervjuer och kommit fram till personliga 

intervjuer just på grund av att kvaliteten upplevs bli högre. Dock har Företag X kompletterats med 

en telefonintervju även fast det inte var föredraget. Detta beror på att tiden begränsade en personlig 

intervju med person C på dennes kontor eftersom kontoret är beläget i Göteborg.   

 

Intervjuerna är semistrukturerade eftersom intervjuerna har ett tydligt fokus på vad som vill fås ut. 

Det har därför önskats att det finns en viss struktur över vilka ämnen och frågeställningar som ska 

beröras men samtidigt har önskan funnits om att ha en viss flexibilitet över ordningsföljden och 

utformning av svaren (Trost, 2010). Någorlunda struktur har även önskats då flera intervjuer har 

genomgåtts under studien och för att dessa ska kunna jämföras krävs att liknande frågor ställs.    
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Intervjuerna har varit välplanerade och som hjälpreda har således en intervjuguide med specifika 

ämnen och frågeställningar skapats som gör det möjligt att få ut informationen som önskas (Trost, 

2010). Denna kan ses i sin helhet i bilaga 1. Vid formuleringen av frågorna har ledande, långa och 

känsliga frågor försökts undvikas. Det har även försökts att undvika frågor med teoretiska uttryck 

som kan missuppfattas eller inte förstås av respondenterna. Frågorna är av en öppen art så att 

respondenterna har kunnat svara fritt med sina egna ord. Dessutom har följdfrågor ställts för att 

respondenterna skulle utveckla sina svar och således kunde rikligare information genereras. Som 

tidigare nämnts innan intervjuerna började gavs information om studien och vad det innebär för 

respondenterna att medverka. De tillfrågades även om det gick bra att spela in och om de önskade 

anonymitet. Därefter inleddes själva intervjuerna. Till en början ställdes korta bakgrundsfrågor som 

behandlade vad respondenterna har för befattning, arbete och om de har vart med och satt etiska 

koder. Dessutom frågades det om hur länge företaget har arbetat med de etiska koderna och när 

den första sattes.   

 

Därefter ledde intervjuerna in på huvuddelen, om hur svenska MNF arbetar med etiska koder. 

Denna del är uppdelad i två delar. I steg 1, har respondenterna ombetts att själva berätta hur arbetet 

ser ut. Dessa berättelser anses vara speciellt tillämpbara i situationer där studien strävar efter en 

förståelse av de komplexa processer de befinner sig i (Bryman & Bell, 2011). Berättelser är således 

användbara på grund av berättare tolkar det förflutna snarare än att bara återge det som har hänt 

(Reissman, 2008). På så sätt har respondenterna i denna studie kunnat berätta hur de har gjort 

tidigare, hur de gör nu och hur de vill göra i framtiden. Vilket innebär att det ständigt är en pågående 

process. Respondenterna ombads att samtidigt rita upp arbetet med etiska koder för att det är ett 

sätt för respondenten att beskriva sin bild av arbetet. Genom att rita upp bilderna över hur de arbetar 

med etiska koder blir det möjligt att illustrera tankeprocessen bakom (Willment, 2010).    

 

I ett andra steg har respondenterna fått chans att utveckla sina berättelser utifrån tre kategorier, det 

har då ställts frågor kring de olika dilemman som finns vid designen av etiska koder, dessa handlar 

om processen fram till de etiska koderna, om formuleringen av etiska koder och slutligen vilket 

perspektiv som ska gälla när företagen har verksamhet i flera länder med olika normer och 

värderingar.  

● Frågor om processen fram till de etiska koderna: Denna del av intervjun började med att 

respondenterna uppmanas att berätta mer ingående om hur de jobbar med att skapa etiska 
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koder och hur det ser ut under processens gång. För att få igång dem med berättelsen ställdes 

frågor om vem som sätter koderna? och vem görs koderna för? Utifrån Kaptein och 

Wempes (1998) dilemman ställdes även frågor om hur själva skapandet ser ut om den är 

snabb eller process orienterad.  

 

● Frågor om formuleringen av etiska koder: Frågor om formuleringen av etiska koder började 

med att respondenterna fick berätta om hur de tänker med själva formuleringen och om det 

skiljer sig åt under processens olika stadier. Utifrån Kaptein och Wempes (1998) dilemman 

uppmanades de att berätta om de är negativa/positiva, regler/vägledande, och 

detaljerade/konsista. Utifrån deras svar ställdes sedan följdfrågor om varför och hur de ser 

på alternativen.   

 

● Frågor om hur företagen tänker när de har verksamhet i flera länder: Till en början i denna 

del, försökte vi ta reda på vilket perspektiv företagen följer när de är verksamma i flera 

länder, relativistiskt eller universalistiskt. Därför ställdes frågan hur de tänker kring etiska 

koder när de är verksamma i flera länder och om det förändras under processen, påverkas 

de etiska koderna av lokala förhållanden eller om de har samma etiska koder i alla länder. 

Ett relativistiskt perspektiv innebär att företagen anpassar sina etiska koder efter länder 

medan ett universalistiskt perspektiv innebär att företagen har samma etiska koder i alla 

länder. Följdfrågor har sedan ställts beroende på vilket perspektiv, där de bland annat 

uppmanats att beskriva varför de tänker så och hur de ser på det andra perspektivet. 

Dessutom frågades det om hur de tror att det etiska beteendet kommer att påverkas om de 

inte hade haft några etiska koder. 

 

● Frågor om styrsystemet och uppföljningen: För att förstå hur företagen använder de etiska 

koderna som ett styrsystem ställdes frågor angående vilka begränsningar företagen 

använder och hur de ser på sitt företags kultur. Sedan ställdes även frågor angående 

styrsystem och uppföljning.  

 

Inom varje del av har följdfrågor ställts som exempelvis: “hur menar du nu?” “vad menar du med 

det?” “kan du utveckla mer?” “hur tänker du när du gör på det sättet?”, för att dra ut mer och mer 

svar kring hur arbetet med etiska koder ser ut.  Intervjun avslutades sedan med att forskarna tackade 

för deras medverkan och frågade om det fanns något mer respondenterna ville tillägga eller belysa 
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ytterligare.   

 

3.5 Analysmetod 
Med hjälp av analysmodellen (figur 4) har studiens analys varit tolknings- och förståelsesorienterad 

för att upptäcka och belysa mönster i respondenternas berättelser om hur MNF designar och arbetar 

med etiska koder och dess styrsystem. För att detta skulle vara möjligt är analysen uppdelad i tre 

steg (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Datamaterialet som transkriberingen 

resulterade i har studeras genom att uppmärksamma de mönsterbestämmande variablerna som 

beskriver designen.  

 

I ett första steg har författarna tolkat datan från transkriberingarna där det mest relevanta har 

presenterats i ett empiri-avsnitt för att kunna skapa en helhetsbild över det som studerats och 

presentera studiens fall för att göra det möjligt att vidare analysera hur svenska MNF designar och 

arbetar med etiska koder. Denna studie kommer att analysera teman i empirin vilket innebär att 

tyngdpunkten ligger på innehållet i en text, det vill säga mer vad som sagts än hur det är sagt. 

Således har denna studie fokuserat på en liten del av den data som har samlats in.   

 

Detta tillvägagångssätt har inneburit att många berättelser samlats för att vidare beskriva de tre 

fallen utifrån den teoretiska referensramen. Vidare i ett andra steg har det reducerade datamaterialet 

relateras till varandra, det vill säga att olika mönster i deras berättelser har skapats. Att skapa 

mönster möjliggjorde att datan kunde förstås och förklaras. Mönster har skapats utefter 

respondenternas egna berättelser om hur de tre företagen har designat sina etiska koder och 

styrsystem med bakgrund från teorin. Vilket för denna studie innebär att resultatet från de olika 

fallen kommer att struktureras efter likheter och olikheter i analysen. Dessa mönster har sedan 

försökts förklarats med hjälp av den teoretiska referensramen. Varefter i ett sista steg har materialet 

visualiserats med kortfattade och strukturerade sammanfattningar och bilder för att materialet ska 

vara användbart för slutsatser.  

 

3.6 Uppsatsens kvalitet 
Lincoln och Guba (1985) menar att kvaliteten i studien kan mätas med hjälp av trovärdigheten som 

i sin tur är uppdelad i fyra delkriterium: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Tillförlitlighet handlar om hur pass acceptabel uppsatsen är i andras ögon. För att säkerhetsställa 
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tillförlitligheten har undersökningen utförts i enlighet med de regler som finns när det kommer till 

vissa etiska överväganden. Därför har respondenterna innan intervjuerna fått ta del av vad studien 

handlar om och vad det innebär för dem att ställa upp samt att de har fått acceptera eller avböja 

anonymitet och inspelning. För att säkerhetsställa tillförlitligheten har även den slutliga uppsatsen 

skickats ut till alla respondenter som medverkat i studien för att på så sätt säkerhetsställa att 

studiens resultat, analys eller slutsatser inte på något sätt är förvrängda och återspeglar det som 

sagts under intervjuerna.   

 

Nästa delkriterium, överförbarhet, handlar om uppsatsen går att applicera i andra sociala 

sammanhang också (Lincoln & Guba, 1985). För att säkerhetsställa överförbarheten i denna studie 

har det inte handlat om att utveckla generaliserbara resultat då det finns vissa begränsningar med 

urvalet och analysmetoden (se mer i metodreflektionen avsnitt 3.7). Däremot har detaljfyllda 

beskrivningar över designen av etiska koder och styrsystem getts som förser andra personer en 

slags databas som de själva kan använda och vidare själva bedöma om resultaten är användbara för 

dem i en annat MNF.   

 

Det tredje delkriteriumet, pålitlighet, handlar om att resultat, analys och slutsatser i studien ska 

vara sanna och att den i andras ögon således är pålitlig (Lincoln & Guba, 1985). Pålitligheten har 

säkerhetsställts på så sätt att det getts en fullständig redogörelse för alla faser som studien har gått 

igenom. Det vill säga att alla metodval som tagits har det redogjorts för och motiverats varför dessa 

val har tagits.  

 

Det fjärde och sista delkriterium som krävs för att uppsatsen ska vara trovärdig och därigenom ha 

hög kvalitet är konfirmering. Konfirmering handlar om att uppsatsen ska vara objektiv och ge en 

rättvisande bild (Lincoln & Guba, 1985). Detta innebär att vi inte har tillåtits påverkas av sina 

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar under intervjuerna eller sammanställningen av 

dem. Under intervjuerna har detta bland annat inneburit frågorna ställts utifrån intervjuguiden som 

har konstruerats på så sätt att respondenterna fått chansen att först svara fritt och sedan har 

följdfrågor använts för att respondenterna ska få möjligheten att utveckla sina svar.  

 

3.7 Metodreflektion 
Vid intervjuerna valde två av företag att inte vara anonyma. Däremot är det ofta fördelaktigt att 

företagen behandlas med anonymitet (Bryman & Bell, 2011). Detta för att respondenterna då oftast 
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berättar mer när de vet att svaren inte kan hänföras till dem. Att intervjuobjekten inte ville vara 

anonyma kan vara på grund av att de såg det som ett marknadsföringstillfälle, då de kan ha velat 

visa upp att de arbetar med etiska frågor och att de inte har något att dölja. I och med att de inte är 

anonyma kan dock objektiviteten i intervjuerna fallera. Detta på grund av att eftersom de inte är 

anonyma måste de tänka på vad de säger och kan därför förfina sanningen. Dessutom har 

respondenterna själva fått tolka hur företagen tänker. I och med att många frågor reflekterar kring 

hur företagen tänker är det ändå respondenterna som får tala om hur de tolkar detta och kan då 

påverka svaren. Svaren från intervjuerna har däremot stämt överens med information från officiell 

företagsdokumentation som framkommer på deras internethemsidor. De är även så pass stora 

företag att de inte kan ljuga heller och måste klargöra vad de håller på med. Vad gäller AstraZeneca 

har de påtryckningar från myndigheter som i stort sett tvingar dem att agera etiskt. TeliaSonera och 

Företag X har dock inte dessa regleringar, men de säger själva att de måste agera etiskt för att 

bibehålla sitt rykte både bland investerare och kunder. Således tror vi inte att objektiviteten har 

påverkats i en större utsträckning.    

 

Under den första intervjun med Företag X, ville respondenterna inte vara anonyma. Däremot under 

kompletteringsintervjun önskade person C anonymitet och därför har anonymitet erlagts för alla. 

Att dem till en början inte ville vara anonyma kan som sagt bero på att dem såg det som ett tillfälle 

att marknadsföra att de arbetar med etiska frågor och vill skicka en viss signal till omvärlden. Att 

person C därefter önskade anonymitet kan bero på att personen inte visste om företaget skulle 

acceptera att de gjorde intervjuer i företagets namn eller att de ansåg att de inte hade något att vinna 

på att visa upp sitt arbete.   

 

Anonymiteten ledde till att både företaget och samtliga respondenter fick pseudonymer för att 

säkerhetsställa att det inte går hänvisa resultaten till något särskilt företag eller särskilda anställda 

(Bryman & Bell, 2011). Dock finns det en risk med att använda pseudonymer, då vi fortfarande 

måste beskriva lite kort om företaget och respondenterna för att resultaten ska kunna uppnås igen 

i en liknande studie. Det är även viktigt att förklara en del fakta för att resultaten ska bli valida och 

reliabla. Det blir därför svårt att säkerhetsställa anonymiteten helt. Således har vi varit extra noga 

med att bara berätta det som är nödvändigt för studien.  

 

Ett val som gjordes inför intervjuerna var att spela in dem om respondenterna godkände det. Att 

intervjuerna spelades in kan riskera att intervjupersonerna blev oroliga och medvetna om att de 

spelas in och kanske därför inte pratade full sanning (Bryman & Bell, 2011). Dessutom tar det 
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mycket tid och kan vara besvärligt att transkribera det inspelade materialet samt att detaljer såsom 

gester kan missas (Trost, 2010). Att intervjuerna ändå spelades in gjorde att vi kunde vara 

uppmärksamma på vad som sas och följa upp på intressanta synpunkter samt ställa relevanta 

följdfrågor. Dessutom att ha spelat in intervjuerna har möjliggjort genomgång av dem flera gånger. 

Att spela in intervjuerna verkade inte ha någon större påverkan på respondenterna då de inte 

verkade bli nervösa eller bry sig om inspelningsapparaten under intervjun.   

 

Intervjuerna beräknades innan att ta mellan två och tre timmar, men i slutet visade det sig att varje 

intervju enbart tog cirka en timme. Detta har inte påverkat resultaten på något sätt eftersom 

intervjuerna kändes mättade ändå och att ha längre intervjuer skulle bara dra ut på tiden och 

upprepa det som redan sagts.   

 

Risken med att analysera respondenternas egna berättelser är att tillvägagångssättet är sensitivt för 

den tidsmässiga aspekten vid berättandet om arbetet med etiska koder, hur de designar koderna och 

dess styrsystem (Bryman & Bell, 2011). Detta innebär att respondenten påverkas av det som händer 

omkring och riskerar att bli styrd av själva intervjusituationen (Trost, 2010). Vad som berättas är 

det respondenten kommer på då och detta kan vara situationsbundet, vilket gör att väsentliga delar 

riskeras att utelämnas. Under intervjuerna försökte vi skapa en så pass avslappnad miljö som 

möjligt där de har haft möjlighet att tänka efter. Således tror vi inte att väsentliga delar har 

utelämnats. Vi känner att vi kommit åt hur respondenterna resonerar kring designen och arbetet 

med etiska koder. Respondenterna fick även uppföljningsfrågor där det uppkom sådant de inte sagt 

vid första frågan, vilket kan tyda på att intervjuarna lyckades få respondenterna att ta upp saker 

som de inte tänkte på vid första frågan.   

 

TeliaSonera bad om att få frågorna i förväg och därför intervjuguiden skickades till dem via mejl 

en vecka innan intervjun ägde rum. Risken med detta kan ha påverkat TeliaSonera svar på så sätt 

att dem i förväg har kunnat tänka ut “bra” svar och hade kanske svarat annorlunda om de inte fått 

frågorna i förväg. Däremot var inte själva intervjun utformad exakt i den ordning som 

intervjuguiden är utformad och följdfrågorna fick de inte i förväg. På så sätt har respondenterna 

själva fått tänka efter vad de ska svara. Vi ser därför inte att studien har påverkat studien på ett 

negativt sätt. Det var även positivt eftersom dem då hade förberett en presentation över hur arbetet 

med etiska koder ser ut. I efterhand kan vi därför reflektera över om det hade varit bra att skicka 

just den frågan i förväg till alla. Däremot tycker vi att de andra företagen kunde beskriva sin process 

ändå. Exempelvis beskriver AstraZenecas respondent processen i flera olika delar av intervjun och 
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om hon hade fått frågorna i förväg hade hon då eventuellt kunnat ge ett mer sammanhängande svar. 

Således hade det inte påverkat resultaten på något sätt, utan hade enbart varit en underlättning under 

sammanställningen av empirin.  

 

Trots att vi innan intervjuerna försökte säkerhetsställa att intervjuobjekten var relevanta för 

studiens syfte, med att skicka ut mejl först om en förfrågan med att vi söker det här och sedan även 

där respondenterna fick berätta lite om sig själva och sin roll i företaget, var respondenterna från 

Företag X inte helt relevanta. Dessa arbetade med de etiska koderna på en lokal nivå och var inte 

insatta i designen av etiska koder och dess styrsystem. Vi har däremot fått vidare kontakt under 

denna intervju som vi försökt få till ytterligare en intervju med. Att det till en början blev lite fel 

kan bero på att person A och B inte riktigt förstod. Däremot arbetar dessa med etiska koder på en 

lokal nivå och skapar sina egna utefter vad den högre nivån bestämmer för generella koder. Den 

kompletterande intervjun och grundintervjun har därmed bidragit till att vi har fått en djupare 

förståelse för hur det fungerar för Företag X när det gäller designen av etiska koder och styrsystem 

i hela koncernen inte bara hur det är på lokal nivå.    

 

I och med att det inte finns någon representativitet kommer det därför inte att gå att generalisera 

resultaten från studien. Dock har det inte enbart att göra med hur många som deltog i studien utan 

även att alla tre företag är från olika branscher. Att vi använder oss av berättelser från representanter 

från varje företag som har hörts och inte hela företagen har också påverkat generaliserbarheten för 

studien. I och med att studien skapat tre olika fall för att visa att arbetet med etiska koder, om hur 

de designar både etiska koder och styrsystem, skiljer sig åt har lett till att generaliserbarhet inte 

varit ett mål eftersom vi önskar en kvalificerad studie om hur respektive företag designar etiska 

koder och styrsystem. Det studien eftersträvar är att skapa en förståelse för att arbetet med etiska 

koder är mycket djupare än vad man kan förstå och att det även går att använda etiska koder som 

styrsystem. Eftersom att vi har presenterat tre olika fall har vi även eftersträvat efter en förståelse 

kring att företag kan arbeta på olika sätt med etiska koder och därefter söka en förståelse till varför 

och vart företagen strävar efter att komma med sitt etiska arbete.  
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4. EMPIRI/RESULTAT  

 

4.1 AstraZeneca  
4.1.1 AstraZeneca om arbetet med etiska koder 
Katarina Ageborg1 tror att AstraZeneca har haft etiska koder i ungefär 25-30 år och hon tror även 

att de har funnits så länge företaget har varit börsnoterat, då etiska koder måste finnas i ett företag 

vid börsnotering. Ageborg menar att de gör sina koder för sina 58 000 anställda och berättar att 

nyanställda måste gå en online-utbildning inom 30 dagar som behandlar alla policies och sedan 

måste även anställda göra en repetitionsutbildning en gång varje år för att uppdatera sig. Koderna 

finns också på grund av att när företaget skriver avtal med tredje parter såsom distributörer. Dessa 

måste inte följa koderna slaviskt men de måste i princip ha regler för det mest uppenbara 

exempelvis mutor och korruption. AstraZeneca säkerhetsställer detta genom att följa upp deras 

arbete eftersom AstraZeneca har även i förlängningen ansvar för dem de jobbar med. Därför kan 

Compliance-avdelningen bestämma sig för att titta närmare på vissa kontrakt, vilket innebär att de 

gör en intern revision på en tredje parter för att se att de har följt alla processer och riktlinjer som 

AstraZeneca har satt upp2. Det handlar exempelvis om att göra en kontroll av ägarstrukturen för att 

se att en ägare inte är involverad i skumma affärer och så vidare. De följer därför upp att deras 

anställda har gjort de kontroller av den tredje partern som krävs, eftersom de vill kunna känna sig 

trygga med dem gör affärer med. Dock blir det svårare att följa upp dessa ju längre bort från 

AstraZeneca de är eftersom det är lättare att kontrollera uppföljningen av sina egna anställda1. 

Således har AstraZeneca dessa policies både för internt och externt bruk men Ageborg menar att 

samhället enbart kräver att företag följer lagar och regler.   

 

För att skapa en helhetsförståelse beskriver Ageborg1 hur läkemedelsindustrin fungerar, för att göra 

det lättare att förstå ritar hon även upp en figur vilken visas nedan. 

 

                                                 
1
 Katarina Ageborg, Chief compliance office, AstraZeneca, intervju den 22 mars 2016. 

2
 Johan Widestrand, Global Compliance, AstraZeneca, Uppföljningsintervju den 10 maj, 2016. 
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Figur 5: Konstruerad av AstraZeneca 1 

 

Ageborg1 menar att när AstraZeneca skapar sina etiska koder har de en grund i lagar och regler 

samt myndigheter och länder att ta hänsyn till. Något som också påverkar är ett läkemedels 

skapandeprocess. Först har man uppfinningar och forskning där man även har djurstudier. Sedan 

har man kliniska studier på människor, först på friska och frivilliga människor och sedan på 

patienter. Sedan sker produktion och försäljning av läkemedel. Alla dessa fyra steg är väldigt 

reglerade och det finns väldigt mycket etik i dem. Detta leder då vidare till företagets code of 

conduct. Hur den är uppbyggd visas i figuren nedan.  
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Figur 6: Konstruerad av AstraZeneca 2 
 

Code of conduct grundas på fem grundbultar, exempelvis “doing the right thing” och “be 

entrepreneurial”1. Code of conduct är också mer övergripande och mynnar ut i 16 olika områden, 

exempelvis Safety, Health och Environment (SHE). Detta kan liknas vid en pyramid där 

värderingarna är högst upp, sedan kommer code of conduct som sedan mynnar ut i policies som 

både talar om hur anställda ska göra och inte göra och är således både av positiv och negativ art, 

däremot är flertalet av de etiska koderna positiva (AstraZeneca, u.å.). Ageborg1 berättar vidare att 

ju längre ner i pyramiden desto mer specifikt och detaljerat blir det. Anledningen till att 

AstraZeneca inte vill ha alltför detaljerade och mer principbaserade etiska riktlinjer är för att de 

vill att deras anställda ska tänka själva och ha etiskt tänkande i sitt DNA som “business as usual”. 

De vill därför inte att de anställda ska se det som en checklista som de enbart behöver checka av. 

De har därför som regel att skriva mer principbaserade riktlinjer. En annan anledning till detta är 

för att de slipper ändra om riktlinjer lika ofta som de hade behövt om de var mer specifika och 

koden ska även hjälpa och vara relevant alla 58 000 anställda går det inte att ha en alltför detaljerad 

policy. Ageborg menar även att det är svårare för anställda att förstå en alltför detaljerad policy. 

En specifik code of conduct blir även mer jobb med att följa upp, vilket leder till att de måste 

granska detaljer hela tiden. På lägre nivåer när det gäller produktion och så vidare måste det dock 

vara superdetaljerat då det är en hårt reglerad process. Detta är dock oundvikligt eftersom det 

förekommer inspektioner utifrån som kontrollerar att allt är rätt. Att AstraZeneca arbetar i en hård 
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reglerad värld har även gjort att anställda efterfrågar regler om allting och vill ha detaljerade regler 

överallt vilket blir en konflikt med företagets principbaserade koder. Hon menar därför att det inte 

finns någon risk för att de övergripande inte är detaljerade eftersom alla 16 områden inte är 

relevanta för en enskild anställd. Att då ha en kod på 200 sidor som är detaljerad inom varje område 

är därför irrelevant i praktiken. Att ha en mer principbaserad kod tror Ageborg har att göra med 

hur moget ett företag är. Under tidens gång jobbar de hela tiden med att förenkla koden bland annat 

arbetar dem nu med att slå ihop vissa mer generella områden som är liknande till samma kod. Varje 

område har en chef som ansvarar för den, till exempel är Alan chef för SHE-policyn1. Inom SHE 

arbetar företaget bland annat med miljöfrågor där de tittar på carbon, waste och water.  När de ska 

arbeta med miljöfrågorna är det Wes som är ansvarig och expert, han har sedan ett team som jobbar 

för honom. Wes är specialiserad inom detta område. Beroende på om man ska arbeta med carbon, 

waste eller water finns det är experter från olika funktioner som konsulteras om policyn ändras. 

Beroende på vilken policy som ska uppdateras väljs relevanta personer inom det området ut, vilket 

kan innefatta både interna och externa experter. Dessa experter kan också ha kommit till dem för 

att uppmärksamma att policyn måste uppdateras.   

 

När en policy skapas ligger den i remiss ganska länge1. Om de ändrar en policy så skickas den ut 

på remiss till exempel 20-30 personer som måste applicera det som ändras, så får de chansen att 

komma med feedback. Ibland så skickas även ett frågeformulär ut till personer som påverkas av 

ändringen, för att enkelt kunna svara på frågor som uppstår hos de som påverkas.  

 

Enligt Ageborg1 krävs det inte ett styrelsegodkännande för att få igenom en ändring av policies, 

dock skickas den ut till deras Audit comitte som sitter i styrelsen för att de ska få en chans att 

komma med synpunkter. När en ändring av code of conduct görs, som är mer övergripande, skickas 

den till styrelsen för ett godkännande och synpunkter. Ageborg rapporterar även till sin chef, VD:n, 

som också kan ha synpunkter på förändringar. Enligt Ageborg är även anställda välkomna med 

synpunkter på de underliggande policyerna, då de är mer detaljerade och styr deras arbete. Dock 

tror hon inte att någon av dem skulle ha synpunkter på deras code of conduct, då den är så pass 

övergripande och allmän.  

 

Dessa policies är som levande dokument och uppdateras vartannat år om något regelverk har 

ändrats, det har blivit någon rättsföljd inom något område eller för att företaget själva anser att det 

kommer upp nya områden där en gråzon behöver förtydliga riktlinjerna1.  
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4.1.2 AstraZeneca om hur multinationaliteten påverkar etiska koder 
Policyerna växer fram av att man försöker ta det landet som har strängast lagstiftning och strängaste 

regler eftersom att det är lättare att ha en och samma policy i alla länder istället för att ha olika i 

alla länder beroende på vilka lagar och krav som finns där1. Företaget har samma regler överallt 

eftersom det blir jobbigare att följa upp om det är olika. Det blir därför bättre om man sätter 

standarden för alla av den anledningen att man måste kommunicera till de anställda att du har 

samma regler överallt oavsett vad lagreglerna säger. En annan anledning till att AstraZeneca väljer 

att ha samma policy i alla länder är för att de anser att det inte går att legitimera eller försvara att 

något är etiskt på ett ställe men inte på ett annat. Därför tas det land med strängast krav som därefter 

följs rakt över. En konsekvens av att skapa sin policy från de strängaste lagkraven och sedan 

applicera den i alla länder, blir att det kan vara svårt att konkurrera med lokala bolag som kan anta 

de lägre kraven. Ibland kan även länderna ha hårdare krav än AstraZeneca och då kan de inte skriva 

en policy som går emot det, då det skulle bli ett lagbrott. Länderna kan således inte ha regler som 

går emot tvingande lokal lagstiftning. Till exempel har Sverige en lag att pappor får ta ut 

pappaledighet och det kan AstraZeneca inte reglera att anställda inte får ta ut.   

 

Vanligtvis är det USA som har de strängaste reglerna och har dem reglerna oavsett var du jobbar1. 

Ibland har det även varit EG-regulationer som vart strängast inom något område. Det finns även 

internationella organ som kommer med rekommendationer om hur företag bör agera för att följa 

lagar som finns, dessa tar även AstraZeneca i åtanke när de skapar sina etiska riktlinjer. Exempelvis 

finns det i USA motsvarigheten till finansinspektionen i Sverige som heter Serious Fraud Office, 

Security Exchange Comission och Department of justice. Detta är inget tvång men de ger 

rekommendationer på ett smart sätt att följa lagen. Om rekommendationerna ger olika råd så väljer 

de det strängaste. Det händer i princip inte att de går emot varandra, oftast är det att de går olika 

hårda krav och då är det relativt lätt att välja vilken som är strängast.   

 

Enligt Ageborg1 kan det dock uppstå konflikter ibland, då det är lägre krav i vissa länder men 

AstraZeneca följer fortfarande de strängaste. Men enligt henne blir det sällan en stor konflikt, då 

det oftast inte är landet som har lägre krav utan att det saknas regleringar och då reglerar ju 

AstraZeneca det åt dem. Sedan är det oftast den kulturella aspekten som är problemet och inte 

reglerna. Det är därför det är lättare att operera i länder som har liknande kultur. Ageborg menar 

att det är vanligare med konflikter i länder som har en annorlunda kultur. För att jobba med denna 

konflikt så arbetar inte AstraZeneca med policyn utan med utbildning och efterföljning av 

policyerna. AstraZeneca har en så kallad help-line och en kultur där de upplyser och motiverar folk 
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om att om de ser policy brott så kan de rapportera detta till compliance funktionen. När en anställd 

ringer till help-linen för att rapportera en förseelse kan de välja om de vill vara anonyma eller inte. 

Dock vill de gärna ha en kultur där anonymitet inte behövs, så att anställda inte ska vara rädda för 

att berätta saker på grund av att de är rädda för repressalier. Help-linen är även öppen för alla, vilket 

innebär att externa personer kan ringa in och berätta om de anser att AstraZeneca har gjort något 

som kan anses vara felaktigt etiskt beteende. Det är ett externt företag som sköter help-linen, alltså 

har inte AstraZeneca någon påverkan2 på den och kan därför inte sålla ut vissa saker. Det finns 

även interna styrsystem för att följa upp att anställda följer de policys som AstraZeneca har. Det 

finns bland annat finansiella system, exempelvis reserapporteringssystem, som är ett inbyggt 

system som flaggar vid suspekt beteende, om en anställd till exempel har begärt reseersättning för 

en tid där denna egentligen har haft semester eller om några betalningar går ut till ett konstigt 

kontonummer. Om systemet flaggar för något får AstraZeneca undersöka vad det kan vara som har 

hänt. Systemet är dock oftast överkänsligt och rapporterar sådant som inte är något, så oftast är det 

ingenting. För att inte lägga onödiga resurser på dessa kontroller sker även en del mätningar av 

resultaten, där de mäter hur många tester de gör samt vad de får ut av det. Sedan redovisas detta 

hos styrelsen, som har mätetal där dem tittar på dem olika delarna av verksamheten, exempelvis 

den kommersiella sidan, tillverkningssidan och forskningssidan för att se hur många rapporter som 

har kommit in och vilka incidenter det rör. För compliance-avdelningen är det ett viktigt mätetal 

eftersom det visar hur deras ramverk fungerar och är det för lite som händer som finns det anledning 

till att bli misstänksam då det är ett stort företag med anställda som representerar människan i stort, 

så det finns ju tjuvar på AstraZeneca också säger Widestrand.   

 

Widestrand2 berättar vidare att om ett felaktigt beteende eller ett brott med de etiska riktlinjerna 

inträffar, beror bestraffningen oftast på arbetsrättslagstiftningen i landet som den vederbörande 

verkar inom. Det som först och främst sker vid ett regelbrott mot de etiska riktlinjerna är att 

compliance-avdelningen har som skyldighet att utreda vad som har hänt. Det är oftast någon från 

compliance-avdelningen med hjälp från exempelvis representanter från human relations, human 

recources eller legal-avdelningen som gör en utredning över vad som har hänt. Det blir lite som en 

brottsutredning inom företaget, där de följer de rutiner som finns för att processen ska vara så öppen 

och ärlig som möjligt. Visar utredningen att den personen i fråga har begått ett fel och brutit mot 

de etiska reglerna eller policys, ligger en massa olika kriterier till grund för straffet. Kriterierna 

handlar bland annat, om det är första gången personen bryter mot något eller om andra har drabbats, 

om företaget har drabbats externt och att företaget hamnat i blåsväder på grund av detta, om 

företaget har drabbats ekonomiskt då någon har försökt lura företaget på pengar är det allvarligare 
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brott, och straffet blir då också strängare.  Straffen varierar då allt från att den anställde får coaching 

om det är så att personen inte har förstått det eller om det var ett misstag till att den anställde från 

en muntlig eller skriftlig varning om det är allvarligare, och om det är riktigt allvarligt kan den 

anställde i fråga få sparken. Men det beror ju som sagt också på vad de lokala 

arbetsrättslagstiftningarna säger. Widestrand berättar att företaget är måna om sina anställda och 

vill därför försöka få de anställda på rätt spår om det är så att förseelserna inte är så allvarliga, så 

att personen i fråga ska lära sig och inte göra samma fel igen. Widestrand och hans kollegor har 

också diskuterat om det borde finnas någon sorts belöning för etiskt korrekt beteende vilket det i 

dag inte finns i AstraZeneca. Dock anser dem att det inte är nödvändigt eftersom de etiska reglerna 

är så självklara och är du någorlunda smart följer du regler också per automatik och det är således 

ingenting som man ska behöva belöna. AstraZeneca lägger större vikt vid att försöka uppmuntra 

anställda och införa en kultur där det är okej att rapportera. För att motivera sina anställda är det 

viktigt att visa på bra exempel. AstraZeneca tycker därför att det är viktigt att sätta the tone from 

the top, vilket innebär att de högsta cheferna sätter agendan och talar om hur de anställda ska bete 

sig. Om de inte gör det är de illa ute enligt Widestrand. Om de inte nämner hur viktig code of 

conduct är eller till och med säger att den inte är så viktig kommer anställda inte att följa den. För 

att förbättra återkopplingen använder AstraZeneca rapporterna för att mäta resultaten. De redovisar 

inför styrelsen vad som har hänt och där har de mätetal som rapporterna jämför med, de tittar sedan 

på de olika delarna i verksamheten för att se hur mycket som har rapporterats och vilka incidenter 

som har skett. Det är viktigt för att få en insikt kring hur bra compliance avdelningen lyckas med 

sitt arbete eller om de behöver se över sitt arbete.  

 

Anledningen till att de inte har olika policies i olika länder menar Ageborg1 är att de vet om de 

beter sig korrupt eller på något annat sätt oetiskt i ett land påverkar det andra länder också. Om 

företaget får dåligt rykte blir det i längden svårt att arbeta med myndighetspersoner som måste 

godkänna deras produkter. Om ett avtal ska träffas och partnern inte godkänner AstraZenecas hårda 

krav och vill sänka standarden gör dem inte affärer med dem. Enligt Ageborg går 

marknadsintressena aldrig före den etiska regeln. Anledningen till att hon tror att de är hårda med 

etiken på AstraZeneca är för att de lever i en sådan kontrollerad värld som är beroende av 

myndighetsgodkännande, vilket leder till att deras verksamhet står och faller med deras rykte. 

Vilket gör att de aldrig kan tumma på reglerna vare sig det gäller om de ska få marknadsandelar 

eller sälja en produkt för då får inte respekt i den andra änden.   

 

Enligt Ageborg1 skulle det inte fungera i alla länder att inte ha några etiska koder överhuvudtaget. 
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Ageborg menar att hon tror att anställda med västerländsk bakgrund skulle klara av att efterfölja 

AstraZenecas etiska koder eftersom de har präglats med det i uppväxten och i kulturen. Hon menar 

att en anställd med västerländsk bakgrund inte skulle anställa en familjemedlem medan det i andra 

kulturer är fint att göra det. Hon tror att ändå det är bra att ha koder eftersom de kan fungera som 

en påminnelse om vissa saker och vissa saker kanske man inte tänker på. Sedan kan det bli 

annorlunda om en anställd går från ett litet företag till ett stort bland annat med insider trading.  

 

4.2 TeliaSonera 
4.2.1 TeliaSonera om arbetet med etiska koder 
Eliasson3 berättar att den första koden kom 2011 eller 2012 efter, vad han tror, TV-programmet 

uppdrag granskning. Däremot har dessa uppgifter kompletterats med ett mejl som anger att de 

funnit bevis för etiska koder i årsredovisningen från 2004. Många av de etiska riktlinjerna hade 

inte uppdaterats sedan 2008 eller 2009 och det var mer eller mindre kaos. Ingen visste vart man 

kunde hitta dem. Sina och Eliasson arbetar sedan ett tag tillbaka med att arbeta om de etiska 

riktlinjerna inom TeliaSonera.   

 

Enligt Sina4 ville TeliaSonera även göra något annorlunda med sina etiska riktlinjer. De ville 

använda sig av humor samtidigt som det är seriöst, för att få sina anställdas uppmärksamhet. De 

kommer därför skapa en utskriven full version med flytande text som kommer att se ut som en 

tidning, webbsida som kommer vara mer i punktform och även en app som sina anställda kan ladda 

ned, där det kommer att finnas animationer och kortare information.   

 

De skapar dessa koder för anställda först och främst så att de ska veta vad de ska göra4. Eftersom 

koderna kommer vara publika kommer även studenter och de som söker jobb på TeliaSonera kunna 

ta del av dem. Dessutom har de åtaganden till the United Nation (UN), UN Global Compact 

(UNGC), OECD guidelines, ILO och så vidare eftersom dem vet vad investerare letar efter när de 

betygsätter företaget. Således har företaget dessa koder både för det interna och det externa.  

 

Arbetet med etiska koder sammanställs i figuren nedan.  

 

                                                 
3
 Mikael Eliasson, group ethics and compliance, TeliaSonera, Intervju den 29 mars 2016. 

4
 Mahsa Sina, group ethics and compliance,TeliaSonera, Intervju den 29 mars 2016. 
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Figur 7: Konstruerad av TeliaSonera 1 

 

Det första steget är att göra risk bedömningar inom alla områden och grupper, för att se vilka risker 

som finns, exempelvis vart riskerna med korruption finns, för att kunna bestämma vad som bör 

innefattas i policyerna och instruktionerna4. Beroende på vilket ämnesområde det gäller konsulteras 

experterna inom det området, vilka har sina egna anställda att ta hjälp av.   

 

Sen började de med att samarbeta med alla avdelningar som skulle vara med i koden för att 

uppdatera policyerna och instruktionerna så att alla delar skulle ha samma struktur4. Varje del 

börjar med en storyboard och kommer sedan att innehålla de viktigaste delarna i policyn, vad 

anställda ska göra, vad det innebär för TeliaSonera samt frågor och svar. Hur dessa policies och 

instruktioner är uppbyggda visas i figuren nedan.  
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Figur 8: Konstruerad av TeliaSonera 2 

 

Först är det av intresse att veta vart riskerna finns och gör då en riskbedömning för varje marknad 

för sig, den högsta risken blir standarden3. Sedan måste de även ta hänsyn till deras åtaganden som 

de gjort till externa intressenter, exempelvis mot UN global compact, vilket reflekteras i tio 

principer. Lokala lagar måste även tas i hänsyn, exempelvis konkurrenslagar. TeliaSoneras policies 

och instruktioner blir sedan en summering av riskbedömningen, åtaganden och lokala lagar, för att 

få hela bilden på global nivå.   

 

Policies och instructions är grunden för att skapa en code of conduct4. Den nya code of conducten 

kommer att innehålla introduktion som berättar TeliaSoneras syfte och förpliktelser och kommer 

därefter att bestå av 17 ämnesområden. Vad code of conduct gör är att den är en mer användarvänlig 

variant av policies och instruktioner. De anställda bör veta vad företaget står för vilket den nya 

code of conducten kommer att underlätta, men de behöver inte läsa de underliggande policies och 

instruktionerna om det inte är relevant inom deras arbetsområde3. Exempelvis menar Eliasson3 att 

alla anställda borde förstå policyn om antikorruption medan de mer specifika exempelvis de 

finansiella instruktionerna för beskattning har en mindre målgrupp. För att göra koderna mer 

användarvänlig finns även de etiska riktlinjerna översatta till alla språk som är representerade inom 

deras verksamheter (TeliaSonera, 2015).  
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När koden sedan är klar måste den gå igenom en granskningsprocess4. TeliaSonera har två grupper 

av intressenter vilka är ledningsgruppen och styrelsen. Utskick för granskning går ut till båda och 

ett sista godkännande behövs av styrelsen.   

 

Nästa steg är att skapa medvetenhet angående de etiska koderna och det görs med olika former av 

utbildningar4. Det är sedan viktigt för TeliaSonera att sätta tonen inom ledningen och låta deras 

anställda veta vilka förväntningar de har på dem och vad som händer om koderna inte efterlevs. 

Koden finns av en anledning och det är inte valfritt att följa den, så det är viktigt att förklara 

konsekvenserna av regelbrott. På TeliaSonera inkluderar både utbildning i verkligheten och online 

träning. Online träningen kommer att vara obligatorisk för alla anställda och nyanställda måste 

göra den inom en vecka från att de anställs.  Det kommer även att finnas ett spel som anställda kan 

spela och samtidigt få upp ögonen för etik. När den nya koden lanseras kommer de ansvariga att 

åka runt på de större företagen i världen och visa upp sig och prata med de anställda med hjälp av 

montrar och marknadsföringsmaterial såsom rubiks kuber och lyckokakor. När det gäller de etiska 

koderna på hemsidan ville de även göra något annorlunda, så de har gjort en humoristisk animation 

för varje kapitel, som visar vad ämnet handlar om kortfattat och sedan får de anställda läsa mer 

specifikt vad det handlar om. Dessa kommer även finnas tillgänglig i den utskrivna versionen men 

då som bilder på animationerna.   

 

Förhoppningsvis kommer detta leda till att anställda förstår vad som är accepterat beteende och på 

något sätt ändra sitt beteende. Först då kommer företaget att ha ansvarsfullt företagande och 

ledarskap menar Sina. När de etiska koderna är klara kommer ett kontinuerligt arbete att ske och i 

fortsättningen kommer uppdateringar att göras en gång om året för att hålla de etiska koderna 

uppdaterade3.  

 

När koderna skapas finns det en budget men enligt Sina är det oftast tiden som är den största 

begränsningen4. Att skapa en kod går relativt fort enligt henne, men sen handlar det om att det kan 

ta lång tid att få godkännande och även att det kan vara svårt att få tid att marknadsföra det inom 

företaget.   

 

De etiska koderna kommer vara så enkla och korta som möjligt4. Sina menar att om anställda ska 

läsa och snabbt förstå bör koderna vara korta. Hon menar att dessa är ett första steg och om de 

behöver mer information kan de alltid gå till någon som har mer information eller kolla i dem 

underliggande policyerna och instruktionerna. De etiska riktlinjerna är en mix av vad de anställda 
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bör göra och vad de inte bör göra. När det gäller vad de inte bör göra menar Sina att det är för det 

humoristiska i koderna där de även har en tillhörande animation.   

 

Enligt Sina är de etiska riktlinjerna regelbaserade och inte vägledande principer4. Vidare berättade 

Eliasson att de hade diskuterat hur de ville ha det innan de började arbeta med koden3. Enligt honom 

har oftast företag som gått igenom en skandal startat med en regelbaserad kod och allt eftersom har 

de senare kunnat förändra koden till mer vägledande principer. I dag menar Sina att de behöver 

vara specifika om vad exempelvis en intressekonflikt är och vad anställda ska och inte ska göra4. 

Men Eliasson hoppas att det kommer ändras och att de på detta sätt kan skapa en ansvarsfull 

företagskultur med mer vägledande principer3.   

 

4.2.2 TeliaSonera om hur multinationaliteten påverkar etiska koder 
TeliaSonera har samma etiska koder inom alla länder de är verksamma inom eftersom de vill skapa 

en gemensam företagskultur. Om koderna inte fungerar i ett land, kommer de att utreda varför det 

inte gör det och om det är en legitim anledning kommer det att tas i åtanke vid uppdateringen av 

koden4. Det är viktigt att TeliaSoneras policies och instruktioner faktiskt speglar verkligheten. För 

att ett visst land ska få ett undantag från de etiska riktlinjerna ska det finnas en väldigt bra 

anledning. Om det är så att det bara är svårt att operera i ett land så är det inte värt besväret, enligt 

Sina. Eliasson menar däremot att de inte har fått några direkta klagomål om att något land inte kan 

fullfölja koderna3. Däremot påpekar han även att vissa länder kan ha problem med efterföljningen 

av koderna då exempelvis Japan och andra asiatiska länder har en kultur och svårt med att påpeka 

förseelser. För att uppmuntra att de skulle anmäla problemen hade företaget träningar med cheferna 

och besökte även dessa länder för att utbilda de anställda själva, de ändrar alltså inte koderna 

beroende på vilket land de är verksamma inom. Eliasson menar att han inte ser några fördelar med 

att ha olika koder i olika länder eftersom det är enklare att förklara att de har samma kod överallt. 

Han menar också att TeliaSonera kan ha strängare regler jämfört med de lokala lagarna för att de 

vill vara mer etiska. Det handlar inte bara om att göra det som är accepterat och tillåtet utan också 

vad som är rätt sak att göra. Det kan också vara så att lokala lagar är strängare och då ska företaget 

följa dessa.   

 

TeliaSonera uppmuntrar även rapportering av etiska förseelser och övervakar det arbete som 

innefattas av riktlinjerna (TeliaSonera, 2015). Om anställda vill rapportera något, finns det en så 

kallad visselblåsar-funktion, där anställda har möjligheten att vara anonyma, förutom i Holland där 
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lagen förbjuder det3. Detta kan göras via en speak-up line. När de enbart hade en mejl funktion 

hade de två rapporter och förra året hade de 140 rapporteringar via speak-up line, vilket är en stor 

förändring enligt Eliasson. Eliasson menar också att det kommer från alla länder, men att det i 

Euroasiatiska länder oftast handlar om korruption. Vidare berättar Sina4 att rapporterna kommer 

att användas för att utbilda anställda, där de får ta del av verkliga händelser i online träningen om 

vad inte verkar förstås och som dem får mycket frågor om. De kommer även att visa statistik på 

etiska förseelser för att visa att det inte enbart förekommer i länder i Eurasien utan även i Norden. 

  

Rapporter som kommer in i den här speak-up linen utreds av en särskild avdelning och om 

utredningen visar att det begåtts en förseelse mot de etiska riktlinjerna, ja då tar dem fram en 

rekommendation på en disciplinär åtgärd5. Rekommendationen rapporteras till koncernledningen 

som då tar beslutet om den disciplinära åtgärden. Dessutom rapporteras statistik från speak-up linen 

till styrelsen. Dessutom berättar Eliasson att TeliaSonera har startar ett projekt där de håller på att 

ta fram ett IT-stöd som ska kontrollera kraven som finns i policys och instruktionerna samt mäta 

och följa upp detta. Dock har TeliaSonera inget internt mätsystem inlagt i dag eftersom det skulle 

kräva ett enormt manuellt arbete som det inte finns resurser till, men poängterar att ett 

mätinstrument är på gång med det nya IT-stödet men det är inte bestämt ännu hur det ska fungera. 

Eliasson menar dessutom att de har en viss mätning i dag med de riskanalyser de gör, där de tar 

upp de här rapporteringarna och är en del av dokumentet med etiska koder. Rekommendationerna 

om de disciplinära åtgärderna bygger på erfarenhet och den uppskattade skadan för företaget och 

kan vara uppsägning eller skriftlig/muntlig varning. När koncernledningen sedan tar beslutet måste 

de också titta på de lokala lagstiftningen om det exempelvis är tillåtet för uppsägning i det här 

landet på grund av saken i fråga. De strävar samtidigt efter att om en anställd har gjort en sak i ett 

land och en annan anställd har gjort en liknande sak i ett annat, ska det vara liknande disciplinära 

åtgärder. Det ska alltså inte skilja sig åt beroende på i vilket land förseelsen uppstår. Vidare berättar 

Mikael att det inte finns några belöningar för de anställda som beter sig korrekt efter de etiska 

riktlinjerna eftersom att det är något som dem på TeliaSonera förutsätter att en anställd ska göra. 

Det ingår i det personliga ansvaret att göra rätt både som människa på jordklotet och som anställd 

på TeliaSonera.   

 

Om TeliaSonera inte skulle ha några etiska koder, menar Sina att anställda i Sverige inte skulle 

agera mer etiskt än en anställd i Nepal4. Enligt henne blir detta en filosofisk fråga angående vad 

                                                 
5
  Mikael Eliasson, group ethics and compliance, TeliaSonera, Uppföljningsintervju den 17 maj 2016 
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som kan anses vara etiskt och inte etiskt, vilket beror på vilken kultur man kommer från. Enligt 

Eliasson handlar det mycket om att det är olika definitioner i olika länder, exempelvis menar han 

att vi i Sverige inte har korruption på samma sätt men att vi “fifflar” lite3.   

 

4.3 Företag X 
4.3.1 Företag X om arbetet med etiska koder 
Person B6 berättar att Företag X för 10-12 år sedan var inblandade i en skandal där de fick böter. I 

och med denna skandal valde Företag X att utöka sina utbildningar kring etiska riktlinjer. Enligt 

person C7 har de etiska riktlinjerna egentligen funnits i företaget sedan 1990-talet, Person A8 

påpekar dock att de i stort sett varit betydelselösa i praktiken. Innan skandalen fick alla nyanställda 

genomgå en utbildning om de etiska riktlinjer och skriva under att de har förstått dem. Sedan var 

det inget mer med det. Efter skandalen, för ungefär två, tre år sedan när bötesbeloppet var bestämt, 

har Företag X däremot börjat med att även ha upprepande utbildningar var 18e till 24e månad7 och 

fokuserat på efterlevnaden av de etiska riktlinjerna. Beroende på rollbeskrivningen har anställda 

olika mycket utbildning, men alla måste kunna de etiska riktlinjerna6. Anställda som möter kunder 

och leverantörer ställs ofta inför situationer där de kan handla oetiskt och därför är utbildningen 

mycket hårdare för dessa. Utbildningarna är också fler för de anställda i de länder där det är 

vanligare att exempelvis mutor och sådant sker. I dessa länder har det även blivit hårdare 

uppföljning efter skandalen8.   

 

De etiska koderna är till för Företag Xs anställda, för att de ska veta vad som förväntas av dem7. 

Även fast reglerna främst är till för de anställda och ska vägleda dem i deras arbete, får dem inte 

vara med i skapandet. Code of conducten är även till för aktieägarna, då Företag X tror att det 

gynnar dem i längden om företaget arbetar etiskt och får ett bra rykte samt att risken för skandaler 

minskar. Figuren nedan förklarar hur arbetet med etiska koder i Företaget X ser ut. Under figuren 

förklaras de olika stegen i arbetet med etiska koder.   

 

                                                 
6
 Person B, Anonym, Företag X, Intervju den 30 mars 2016 

7
 Person C, Anonym, Företag X, Kompletteringsntervju den 18 april 2016 

8
 Person A, Anonym, Företag X, Intervju den 30 mars 2016 
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Figur 9: Konstruerad av Företag X 1 

 

Koderna återfinns i så kallade ABCDE-moduler, där ABC-nivåerna är koderna 

koncernövergripande och sedan på DE-nivåerna är riktlinjerna på fabriksnivå6, vilket innebär 

policies och riktlinjer7. Code of conduct är grundstommen men sedan anpassas de på lokal nivå. 

Om det finns lokala lagar som går högre än Företag X:s code of conduct är det de lokala lagarna 

som ska följas.  Lokalt fås koderna på ABC-nivåerna från huvudkontoret och sedan anpassar den 

lokala HR-avdelningen, fackföreningar och ledningsgruppen koderna efter sina lokala regler6. 

Riktlinjerna är således ett paket som tolkas lokalt, men det ska hela tiden gå tillbaka till A-nivån8.  

 

Code of conduct består av västerländska värderingar då det är ett svenskt europeiskt bolag7. 

Företaget tar även hänsyn till vissa externa organ, till exempel Global Compact, när de skapar 

etiska riktlinjer. Det sker lite revisioner lite då och då av originaldokumentet. Person C var med 

och gjorde en revision. Då var det en grupp västerlänningar, i princip bara svenskar och någon tysk 

som var med i revisionen. Eftersom att det är HR-avdelningen som äger code of conducten var det 

även en representant med från HR under revideringen. Dessutom togs det in experter för de olika 

delarna i code of conducct, och person C var experten för business ethics.   

 

De etiska koderna är både negativa och positiva, det vill säga både beskriver hur anställda ska göra 

och inte ska göra men mest vad som ska göras (Företag X, 2014). Koderna är också olika 

detaljerade8. A-nivån är väldigt flummig och övergripande och säger i stort sätt att de anställda på 

Företag X ska göra det rätt för sig i princip. Sedan är koderna på fabriksnivå allt mer och mer i 

detalj, eftersom det som fungerar praktiskt i Sverige kanske inte funkar i Turkiet eller Brasilien. 

Eftersom att anställda inte får lov att bryta mot de etiska riktlinjerna anser de att de är som regler4. 

Regelbrott leder även till disciplinära åtgärder7. Detta anses positivt då anställda kan använda de 

etiska riktlinjerna för att luta sig tillbaka på dem när de hamnar i en knivig situation8.  

 

Innan de etiska koderna implementeras måste koncernledningen godkänna förändringen7. 
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Det är konstant process, så att om någonting händer så uppdateras de etiska koderna8. Om Företag 

X ser något som händer i verkligheten men inte täcks upp i de etiska riktlinjerna, så sker en 

revision7. Vilket innebär att om koden är otydlig eller otillräcklig, som kan uppenbaras efter 

erfarenhet av koden ute i verksamheterna, så förändras den.   

 

4.3.2 Företag X om hur multinationaliteten påverkar etiska koder 
De etiska riktlinjerna är koncernöverskridande och gäller i alla länder oavsett kultur7. Vissa lokala 

skillnader tillåts, exempelvis ska värdet på gåvor och förmåner till affärspartners alltid vara 

måttliga och inte överskrida lokal sedvänja samt att löner ska anpassas till lokala lagar och 

branschstandarder (Företag X, 2014). Företag X ser ingen konflikt med att ha samma etiska regler 

i alla länder7. Däremot har vissa länder det svårare med att efterfölja reglerna och därför jobbar 

Företag X hårdare med implementeringen där. Även om landet har annorlunda standard eller krav 

än Företag X antar alltid Företag X den högre standarden som är satt inom hela koncernen, det 

räcker inte att enbart anta minimum kravet. Om Företag X skulle välja att sänka sin standard inom 

vissa länder skulle det blir sämre och Företag X som varumärke skulle förlora på det6. Företag X 

vill även föra ut sina västerländska värderingar då de anser att det är dem rätta och de vill att andra 

länder ska arbeta mer i den riktningen7. De kan inte heller se något värde i att företaget skulle 

anpassa sin code of conduct, det skulle underlätta att acceptera alla olikas länders olater, men 

samtidigt vill de ha en gemensam kultur. Om ett land skulle vägra att göra affärer med Företag X 

om de inte väljer att förändra sina regler skulle Företag X välja att inte göra affärer med dem, då 

hela varumärket står på spel8.  

 

Inga avvikelser från de etiska riktlinjerna accepteras (Företag X, 2014). Efterlevnaden av de etiska 

riktlinjerna följs därför upp regelbundet av Företag Xs koncernledning. Anställda kan också 

rapportera in förseelser helst till sin närmaste chef och dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och 

leder inte till några repressalier. Det finns också ett telefonnummer (hotline) till koncernnivån dit 

anställda kan ringa om de vill rapportera eller ha hjälp med etiska förseelser, information kring 

detta finns på företagets hemsida6. Sedan mäter de även hur många fall som rapporteras via deras 

hotline, som sedan jämförs med en extern benchmark som beskriver hur många fall ett företag som 

Företag X bör få rapporterade9. Vid brott mot Code of conduct finns det inga förutbestämda straff. 

Normalt avgörs disciplinärenden lokalt i det landet där förseelsen sker. Dock kan huvudkontoret 

                                                 
9
 Person C, Anonym, Företag X, Uppföljningsintervju via mejl den 2 maj 2016. 
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ha åsikter om vilka konsekvenserna bör bli vid grövre brott. Det yttersta straffet är att den anställde 

blir uppsagd, vilket händer ibland. Det finns tyvärr inte belöningar ännu för de anställde om dem 

agerar med ett etiskt föredöme.   

 

Om etiska riktlinjer inte existerade inom Företag X skulle det bli väldigt jobbigt, då det inom den 

branschen är allmänt accepterat att bjuda på något vid en affärsuppgörelse6. Vilket leder till att 

företaget måste börja tumma på något för att innefatta mutningen i budgeten, och antingen börja 

producera sämre produkter eller höja priset. Så konsumenten blir lidande i slutändan8. Vid 

skandalen fanns de etiska riktlinjerna men ingen större vikt lades vid dom, så uppenbarligen agerar 

inte anställda etiskt utan etiska riktlinjer7. Dock handlar det förmodligen inte om att de är illvilliga 

och vill göra dåliga saker, utan allra mest handlar det om att människor inte kan reglerna. Alla vet 

ju att man inte får slå någon, men när det kommer till anti-thrust och liknande regler och lagar så 

blir det knepigare.  
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5. ANALYS 

 

5.1 Jämförelse mellan AstraZenecas, TeliaSoneras och Företag Xs fall om 
arbetet med etiska koder 
I tabell 1 visas en överblick över jämförelsen mellan de tre fallen som sedan kommer behandlas i 

avsnittet. 

 

Tabell 1: Sammanfattande tabell av jämförelse mellan AstraZeneca, TeliaSonera och Företag X 

Alla tre företagen menar att etiska koder är bra då de leder till att god affärssed skapas samt ett bra 

rykte. Däremot har företagen infört sina etiska koder av olika anledningar, AstraZeneca har det för 

att de är verksamma på en hård reglerad marknad med hög miljöosäkerhet som kräver att de är 

etiska i sitt arbete för att kunna få myndighetsgodkännande och överleva i längden. Både 

TeliaSonera och Företag X däremot, har båda varit med om omfattande skandaler som 

uppmärksammats som har lett till finansiella skador samt skador på deras rykte och att den interna 

tilliten försämrats. Båda företagen nämner att etiska regler har funnits men att det enbart var 

dokument för syns skull och att det var efter skandalen som företagen insåg att de etiska koderna 

inte enbart kan användas för att visa för intressenter att de bryr sig om samhället utan att de kan 

använda de etiska koderna till att styra anställda. Därmed har de insett allvaret av att inneha ett 

etiskt ansvarstagande och ett bra styrsystem för koderna. Innan skandalerna skedde hade båda 

företagen något slags dokument som förklarade de etiska riktlinjer som företaget antagit, dock 

erkände båda att de inte användes särskilt mycket eller att anställda inte visste om dem. Skandalerna 

ledde till att företagen insåg att etiska koder kan användas som ett styrsystem som uppmuntrar och 

begränsar de anställda samt förhindrar att företagen hamnar i liknande situationer igen. Innan 

skandalerna såg företagen förmodligen enbart på etiska riktlinjer som något som används för att 

ASTRAZENECA TELIASONERA FÖRETAG X

25-30 år 4-5 år 2-3 år

HÅRD REGLERAD MARKNAD SKANDAL SKANDAL

HÖG MILJÖOSÄKERHET LÅG INTERN TILLIT LÅG INTERN TILLIT

GOD AFFÄRSSED GOD AFFÄRSSED GOD AFFÄRSSED

GOTT RYKTE GOTT RYKTE GOTT RYKTE

FÖR ANSTÄLLDA & TREDJE PART
FÖR ANSTÄLLDA & EXTERNA 

INTRESSENTER
FÖR ANSTÄLLDA & INVESTERARE

MARKNADSFÖRINGSOBJEKT -> 

SKANDAL

MARKNADSFÖRINGSOBJEKT -> 

SKANDAL

SKANDAL -> INSETT VIKTEN AV ETISKT 

ANSVARSTAGANDE & BRA 

IMPLEMENTERINGSSYSTEM

SKANDAL -> INSETT VIKTEN AV ETISKT 

ANSVARSTAGANDE & BRA 

IMPLEMENTERINGSSYSTEM
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visa utåt vad de gör, det vill säga ett marknadsföringsverktyg, men skandalerna ledde till att de 

insåg att det även går att använda de etiska riktlinjerna som ett styrsystem för att förhindra 

skandaler och att anställda ska bete sig etiskt.   

 

Alla tre företagen anger att de etiska koderna är för både internt och externt fokus vilket visar att 

de tar ansvar både till sina anställda och externa intressenter. Innan skandalerna skedde för 

TeliaSonera och Företag X, kan det argumenteras för att de etiska riktlinjer fanns i huvudsak för 

externt bruk i och med att anställda enbart uppfattade dem som marknadsföringsobjekt och inte 

berörde deras arbete eller så visste dem inte ens att koderna fanns. Att inneha ett internt samt externt 

fokus för de etiska riktlinjer kan därför påvisa att de etiska riktlinjer inte enbart finns till utan även 

används för ett syfte, vilket leder till att ett styrsystem krävs.   

 

5.1.1 Design av etiska koder 
I tabell 2 visas en överblick över jämförelsen mellan de tre fallen om hur företagen designar sina 

etiska koder som kommer behandlas vidare i avsnittet. 

 

Tabell 2: Sammanfattande tabell av jämförelse om hur AstraZeneca, TeliaSonera och Företag X designar sina 

etiska koder 

Alla tre företagen har ett universalistiskt perspektiv där de har samma koder i alla länder de är 

verksamma, däremot tillåter Företag X vissa lokala skillnader. Att alla tre fallen visar på ett 

universalistiskt perspektiv tyder på att det normativa trycket i västvärlden inte ska underskattas. 

Företagen får påtryckningar från västvärlden på så sätt att det blir svårt för företagen att etablera 

sig, överleva och ha ett gott rykte om de inte tar ett etiskt ansvar även i de länder som accepterar 

exempelvis mutor. Både TeliaSonera och Företag X är tydliga exempel på den västerländska 

ASTRAZENECA TELIASONERA FÖRETAG X

PERSPEKTIV: PERSPEKTIV: PERSPEKTIV:

UNIVERSALISM UNIVERSALISM
UNIVERSALISM MED VISSA LOKALA 

SKILLNADER

PROCESS: PROCESS: PROCESS:

ANSVARIGA & EXPERTER ANSTÄLLDA & EXPERTER EXPERTER, HR & FACKET

REMISS GRANSKNING

GODKÄNNANDE GODKÄNNANDE GODKÄNNANDE

IMPLEMENTERING IMPLEMENTERING IMPLEMENTERING

KONTINUERLIGT ARBETE KONTINUERLIGT ARBETE REVISION VID BEHOV

FORMULERING: FORMULERING: FORMULERING:

NEGATIVA & POSITIVA NEGATIVA & POSITVA NEGATIVA & POSITIVA

ETISKA KODER = KONCISA, 

UNDERLIGGANDE POLICIES = 

DETALJERADE

ETISKA KODER = ENKLA & KORTA, 

POLICIES & INSTRUKTIONER = MER 

INFORMATION

ABC-NIVÅN (KONCERNÖVERGRIPANDE 

KODER) = KONCISA, DE-NIVÅN (KODER 

PÅ FABRIKSNIVÅ) = DETALJERADE

PRINCIPBASERADE REGLER REGLER

HUMOR

OLIKA SPRÅK
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påtryckningen i och med skandalerna. Skandalerna grundas på att företagen inte har följt de 

universella koderna, vilket har gett effekter från västvärlden. När både TeliaSonera och Företag X 

valde att inte följa de västerländska värderingarna och hamnade i en skandal, fick företagen 

finansiella påföljder samt dåligt rykte via media. I och med att de flesta företagen har en grund i 

länder med höga krav, kräver oftast intressenter att företagen agerar efter den standarden i alla 

länder de är verksamma inom, och är de inte det förlorar de förtroende för sitt varumärke. Detta 

leder till att ett universalistiskt perspektiv är det som krävs för att upprätthålla sitt rykte och 

överleva på marknaden.    

 

Alla tre företagen har en mer processorienterad skapandeprocess kring etiska koder där en 

compliance and ethics-avdelning är ansvarig för respektive företags etiska koder. Till en början 

tillsätts en grupp experter av olika slag för de olika företagen som på något sätt formar 

grundläggande etiska koder, som sedan måste godkännas innan de implementeras. Innan de etiska 

koderna kan godkännas och vidare implementeras måste koderna i AstraZeneca och TeliaSonera 

granskas innan de kan godkännas. Att koderna inte genomgår en granskningsprocess i Företag X 

tyder på att de inte tar arbetet med etiska koder lika seriöst. Att AstraZeneca och TeliaSonera har 

som praxis att nya etiska riktlinjer måste ha en granskning visar på att det inte får stå vad som helst 

i dem samt att de lägger tid på att se över de etiska riktlinjerna visar på att de anser att det är viktigt 

vad de etiska riktlinjerna innehåller. Företag X verkar inte anse att detta är ett nödvändigt steg i 

processen, vilket antingen kan innebära att de tycker att det inte behövs för att de anser att de som 

gör de etiska riktlinjerna gör det tillräckligt bra eller så anser de att det inte är så viktigt vad som 

står i deras code of conduct. De tre företagen håller även dessa dokument levande, och uppdatera 

koderna om de märker att något behöver förtydligas eller läggas till.   

 

Alla tre företagen har både positiv och negativ formulering i sina etiska riktlinjer som beskriver 

både hur de anställda ska agera och begränsningar i hur de inte ska agera. Dessutom har alla tre 

företagen övergripande etiska koderna som är koncisa för att kunna tilltala så många anställda som 

möjligt, men har då även underliggande dokument för att tillgodose de anställda med mer 

information om hur de anställda ska vara etiska inom sina respektive arbetsområde. En skillnad 

som finns i bland företagen är att AstraZeneca har vägledande principbaserade etiska koder till 

skillnad från TeliaSonera och Företag X regelbaserade koder. Att AstraZeneca har vägledande kan 

bero på att de har kommit mycket längre i utvecklingen med etiska koder då de har haft dem mycket 

längre och kunnat skapa en kultur kring att de anställda ska vara etiska vilket innebär att de har en 

högre en intern tillit och att dem inte behöver regler på samma sätt som TeliaSonera och Företag 
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X. Dock har AstraZeneca en mer reglerad omvärld som gjort att de i stort sett alltid varit tvungna 

att tänka etiskt. Vilket har gjort att AstraZeneca är mer erfarna i sitt arbete med etiska koder. I och 

med skandalerna är TeliaSonera och Företag X relativt nya i det etiska och behöver bygga det 

etiska arbetet med regler för att anställda ska lära sig vad som är förbjudet och vad som är accepterat 

så att de i längden kan lära sig att lita på sina anställda och skapa en kultur där regler inte behövs i 

samma utsträckning. TeliaSonera poängterar även att de kommer göra de nya etiska koderna 

tillgängliga på olika språk för att de anställda ska lära sig och förstå innebörden av koderna oavsett 

i vilket land de anställda arbetar i och deras språkkunskaper. Dessutom är TeliaSoneras nya koder 

speciella på det sättet att de använder humor i formuleringen. Att använda humor har varit ett sätt 

för företaget att rikta uppmärksamhet åt koderna då det i och med skandalen upptäckts att de 

anställda inte uppfattade att det fanns etiska koder för det dagliga arbetet utan att dessa enbart var 

ett marknadsföringsverktyg. Här ser man en tydlig skillnad mellan TeliaSonera och Företag X i 

vad de har lärt sig av skandalerna. TeliaSonera har insett vikten av att anställda verkligen förstår 

och uppmärksammar de etiska koderna på ett annat sätt än vad Företag X gör och är mer engagerade 

i arbetet. TeliaSonera har valt att göra de etiska koderna som en slags kampanj för att få anställdas 

uppmärksamhet och få dem att tycka att det är roligt, medan Företag X enbart verkar ha skapat 

koderna för att de måste.    

 

Sammantaget överväger likheterna mellan de tre fallen i designen av koderna, vilket innebär att de 

bygger upp de etiska koderna på ett likartat sätt. Företag som grundas i västvärlden kanske inte har 

något annat alternativ i dag än att använda sig av universella etiska riktlinjer. I och med att 

företagen är baserade i västvärlden och samtidigt opererar i andra länder uppmärksammas en 

skandal väldigt stort om den sker, vilket kan bli en oerhörd förlust för företaget. AstraZeneca 

karaktäriseras av att de har principbaserade etiska koder och har mycket erfarenhet. Det 

karaktäristiska hos TeliaSonera och Företag X är liknande på så sätt att de nyligen vart med om en 

skandal och har därmed låg intern tillit och regelbaserade etiska koder. Det som skiljer dem åt är 

att TeliaSonera har större engagemang för att koderna i framtiden ska lyckas bättre vilket har lett 

till att de utvecklar koderna samt gör koderna mer intressanta och roliga.  

 

5.1.2 Design av styrsystem för etiska koder 
I tabell 3 visas en överblick över jämförelsen mellan de tre fallen om hur företagen designar etiska 

koder som en del av ett styrsystem som kommer behandlas vidare i avsnittet. 
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Tabell 3: Sammanfattande tabell av jämförelse om hur AstraZeneca, TeliaSonera och Företag X designar ett 

styrsystem för etiska koder 

Kulturstyrning 

Simons (1995) menar att ett företag inför trosystem för att explicit förmedla grundläggande 

värderingar som företaget grundar sina etiska koder på som företaget vidare kan bygga upp en 

kultur på. Alla tre företag har ett sådant trosystem, dock har företagen olika källor till 

värderingarna. AstraZeneca grundar sina värderingar på de regler och lagar som finns för 

uppfinningar, kliniska studier, produktion och försäljning av läkemedel. TeliaSonera grundar sina 

värderingar utifrån de riskbedömningar de gör inom varje arbetsområde, åtaganden till 

internationella organ och lokala lagar. Slutligen grundar Företag X sina värderingar på 

västerländska värderingar och internationella organs riktlinjer. AstraZeneca och TeliaSonera har 

flera former av kulturstyrning vilket Merchant och Van der Stede (2012) menar är hårdare styrning 

och som mer sannolikt kommer leda till att anställda agerar etiskt. Företag Xs fall antyder att de 

enbart har de explicita trosföreställningarna i designen av koden i styrsystemet och kommer således 

inte lika sannolikt leda till att anställda agerar etiskt. Vikten av att de explicita 

ASTRAZENECA TELIASONERA FÖRETAG X

KULTURSTYRNING: KULTURSTYRNING: KULTURSTYRNING:

TROSYSTEM, TONE AT THE TOP, 

UTBILDNING -> HÅRD STYRNING

TROSYSTEM, TONE AT THE TOP, 

MARKNADSFÖRINGSTURNÉN -> HÅRD 

STYRNING

TROSYSTEM

SVAG STYRNING, INGEN TONE AT THE 

TOP -> SKANDAL

SVAG STYRNING, INGEN TONE AT THE 

TOP -> SKANDAL

DISKRET STYRNING

UNIVERSALISMEN, PRINCIBASERADE -> 

STARKA KULTURER & SYNERGI 

UNIVERSALISMEN -> GEMENSAM 

KULTUR & SYNERGI 

UNIVERSALISMENS FRÄMSTA MÅL 

BRANDET

PROAKTIV REAKTIV -> PROAKTIV REAKTIV

DESIGNEN PÅ ETISKA KODER 

PÅVERKAR
DESIGNEN PÅ ETISKA KODER PÅVERKAR DESIGNEN PÅ ETISKA KODER PÅVERKAR

HANDLINGSSTYRNING: HANDLINGSSTYRNING: HANDLINGSSTYRNING:

BEGRÄNSNINGSSYSTEM BEGRÄNSNINGSSYSTEM BEGRÄNSNINGSSYSTEM

BETEENDEBEGRÄNSNINGAR -> HÅRD 

STYRNING

BETEENDEBEGRÄNSNINGAR -> HÅRD 

STYRNING

BETEENDEBEGRÄNSNINGAR -> HÅRD 

STYRNING

UNDVIKER RISKER FRÅN HÖG 

MILJÖOSÄKERHET  & REGLERAD 

MARKNAD

UNDVIKER RISKER FRÅN, OMVÄRLDEN -

> RISKBEDÖMNINGARNA

UNDVIKER RISKER -> ANAMAR 

VÄSTERLÄNDSKA VÄRDERINGAR

EJ FUNGERANDE UPPBYGGT, EJ 

TILLFÖRLITLIGA, EJ TYDLIGA -> 

SKANDAL

EJ FUNGERANDE UPPBYGGT, EJ 

TILLFÖRLITLIGA, EJ TYDLIGA -> 

SKANDAL

SKANDAL -> FÖRBÄTTRAT SYSTEM SKANDAL -> FÖRBÄTTRAT SYSTEM

PROAKTIV REAKTIV -> PROAKTIV REAKTIV

DESIGNEN PÅ ETISKA KODER 

PÅVERKAR
DESIGNEN PÅ ETISKA KODER PÅVERKAR DESIGNEN PÅ ETISKA KODER PÅVERKAR

ÅTERKOPPLING: ÅTERKOPPLING: ÅTERKOPPLING:

TELEFONLINJE TELEFONLINJE TELEFONLINJE

ORGANISATORISKT LÄRANDE ORGANISATORISKT LÄRANDE

SKAPA EN KULTUR

EJ FUNGERANDE UPPBYGGT -> SKANDAL EJ FUNGERANDE UPPBYGGT -> SKANDAL

PROAKTIVA & REAKTIVA PROAKTIVA & REAKTIVA REAKTIVA

DESIGNEN PÅ ETISKA KODER 

PÅVERKAR
DESIGNEN PÅ ETISKA KODER PÅVERKAR DESIGNEN PÅ ETISKA KODER PÅVERKAR
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kulturstyrningsformerna kompletteras implicit av företagsledningen har poängterats av Argyris och 

Schön (1978). Både fallen från AstraZeneca och TeliaSonera tyder på att de anser att det är viktigt 

med en ”tone at the top” där ledningen också visar att de etiska koderna är viktiga och att de även 

gäller dem. När det gäller TeliaSonera och Företag X kan skandalerna ha kunnat uppstå på grund 

av att denna ”tone at the top” inte var implementerad och att styrningen då var svag. Däremot har 

TeliaSonera tryckt på att det är något de arbetar med nu i och med förbättringen och utvecklingen 

av deras etiska arbete medan det inte finns några tecken på att Företag X har en ”tone at the top”. 

Det måste däremot inte betyda att de inte har det alls, men i och med att de inte talar om det tyder 

det på att det inte läggs så stor vikt vid att ledningen ska visa vikten av de etiska koderna.  

 

Kulturstyrning kan som sagt tidigare ses som en form av diskret styrning där anställda inte tänker 

att dem faktiskt styrs (Merchant & Van der Stede, 2012). AstraZeneca talar mycket om hur de anser 

att det är viktigt att ha en stark gemensam kultur inom företaget och att de vill att de anställda ska 

anta de etiska riktlinjer på djupet och tänka etiskt hela tiden, vilket är en form av diskret styrning. 

TeliaSonera talar mycket om de målbilder som företaget har i framtiden där en gemensam kultur 

inom företaget är en viktig del. De talar om att de vill komma dit och hur de ska göra för att försöka 

nå detta mål. Det kommer dock bli besvärligt då den bästa chansen att skapa en stark kultur verkar 

dock vara tidigt i en organisations liv (Merchant & Van der Stede, 2012). Företag X är ungefär i 

samma stadie som TeliaSonera när det gäller hur långt dem har kommit i sitt arbete med de etiska 

koderna, dock kan det anses att Företag X inte har samma visioner när det gäller de etiska 

riktlinjerna. Företag X talar inte lika mycket om att det är en gemensam kultur de försöker uppnå 

med sitt arbete utan mer att det är varumärket som behöver en etisk förbättring. Att som företag 

vilja arbeta in ett etiskt tänkande i sina anställda kan ha fler fördelar. De riskerar inte att det uppstår 

lika mycket skandaler samt att de inte behöver arbeta lika hårt med påverkan och uppföljanden. Att 

Företag X inte verkar ha detta som sin målbild kan då betyda att de inte tar det etiska arbetet på 

allvar, samt att det finns större risk att de kommer att hamna i fler skandaler i framtiden.   

 

Merchant och Van der Stede (2012) nämner att styrning kan användas i förebyggande syfte eller 

för att rätta till något som har gått fel och pratar då om proaktiv styrning som innebär att styrningen 

är till för att förhindra problem innan organisationen kan ta skada medan reaktiv styrning är till för 

att förhindra att förseelser inte händer igen. När det gäller kulturstyrning har AstraZeneca valt att 

jobba proaktivt, i och med att de vill skapa en gemensam kultur som ska leda till att anställda 

arbetar etiskt självständigt, vilket kan tänkas hindra oetiskt beteende som leder till skandaler. 

TeliaSonera har för närvarande reaktiv styrning där de vill skapa den här kulturen och jobbar med 
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att lära sina anställda vad etiskt beteende innebär för att förhindra att en skandal kan uppstå igen 

för att i slutändan kunna ha ett etiskt beteende inbäddat i anställdas beteende. TeliaSonera jobbar 

därför med de etiska riktlinjerna för att när det är möjligt kunna skapa ett proaktivt styrsystem. 

Företag X som inte verkar jobba så hårt med kulturstyrning kan därför anses jobba mer reaktivt 

och om det uppstår en skandal får de försöka lära ut korrekt beteende utefter vad som händer.   

 

Bland de tre företagen har det visat sig att formuleringen i designen av de etiska koderna har 

påverkat den kulturella aspekten i designen av styrsystemet. Främst har det visat sig i och med att 

samtliga företag har ett universalistiskt perspektiv medfört att kulturstyrningen designats på så sätt 

att företagen har ett trosystem av etiska koder som är densamma i hela företaget. De etiska 

värderingar genomsyrar således hela företagen oavsett, vilket vidare har skapat en gemensam 

kultur som bygger på samma värderingar och ett synergiskt arbete. Ett relativistiskt perspektiv å 

andra sidan hade inneburit att de etiska koderna var olika i alla verksamma länder vilket vidare 

hade fått effekt på styrsystemet på så sätt att det blivit heterogena styrsystem. Att då ha ett 

relativistiskt synsätt hade kanske varit omöjligt om du är verksam i flera länder. Hur detaljerade de 

etiska koderna är påverkar också styrsystemet. Simons (1995) menar att fler anställda kan ta till sig 

koderna om de är breda och inte så detaljerade. Att samtliga företag då har koncisa etiska koder 

har gjort att fler anställda har kunnat ta till sig värderingar och på så sätt bygga upp en gemensam 

kultur. I och med att AstraZeneca har principbaserade etiska riktlinjer vilket leder till att de lägger 

ansvaret på sina anställdas egna ansvar där de anställda ska tänka själva och ha etiken i deras DNA. 

Vilket innebär att de försöker ge sina anställda eget ansvar och frihet men med förväntningarna att 

dem ska göra rätt, vilket den gemensamma kulturen ska hjälpa deras anställda med. TeliaSonera 

använder sig enbart av regler då de anser att deras anställdas handlingar måste begränsas och 

behöver lära sig etiskt beteende från grunden vilket gör att det inte går att ha en principbaserad 

code of conduct för tillfället. Dock tror de att de anställda kan agera etiskt med rätt verktyg och de 

tror och hoppas på att det i framtiden ska finnas en gemensam kultur som kan leda till att de kan 

applicera en mer principbaserad code of conduct. Företag X har även de likt TeliaSonera enbart 

regelbaserade etiska koder. De anser att det är positivt att använda sig av regelbaserade etiska 

riktlinjer då deras anställda alltid vet hur de ska agera samt att de har något att luta sig tillbaka på 

när de anser att de hamnar i en jobbig situation och ser därför inga fördelar med att ha mer 

principbaserade etiska koder.  

 

Sammantaget har alla företagen etiska koder som värderingar i kulturstyrningen men det finns en 

del olikheter i hur kulturstyrningen i företaget är uppbyggd. Alla de tre olika företagen har baserat 
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sina etiska koder på olika saker, vilket kan vara på grund av att de jobbar inom olika branscher och 

gör på olika sätt för att det passar företaget bäst beroende på deras omvärld och historia. Det som 

är karaktäristiskt för AstraZeneca är att de jobbar med flera former av kulturstyrning där både 

explicit och implicit uttalar värderingarna som företaget står för när det kommer till etik. Dessutom 

har AstraZeneca en gemensam kultur, där kulturstyrningen är diskret och där anställda har det i 

DNAt att vara etiska. Kulturstyrningen används proaktivt, då de genom en gemensam kultur kan 

förhindra oetiskt beteende. Det som är karakteristiskt med TeliaSonera är att även de har flera 

former av kulturstyrning, och att de vill jobba för att få en gemensam kultur. Således är 

kulturstyrningen i dagsläget reaktiv då de vill skapa en gemensam kultur för att skandal på grund 

av oetiskt beteende inte ska ske igen men målet är att styrningen ska bli proaktiv med en gemensam 

kultur som förhindrar oetiskt beteende i förväg. Med den gemensamma kulturen hoppas 

TeliaSonera även kunna övergå till principbaserade koder och en diskret styrning, som 

AstraZeneca har, där de anställda har det i sitt DNA att vara etiska. Det som är karaktäristiskt med 

Företag X är att de enbart explicit uttalar företagets värderingar i de etiska koderna och arbetar 

reaktivt för att en skandal inte händer igen.  

 

Handlingsstyrning 

När det gäller handlingsstyrning är det relativt lika inom alla tre företag. Alla tre företagen använder 

sig av handlingsstyrning i form av beteendebegränsningar som återfinns i en code of conduct samt 

underliggande policys eller riktlinjer som berör arbetet på lägre nivå. Beteendebegränsningar 

menar Merchant och Van der Stede (2012) att det är en hård form av styrning som med mer 

sannolikhet kommer leda till att anställda agera i enlighet med organisationen. Således försäkrar 

sig alla företagen om att de anställda ska agera etiskt. Alla företagen har beteendebegränsningar 

men de baseras på olika saker. Beteendebegränsningar handlar om att företaget minimerar risker 

som de finner i sin omvärld och det är dessa risker som är olika bland företagen. AstraZeneca har 

som nämnts en hög miljöosäkerhet och hårt reglerad marknad som gör att de infört begränsningar 

för att försäkra sig om att de anställda inte begår något lagbrott eller etisk förseelse. För att 

förhindra detta har de valt de strängaste reglerna som finns och applicerar dessa i alla länder de är 

verksamma inom. TeliaSonera däremot gör riskbedömningar utifrån deras marknader, åtaganden 

och lagar. TeliaSonera har inte en lika reglerad marknad för hur verksamheten ska skötas, såsom 

AstraZeneca har när det gäller uppfinningar, kliniska studier, produktion och försäljning, vilket gör 

att de gör dessa riskbedömningar för att kunna begränsa de anställda till oetiska handlingar. Företag 

X däremot grundar sina begränsningar efter de västerländska värderingarna eftersom de anser att 
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det är det rätta beteendet och att de anställda ska agera efter det. Företag X har som TeliaSonera en 

relativt oreglerad marknad och styrs därför inte på samma sätt som AstraZeneca av regler och lagar. 

Även fast både TeliaSonera och Företag X båda arbetar inom marknader som inte är lika 

begränsade skiljer sig det vad de baserar sina beteendebegränsningar på. TeliaSonera utgår inte 

från ett specifikt synsätt utan försöker att ta till sig ett korrekt beteende beroende på vilka risker 

som finns inom området medan Företag X anser att ett västerländskt beteende är korrekt inom alla 

områden.   

 

Både TeliaSonera och Företag X hade ett ej fungerande styrsystem för de etiska aspekterna, på så 

sätt att de inte var tillförlitliga eller tydliga, som gjorde att skandalerna kunde uppstå. Båda 

företagen har efter skandalerna valt att arbeta mer med sitt styrsystem av etiska riktlinjer för att 

förhindra eventuella framtida skandaler genom mer utbildning kring koderna. Efter skandalen har 

TeliaSonera arbetat mycket med att förbättra sitt system genom att både rikta uppmärksamheten 

mer mot de etiska koderna med marknadsföringsarbetet och utveckla de etiska koderna så att de är 

mer i linje med hur företaget vill att de ska agera. TeliaSonera har även arbetat mycket med 

utbildningen, precis som Företag X, för att de anställda ska förstå vad som är accepterat och inte 

accepterat beteende. Däremot har TeliaSonera tagit detta ett steg längre och till och med skapat ett 

spel samt gjort en rolig hemsida med animationer för att det ska vara roligare att lära sig.    

 

Merchant och Van der Stede (2012) nämner att styrning kan vara proaktiv för att förhindra problem 

innan organisationen kan ta skada eller reaktiv för att förhindra att förseelser inte händer igen. Både 

TeliaSonera och Företag X har som sagt varit inblandade i varsin skandal vilket har lett till att de 

har utvecklat sina etiska koder och jobbat mer med styrningen, detta kan ses som ett reaktivt försök 

till styrning. AstraZeneca har till skillnad från de andra två företagen jobbat med etiska riktlinjer 

länge, vilket kan innebära att de jobbar på ett mer proaktivt sätt för att hindra skandaler. Att 

AstraZeneca arbetar inom en hårt reglerad omvärld kan också vara en anledning till att de har 

arbetat på ett mer proaktivt sätt, då det har varit en större risk för dem att hamna i en skandal. I och 

med alla regler och förordningar som de måste förhålla sig till insåg de förmodligen ganska tidigt 

att de behöver jobba med etiska riktlinjer för att förhindra skandaler. TeliaSonera verkar ha tagit 

skandalen på stort allvar som sagt och gör stora satsningar för att de anställda ska inse vikten av 

etiska riktlinjer, vilket kan visa på att de nu väljer att arbete med styrning proaktivt inför framtiden. 

Att Företag X inte väljer att jobba lika seriöst med sina etiska riktlinjer kan leda till att de i 

framtiden måste jobba reaktivt om en ny skandal skulle inträffa.  
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Vid designen av de etiska koderna har samtliga företag ett universalistiskt perspektiv som påverkat 

designen av handlingsstyrningen. Begränsningar införs för att undvika de risker som finns i ett 

företags omvärld, och att alla företag då har ett universalistiskt perspektiv antyder att det finns 

risker med ett relativistiskt perspektiv. Dessa risker kopplas till att företagen inte ser att de kan ha 

olika etiska regler eftersom att det som är etiskt rätt är det oavsett vilket land de är verksamma i. 

För att förhindra risken att vara oetiska på något ställe genom antingen lagbrott eller en etisk 

förseelse har företagen därför valt att applicera samma uppsättning av etiska regler världen över. 

Enligt Smeltzer och Jennings (1998) kan det även uppstå en etisk konflikt om ett företag tar hänsyn 

till flera uppsättningar av normer och värderingar, vilket förmodligen är det som företagen försöker 

undvika genom att applicera universella etiska riktlinjer i alla länder de är verksamma inom. Att 

ha olika riktlinjer i länder de är verksamma i skulle skapa osäkerhet och en konflikt hos anställda. 

Vilket kan leda till att anställda inte väljer att ta till sig de etiska riktlinjer som de tagit fram. Det 

är dessa risker som företagen försöker begränsa sig mot med de universella etiska koderna. Vid 

formuleringen av sina etiska riktlinjer blandar alla företagen negativa och positiva formuleringar. 

Det är de negativa formuleringar som skapar de begränsningar som företagen vill förhindra. Alla 

tre företagen har även valt att ha koncisa etiska koder på högre nivå i de etiska riktlinjerna, men 

väljer sedan att begränsa sina anställdas handlingar genom att ha mer detaljerade underliggande 

etiska koder för att undvika risken med att för koncisa koder inte ger tillräcklig information för att 

vägleda de anställda i deras arbete.  

 

Sammantaget är designen av handlingsstyrningen relativt lika bland de olika företagen. De tre 

företagen använder sig av beteendebegränsningar i form av en code of conduct samt underliggande 

policys och riktlinjer. Vad dessa baseras på är vilket risker de vill undvika. Alla företagen undviker 

risker som finns med ett relativistiskt perspektiv och för koncisa koder. Däremot är det de 

företagsspecifika riskerna som skiljer sig åt. AstraZenecas karaktäristiska med handlingsstyrningen 

är att de har proaktiv styrning för att förhindra oetiskt beteende. Det som är karaktäristiskt med 

TeliaSonera och Företag X är att de båda har varit med om en skandal som ledde till att de båda 

valde att arbeta mer handlingsstyrningen av de etiska riktlinjerna och har därmed arbetat reaktivt 

för att undvika ytterligare en skandal. Att TeliaSonera har tagit det ett steg längre än Företag X kan 

visas i deras engagemang som består i ett element av humor i deras marknadsföringsarbete av de 

etiska koderna vilket även kan leda till att styrningen i företaget blir proaktiv i framtiden där de 

förhindrar oetiska handlingar.   
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Återkoppling 

När det gäller återkoppling har alla företag ett telefonnummer där förseelser kan rapporteras, som 

sedan utreds och dessa förseelser bestraffas. Till skillnad från TeliaSonera och Företag X jobbar 

AstraZeneca hårt med att skapa en gemensam kultur även när det gäller återkopplingen. De vill 

uppmuntra sina anställda att rapportera samt hjälpa sina kollegor vid etiska förseelser utan att de 

ska känna sig rädda för bestraffningar. AstraZeneca har dessutom interna uppföljningssystem där 

de kontrollerar att tredje parter är etiska samt finansiella system som ska flagga eventuella 

övertramp. TeliaSonera håller på att bygga ett sådant system men det är inte klart i dagsläget och 

är inte helt säkra på hur det kommer fungera. Företag X har däremot inte något annat styrsystem 

än telefonrapporteringen. Både AstraZeneca och TeliaSonera har som mål att organisationen ska 

lära sig av förseelserna som finns. Båda dessa vill vid ett övertramp som inte är för stort hellre 

utbilda personalen för att det inte ska ske igen än att avskeda personerna. TeliaSonera menar att 

det är först när anställda förstår vad som är accepterat som de kommer kunna förändra sitt beteende 

och det är först då som verksamheten kommer vara ansvarsfull. Vid en förseelse som påverkar 

företagets rykte eller finansiella resultat avsevärt kan dock avsked vara det enda alternativet. Som 

Merchant och Van der Stede (2012) nämner är det viktigt att både använda bestraffningar och 

belöningar. Inget av de tre företagen anser dock att belöningar skulle vara nödvändiga. Företagen 

anser däremot att det är självklart att de etiska koderna ska följas och att etiskt beteende ska finnas 

inom organisationen så belöningar är inget som då ska krävas. Att både TeliaSonera och Företag 

X har varit inblandade i skandaler kan bero på att deras styrsystem av deras etiska riktlinjer inte 

har varit tillräckliga.   

 

Både AstraZeneca och Företag X har någon slags mätning i återkopplingssystemet som de 

använder sig av. AstraZeneca använder de rapporter de får in, för att redovisa dessa inför styrelsen 

som har mätetal som de jämför med för att se över de olika områdena inom organisationen. De 

tittar på hur många förseelser som har skett samt vilka incidenter de innefattar och använder 

resultaten för att granska compliance-avdelningens arbete för att se om de behöver göra 

förbättringar. Företag X använder sig av benchmarking mot liknande företag där de jämför sina 

rapporter som de får in via telefonlinjen mot vad som bör vara normalt. TeliaSonera anger att de 

för tillfället inte gör några mätningar av sitt resultat, på grund av att de för tillfället inte har 

resurserna men att de i framtiden kommer att göra detta. AstraZeneca använder sina rapporteringar 

för att förbättra sitt framtida arbete medan Företag X verkar använde dem för att utvärdera sitt 

arbete med etiska riktlinjer.  
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Återkopplingen kan vara proaktiv för att förhindra problem innan organisationen kan ta skada eller 

reaktiv för att förhindra att förseelser inte händer igen (Merchant & Van der Stede, 2012). Alla 

företagen använder sig av reaktiva styrsystem då de alla har en telefonlinje där anställda kan 

rapportera etiska förseelser. Dock kan det även anses att AstraZeneca arbetar proaktivt i sin 

styrning när de gör sina kontroller av externa parter samt att de har finansiella system som flaggar 

för överträdelser, vilket ger dem chansen att rätta till överträdelser innan de hinner göra skada på 

företaget. Att AstraZeneca använder sina mätningar för att förbättra framtida arbete kan även ses 

som proaktiv styrning. Företag X som enbart verkar använda mätningarna för att utvärdera sitt 

arbete och inte förbättra sitt framtida arbete, tillämpar därför inte någon styrning i mätningarna och 

kommer således inte kunna hjälpa till att förhindra eventuella förseelser. Beroende på vad dessa 

utvärderingar kommer fram till kan dem eventuellt användas för att förbättra det etiska arbetet. 

AstraZeneca och TeliaSonera är även proaktiva i styrningen på det sättet att de vill att de anställda 

ska lära sig av sina misstag och trycker mer på utbildningen om vad som är rätt och fel som 

bestraffning som ska förhindra framtida etiska förseelser.   

 

Designen av etiska koder har även påverkat hur återkopplingen ser ut bland företagen. Ett 

universalistiskt perspektiv menar Smeltzer och Jennings (1998) kräver regelbunden återkoppling 

för att se om de etiska koderna efterföljs eller inte och menar att styrningen blir hårdare i de länder 

där denna etik inte gäller. De tre företagen har alla ett universalistiskt perspektiv och alla påpekar 

dessutom på att det krävs mer arbete med hur koderna efterföljs i de länder där kulturen tillåter de 

beteendena som de etiska koderna är emot.   

 

Sammantaget arbetar alla företagen med återkoppling via en telefonlinje för att förhindra att etiska 

förseelser uppstår igen vilket är reaktiv styrning. Det karaktäristiska med AstraZeneca är även att 

de har interna system för att upptäcka förseelser i förväg för att förhindra skandaler och är därmed 

proaktiv styrning. Dessutom används mätningar från resultaten för att förbättra det etiska arbetet. 

Bestraffningarna för både AstraZeneca och TeliaSonera är att det i första hand vid en etisk förseelse 

vill utbilda personalen men att grövre bestraffningar sker vid förseelser som har skadat företagets 

finansiella resultat eller deras rykte. TeliaSoneras karaktäristiska är att de också arbetar med att ta 

fram interna kontrollsystem med inbyggt mätsystem men är har i dagsläget enbart reaktiv styrning. 

Det karaktäristiska för Företag X är att de enbart har reaktiv styrning med telefonlinjen som 

återkoppling där rapporteringarna mäts mot ett benchmark och där bestraffningarna är avskedning 

eller varning. Det som kan ses är att alla är relativt nya i arbetet med just återkopplingen av etiska 
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koder och har inte riktigt kommit på hur dem ska göra det på bästa sätt i och med att det handlar 

om så subjektiva frågor som är svåra att kvantifiera och mäta.   

 

5.1.3 Grad av mogenhet 
Sammantaget kan det konstateras att företagen har olika grader av erfarenhet när det kommer till 

design av etiska koder och konstruktion av etiska koder som en del av styrsystem. Fall 1, 

AstraZeneca, är det mogna företaget, där man kan se att Astra Zeneca började arbeta med etiska 

riktlinjer på allvar mycket tidigare vilket förmodligen beror på att deras omvärld har hög 

miljöosäkerhet och styrs av mycket lagar och regler som innehåller många etiska aspekter, vilket 

gör det oundvikligt om de inte vill bryta mot lagen. AstraZenecas koder är också principbaserade 

vilket är möjligt för att de har haft koderna under en lång tid och byggt upp en tillit till de anställda. 

Företaget har även flera former av kulturstyrning som gjort att de har kunnat skapa en gemensam 

kultur där de anställda har det i sitt DNA att vara etiska. Kulturstyrningen används av det mogna 

företaget som en form av diskret styrning där anställda inte märker att de blir styrda. 

Kulturstyrningen, handlingsstyrningen och återkopplingen fungerar alla proaktivt för att förhindra 

oetiskt beteende i framtiden. Att AstraZeneca är det mogna företaget visas även på att de har flera 

återkopplingssystem implementerade där resultatet från återkopplingarna mäts för att vidare 

förbättra och utveckla arbetet med etiken i företaget.   

 

Fall 3, Företag X, är det omogna företaget på så sätt att de nyligen varit inblandade i en skandal 

och har låg intern tillit och regelbaserade koder. Till skillnad från det mogna företaget använder 

Företag X inte kulturstyrning i samma utsträckning då de inte uttryckligen antyder att de har ”tone 

at the top” för att visa vikten av de etiska koderna för de anställda och förstår därför inte vikten av 

vad en gemensam kultur kan ha för positiva effekter. I och med skandalen har de däremot börjat 

arbeta mer med styrningen kring de etiska koderna, och använder då kulturstyrning, 

handlingsstyrning och återkoppling reaktivt för att undvika att flera skandaler inträffar på grund av 

oetiska övertramp. I återkopplingen använder det omogna företaget mätning av resultatet precis 

som det mogna företaget, där dem enbart kollar och jämför gentemot en benchmark och använder 

således inte mätningen på ett lika fullt tillfredsställande sätt som det mogna företaget.   

 

Fall 2, TeliaSonera, är det omogna företaget på väg mot ett moget företaget, på så sätt att de är nya 

med etiska koderna, precis som Företag X, då dem också nyligen varit inblandade i en skandal och 

har låg intern tillit och regelbaserade koder. Däremot har de stort engagemang där koderna 
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utvecklas och har gjorts mer intressanta och roliga. Att det omogna företaget är på väg att bli ett 

moget företaget baseras i att de jobbar för att skapa en gemensam kultur, målet är därför att uppnå 

en diskret styrningsform för att arbeta proaktivt med kulturstyrning. Det kan även visas att de 

arbetar som ett omoget företag med en reaktiv handlingsstyrning, dock försöker de till skillnad från 

det omogna företaget att skapa ett engagemang för att uppmuntra etiskt beteende hos sina anställda. 

TeliaSonera kan anses mindre moget än Företag X när det gäller återkopplingen då de inte har 

varken interna system eller mätningar i återkopplingen. Däremot betonar de att de vill nå ett 

liknande stadie som det mogna företaget, vilket Företag X inte gör, och visar detta genom att skapa 

interna system med mätning för att i framtiden ha proaktiv styrning där de kan förhindra etiska 

förseelser innan skandaler hinner uppstå.   

 

Det går således att se hur pass moget ett företag är i sitt arbete med etiska riktlinjer som ett 

styrsystem beroende på hur effektiva företaget är på att integrera kulturstyrning, handlingsstyrning 

och återkoppling som en helhet. Ett moget företag kan anses lyckas med integreringen och får på 

så sätt ut som mest av sina etiska riktlinjer då AstraZeneca inte har varit med om en skandal. Både 

fallen AstraZeneca och TeliaSonera antyder att så är fallet eftersom AstraZeneca är så pass insatta 

och erfarna av det etiska arbetet medan TeliaSonera anser att det måste hänga i hop och att det är 

dit de arbetar. Det går att se ett samband mellan hur företagen väljer att begränsa sina anställda och 

hur de ser på en gemensam kultur. AstraZeneca jobbar väldigt hårt med att etablera en gemensam 

kultur och uppmuntra de anställda att arbeta etiskt samtidigt som de har de etiska koderna för att 

försäkra sig om att handla etiskt korrekt. TeliaSonera anser att det inte finns någon gemensam 

kultur när det gäller etik och anser därför att de behöver regler för att begränsa sina anställdas 

beteenden. Samtidigt som de vill ha principbaserade koder i framtiden och att de tror att det krävs 

en gemensam kultur för att ta sig dit men även att det finns begränsningar som visar att allt inte är 

accepterat. Det går också att se ett samband med återkopplingen. AstraZeneca menar att det behövs 

en kultur som uppmärksammar felaktigheter utan rädsla för repressalier och att dessa då 

rapporteras. Detta eftersom att det är först när compliance-avdelningen får uppmärksamhet om 

eventuella förseelser som de kan utbilda de anställda och föra in i kulturen att det inte är accepterat 

och därefter försäkra sig att det inte kommer ske igen. Företag X däremot verkar inte ha förstått 

detta, men är samtidigt ännu nya i sitt arbete med etiska koder jämfört med TeliaSonera och 

kommer eventuellt inom en snar framtid inse att även de måste arbeta med att integrera systemen 

för bästa resultat.  
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6. SLUTSATS 

 

Multinationaliteten som MNF står inför påverkar hur de designar sina etiska koder, där företagen 

står inför ett val om koderna ska vara densamma världen över eller inte samt bör företagen ta 

hänsyn till formuleringen och hur det går till (Kaptein & Wempe, 1998; Smeltzer & Jennings, 

1998). Dessutom påverkar även multinationaliteten hur styrsystem ska byggas upp för att påverka 

och följa upp att anställda beter sig etiskt i enlighet med organisationen (Merchant & Van der Stede, 

2012). Tidigare studier finns det ett kunskapsgap kring hur etiska koder designas inom MNF där 

Kaptein och Wempe (1998) beskrev hur en nederländsk flygplats skapar sina etiska koder utan 

aspekten av multinationaliteten. Dessutom är studier om hur MNF designar sina styrsystem 

obefintliga men ack så viktiga då styrsystem är nödvändiga för att skydda organisationen från att 

anställda beter sig olämpligt (Merchant & Van der Stede, 2012). Syftet med studien var därmed att 

undersöka designen av de etiska koderna och hur styrsystem kan byggas upp för att påverka att de 

anställda agerar etiskt korrekt och hur företagen följer upp anställdas beteenden.  

 

De tre fallen från AstraZeneca, TeliaSonera och Företag X, visar att designen av de etiska koderna 

i största delar är lika varandra där skillnaderna är att AstraZeneca hade principbaserade etiska koder 

och TeliaSonera använder humor och olika animationer för att locka mer uppmärksamhet till 

koderna. Resultaten visar att valet om koderna ska vara densamma världen över eller inte, inte är 

en fråga i de multinationella företagen. Det normativa trycket från västvärlden verkar eliminera 

detta dilemma för företagen, då ett relativistiskt synsätt skulle skapa motsägelser som är svåra för 

företaget att förklara för världen. Globaliseringen kan även ha lett till att trycket på att företagen 

engagerar sig i arbetet med etiska koder. När det gäller formuleringen och hur de etiska koderna 

skapas har företagen inte påverkats av multinationaliteten utan alla tre företagen har haft en klar 

bild över hur de etiska koderna behöver designas.   

 

Resultaten visar vidare att designen av de etiska koderna påverkat hur etiska koder används som 

en del av styrsystemen. Ett universalistiskt perspektiv har gjort att kulturstyrningen, 

handlingsstyrningen och återkopplingen är densamma i alla operativa länder, dock med hårdare 

styrning i de länder där de etiska standarderna som företagen anammar inte anammas i landet. 

Koderna i företagen är både positiva och negativa, där de positiva koderna uppmuntrar till etisk 

beteende och de negativa begränsar anställda från att agera oetiskt så att företagen försäkrat sig om 
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att inga tvivelaktiga handlingar sker. Koderna finns även i olika grader av detaljer, där de koncisa 

koder fångar anställdas uppmärksamhet och förståelse över vad företagens värderingar är medan 

detaljerade koder har angett mer preciserad information om hur de anställda ska vara etiska i sitt 

arbete. Att AstraZeneca har principbaserade koder har gjort att styrsystemen blivit mer kulturell 

inriktad så de kan bygga upp en gemensam kultur där anställda agerar etiskt automatiskt och där 

företaget således försäkrar sig att anställda inte kommer agera oetiskt.  TeliaSoneras och Företag 

Xs regelbaserade etiska koder har gjort att styrningen är mer inriktad på få anställda agera etiskt så 

att inga skandaler händer igen. Skillnaden mellan dem är däremot att TeliaSonera vill gå över till 

principaserade regler i framtiden för att kunna ha kultur där de kan lita på att deras anställda har 

det i sitt DNA att agera etiskt.  

 

Både TeliaSonera och Företag X har haft skandaler som kunnat inträffa på grund av att 

styrsystemen inte vart korrekt uppbyggda och haft svagheter. Simons (1995) menar att 

styrsystemen ska användas separat och komplettera varandra för bästa resultat. Resultaten från 

studien visar däremot att det är en nödvändighet att styrsystemen integreras för att skandaler med 

större sannolikhet inte ska uppstå och beroende på företagens erfarenhet med de etiska koderna har 

styrsystemen skiljt sig mellan företagen, vilket kan förklaras av företagens grad av mogenhet när 

det kommer till arbetet med etiska koder som en del i styrsystemet. AstraZeneca är det mogna 

företaget som har lyckats integrera samtlig styrning, så som kulturstyrning, handlingsstyrning och 

återkoppling, i sin verksamhet, där värderingar uppmuntrar, begränsningar förbjuder och 

återkopplingen förbättrar arbetet med de etiska koderna. Även om AstraZeneca klassas som det 

mogna företaget är dem inte helt mogna, utan kan fortfarande utvecklas inom återkopplingen där 

mätningarna kanske aldrig kan bli helt perfekta i och med att det är subjektiva frågor som mäts som 

är svåra att mäta perfekt.  TeliaSonera är det omogna företaget som vill utvecklas till ett moget 

företag, vilket innebär att de har lyckats skapa vissa delar av styrningen men ännu inte lyckats 

integrera den genom hela verksamheten, vilket de anser är deras mål inför framtiden. Företag X är 

då det omogna företaget som har lyckats skapa vissa delar av styrningen men har inte förstått vikten 

av att integrera dem tre styrsystemet inom arbetet med de etiska koderna. Således visar resultaten 

att olika företag gör på olika sätt när dem är verksamma i flera länder beroende på hur pass erfaret 

företaget i fråga är med att arbeta med etik i företagandet.  
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6.1 Förslag till vidare forskning  
I och med att denna studie har fokuserat på tre fall för att visa på likheter och skillnader, samt 

karaktäriserande drag för styrsystem med etiska koder hos MNF finns det även möjligheter till 

vidare forskning för att ytterligare belysa arbetet. Det skulle därför vara av intresse att forska vidare 

inom arbetet med styrsystem för etiska riktlinjer för att kunna generalisera resultaten och då studera 

fler MNF. Det skulle även vara av relevans att undersöka hur dessa styrsystem påverkar hur 

effektiva ett företag är i sitt arbete med etik.   
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8. BILAGOR 
8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
Information om studien och forskningsprocessen 

Till en början vill vi bara säga att vi är tacksamma för att du har tackat ja till att delta i denna 

undersökning. Vi kommer börja med att förklara vad undersökningen handlar om och vad detta 

innebär för dig.  

 

Syftet med undersökningen är att reflektera kring hur svenska multinationella företag tänker kring 

processen skapandet av etiska koder när företaget är etablerat i flera olika länder med olika normer 

och värderingar. Vi kommer således ställa frågor kring denna process. Och om du godkänner det 

kommer vi att spela in intervjun.  

 

Den information du lämnar under intervjun kommer bara enbart att användas i forskningssyfte och 

med anonymitet om ni så önskar. Om ni önskar anonymitet kommer vi varken använda ditt eller 

företagets namn någonstans i uppsatsen, så att ni inte kan identifieras av obehöriga. 

 

Så innan vi börjar med frågorna tänkte vi bara fråga om ni vill vara anonyma och om det är okej 

att vi spelar in intervjun?  

 

Bakgrundsfrågor 
● Befattning, arbete och om de har vart med och satt etiska koder? 

● Hur länge har ni arbetat med etiska koder? När sattes den första?  

 

Steg 1: Narrativ berättelse 
● Till en början, kan ni berätta hur ni jobbar med etiska koder och samtidigt rita upp denna 

process? Dvs hur ser det ut från början, i mitten och i slutet?  

 

Steg 2: Mer ingående på följande frågor om början, mitten och slut 
Nu kommer vi gå in mer djupgående på de olika delarna, början, mitten och slutet, och ställa frågor 

om själva tänket bakom.  
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FRÅGOR OM PROCESSEN FRAM TILL ETISKA KODER 

Här får respondenterna utveckla sina berättelser. 

● Vem sätter koderna? Vilka är det som är inblandade i själva processen kring skapandet av 

etiska koder? 

● Får anställda också vara med och ge förslag/bestämma till etiska koder? Dvs hur delaktiga 

är de anställda? eller sker allt på en högre nivå? 

● Är det några aktörer (institutioner)/intressenter som ni måste ta hänsyn till? 

○ Institutioner: måste ni följa dessa eller gör ni det av fri vilja? Är olika beroende på 

institution? 

■ “Måste”: Är det lagar/normer som kräver det? Gör ni det för 

osäkerheten att förlora er styrka om ni inte gör som andra? 

■ Intressenter (ägarna och andra): vilka? Vilka av dessa viktigast? Vad kräver 

dem? 

● Vem görs dessa etiska koder för? Skapas de etiska koderna för att hjälpa era anställda i det 

vardagliga arbetet? Eller är dem mest för att utomstående ska förstå vad ni sysslar med i 

organisationen (Legitimitet)?   

○ Anställda: Hur är det meningen att anställda ska använda dem? Skapas de också för 

att visa utomstående? Tror ni också att det ger några konkurrensfördelar? 

○ Utomstående: På vilket sätt? Vad i omvärlden efterfrågar dessa? Vad använder de 

anställda dem till? Bryts de ner till andra guider för anställda? 

● Snabba vs process orienterade etiska koder: Hur lång är själva processen att skapa en etisk 

kod i ert företag? Är det en anställd som gör det på en eftermiddag eller är det mer av en 

diskussion i organisationen som leder fram till etiska koder? 

○ Process: Hur hanterar ni att verkligen kommer fram till etiska koder, så att det inte 

bara blir en evig diskussion? Hur ser ni kring om det finns några begränsningar i ert 

arbete med att skapa etiska koder? Vilka är dessa? (Exempelvis, tid, pengar och 

arbetskraft) Hur ser ni kring om denna process skulle vara snabb? Nackdelar? 

Fördelar? 

■ Hur ser början, mitten och slutet ut av skapandet för en kod (berätta om den 

senaste)? Hur har koden utvecklats under denna process? 

■ Fråga om de har någon dokumentation som vi kan få tillgång till? (så vi kan 

få en mer överskådlig bild över processens olika stadier) 
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○ Snabb: Hur väl speglar den etiska koden organisationens synsätt om en person sätter 

koden? Hur ser ni kring om denna process skulle vara mer av en diskussion? 

Nackdelar? Fördelar? 

● Kollar ni över de etiska koderna om det händer något? Ex. om ni är med om en skandal? 

Eller något annat företag är med i en skandal? Någon annan omvärldsfaktor… Har ni något 

intervall angående hur ofta ni uppdaterar era koder? Hur funkar det, kan anställda komma 

med förslag om hur en etisk koder bör se ut och att de behöver förändras? 

 

FRÅGOR OM FORMULERINGEN AV ETISKA KODER 

● Berätta, hur tänker ni vid själva formuleringen av etiska koder under processens gång? Hur 

ser utvecklingen av innehållet i de etiska koderna ut? 

● Negativa eller positiva: Tänker ni er att de ska beskriva hur man inte ska göra eller hur man 

ska göra? Varför? 

● Regler för beteende eller vägledning bakom åtgärder: Tänker ni er att de etiska koderna ska 

vara mer reglerade och preciserade eller mer vägledande? Varför? 

○ Regler: Hur agerar de anställda i de situationer där reglerna inte täcker en verklig 

situation? Tror ni att regler minskar det egna etiska tänkandet hos de anställda? 

(Regeln kanske inte alltid passar in i en verklig händelse men följer regeln bara för 

att det är en regel). 

○ Vägledning: Skulle anställda föredra att ha lite mer regler (kanske har för mycket 

ansvar)? 

● Detaljerad eller konsist: Vid formuleringen, hur detaljerade anser ni att de etiska koderna 

ska vara? Hur ser utvecklingen ut (dvs är de mer detaljerade i början men i slutet av 

processen är de mer konsista) ? Finns det risk för att de innehåller för mycket så att anställda 

har svårt att ta till sig allt om de är för detaljerade? Hur löser ni det i sådana fall? motverkas 

etiskt beteende om de är för konsista (dvs anställda kanske inte förstår vad det är som 

efterfrågas)? Hur löser ni det i sådana fall? 

 

FRÅGOR OM HUR DE TÄNKER (HUR VI FÅR REDA PÅ VILKET 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT)  

Först ta reda på vilket perspektiv de följer sedan ställa frågor utifrån det perspektivet för att ta reda 

på varför och hur de tänker kring de andra perspektiven, om de är möjliga osv.. 
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● Början, mitten respektive slutet: 

Hur tänker ni kring etiska koder när i är verksamma i andra länder? Hur går skapandet till 

då i respektive land? Påverkas era etiska koder av lokala förhållanden? Har ni samma etiska 

koder i alla länder där ni är verksamma?  

 

Relativistiskt: 

● Varför anpassar ni era koder? 

● Om ni anpassar till värdlandet, hur tänker ni kring de etiska standarderna i de länder som 

kanske är olagliga/omoraliska i era andra länder? Försöker ni dölja det då? 

● Hur ser ni kring universalismen? Är det möjligt att ha samma etiska koder över allt? (allt är 

inte svart och vitt, barnarbete kan vara nödvändigt för överlevnad, vad klassas som en gåva 

osv..) Skulle det ge några fördelar?  

 

Universalistiskt: 

● Följer ni något internationellt organs etiska koder? Eller skapar ni era egna? 

○ Skapar era egna: Hur tänker ni när ni skapar internationella etiska koder? Utgår ni 

från basic normer och värderingar? 

○ Följer: vilkas följer ni? Varför just dessa? 

● Hur ser ni kring att man anpassar de etiska koderna efter lokala etiska standarder? Är det 

rimligt att ett MNF har barnarbete i de länder där det är accepterat men är även verksamma 

i andra länder där det är totalt olagligt osv, Är det försvarbart?  Skulle det ge några fördelar? 

● Är det mer accepterar att anpassa etiska koder om man är öppna med vad man gör? 

 

Inga etiska koder: 

● Vad tror ni skulle hända om ni inte hade några etiska koder? Hur hade de anställdas 

beteende påverkats? Tror ni att de hade agerat såsom nu utifrån sina egna etiska värderingar 

eller löpt amok?  

 

Avslutning 
● Är det något ytterligare ni vill tillägga?  
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Då vill vi återigen tacka dig för att tagit dig tid och ställt upp på denna intervju. Om du har några 

frågor, är det bara att du kontaktar oss. 

 

 


