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SAMMANFATTNING 

Etik efterfrågas inom många områden, i företagsvärlden, inom vården och inom politiken. Denna 
uppmärksamhet har bidragit till att forskning kring ämnet har ökat, däribland forskning kring 
vilka faktorer som kan påverka en individs etiska uppfattning. Syftet med denna studie är att 
undersöka om demografiska faktorer eller arbetslivserfarenhet hos studenter leder till skillnader i 
den etiska uppfattningen av givna situationer inom arbetslivet. De demografiska faktorer vi 
undersöker är kön, ålder, inriktning på utbildning och antal påbörjade terminer på universitetet. 
Vidare tänker vi diskutera kring vad de eventuella skillnaderna i etisk uppfattning kan få för 
följder. 
 
Studien vilar på en kvantitativ forskningsstrategi. En enkät bestående av 13 påståenden av etisk 
karaktär delades ut till 210 studenter vid Umeå Universitet fördelade på Handelshögskolan, 
Institutionen för omvårdnad och Institutionen för fysik. Materialet analyserades i SPSS genom t-
test, ANOVA-test och Chi-två test. Studien utgår från teorier och tidigare studier. Teorierna 
menar att etiskt beslutsfattande kan påverkas av individuella och situationsbundna faktorer. De 
tidigare studier vi redogör för visar på olika resultat kring huruvida demografiska faktorer eller 
arbetslivserfarenhet påverkar etisk uppfattning.  
 
Resultatet visar att män och kvinnors etiska uppfattning skiljer sig åt i nio av 13 påståenden. 
Vidare visar resultatet att två åldersgrupper anser två påståenden vara av olika etisk karaktär. 
Mellan utbildningsinriktningarna kunde vi i nio påståenden se skillnad mellan studenterna vid 
Institutionen för omvårdnad och Handelshögskolan. I tre påståenden kunde en skillnad i etisk 
uppfattning mellan studenterna vid Handelshögskolan och Institutionen för fysik urskiljas. Vidare 
var det i sex påståenden som omvårdnads- och fysikstudenterna skiljde sig åt. Det visar sig en 
viss skillnad mellan studenternas etiska uppfattning beroende på utbildningsnivå i studiens 
resultat. Det är en terminsgrupp som skiljer sig åt från de andra grupperna i en till två frågor. 
Vidare visar studien inte på någon skillnad i etisk uppfattning mellan intervallen för studenternas 
arbetslivserfarenhet.  
 
Slutsatserna vi drar av vår studie är att kön och utbildningsinriktning är de faktorer som påverkar 
den etiska uppfattningen hos studenter. Om företag är medvetna om skillnader mellan kvinnors 
och mäns olika etiska uppfattning och hur processen för etiskt beslutsfattande kan skilja sig åt 
beroende på könen, kan denna kunskap om hur och varför beslut fattas leda till ett förbättrat 
beslutsfattande. Enligt oss kan en tolkning av resultatet vara att det finns institutioner där både ett 
ökat utbud av och en högre kvalitet på etik- och moralkurser skulle behövas. Vi anser att detta är 
något som både institutionerna och studenterna skulle dra nytta av. Är studenterna som kommer 
ut i arbetslivet mer förberedda inför etiska dilemman skulle detta kunna leda till att 
utbildningarnas rykte och status förbättras i näringslivets ögon. Vidare kunde vi se ett samband 
mellan faktorerna kön och utbildningsinriktning, ålder och utbildningsinriktning, ålder och 
utbildningsnivå samt utbildningsinriktning och utbildningsnivå. Dessa samband innebär att 
studenternas etiska uppfattning kan påverkas av mer än en faktor.  
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1. INLEDNING 

Kapitlet inleds med en problembakgrund av ämnet som leder till vår problemformulering. 

Därefter följer syftet med studien. Vi redogör sedan för de avgränsningar vi har antagit i vårt 

uppsatsarbete med hänsyn till begräsningar i tid och resurser. Vidare definierar vi en del 

begrepp som kommer användas i denna uppsats.  
 
 

1.1 Problembakgrund 

Etik är ett begrepp som blir allt vanligare att stöta på i olika sammanhang. Etik efterfrågas inom 
många områden, i företagsvärlden, inom vården och inom politiken. (Koskinen, 1995) En 
anledning till det ökade intresset inom företagsvärlden är de uppmärksammade skandaler som 
drabbat världen som behandlar etik och moral hos både företag och enskilda individer. Ett 
exempel på detta är skandalen kring Skandia där Skandias chefers etik och moral kom att 
ifrågasättas. (Etikakademin, 2005)  
 
Dessa omskrivna händelser har skapat ett tryck mot universitet runt om i världen att erbjuda och 
inkludera mer etik- och moralundervisning inom utbildningarna. Allt detta för att studenterna ska 
vara mer förberedda inför de etiska dilemman och etiska svårigheter de kan komma att ställas 
inför när de påbörjar sin yrkeskarriär. (Knotts, Burnthorne och Mesak, 2000) De studenter som 
studerar på högskola eller universitet idag kommer om ett antal år befinna sig på 
arbetsmarknaden. För att studera morgondagens arbetstagare är ett alternativ att vända sig till 
universitetsstuderande. Arbetstagare inom en organisation befinner sig dagligen i situationer där 
de tvingas ta ställning till om de ska agera på ett etiskt eller oetiskt sätt. (Reiss och Mitra, 1998) 
En ytterligare aspekt som diskuteras är vilken inverkan dagens studenter kommer ha på vårt 
samhälle och inom företagslivet i framtiden (Prasad, Marlow och Hattwick, 1998).  
 
Det finns en hel del forskning om hur chefer uppfattar situationer som innehåller etiska 
dilemman. Dock menar en del av forskningen att chefer delvis har förändrat och anpassat sina 
värderingar under sitt chefskap och det kan därför vara svårt att urskilja olika etiska uppfattningar 
på grund av likartade uppfattningar. Studenter har däremot inte hunnit bli lika formade av 
samhället och deras värderingar består till största del av exempelvis påverkan av familj, religion, 
utbildning och andra erfarenheter. Dessa värderingar påverkar i sin tur studenters uppfattning av 
vad som är rätt och fel när de påbörjar ett arbete och visar vidare på att studenters värderingar kan 
ha en större spridning i olikheter. (Ruegger och King, 1992) Vitell och Festervand (1987) menar 
att en av anledningarna till att studenter kan ha något lägre etiska värderingar än chefer är att de 
inte har riktlinjer för hur etiska dilemman ska hanteras något som organisationer ofta har. 
Författarna fortsätter att diskutera att detta kan leda till att studenter hanterar etiska dilemman 
individuellt vilket i sin tur kan leda till en något större spridning på studenters värderingar. 
Ytterligare en faktor som kan påverka både arbetstagares och chefers etiska värderingar är att 
individens personliga värderingar blir allt mer lika organisationens värderingar ju längre tid 
denna har varit inom organisationen menar Posner och Schmidt i Callan (1992).  
 
Ett område som erhållit en stor del av forskningen är studier kring om det finns skillnader mellan 
könen när det gäller etiska värderingar och etiskt beslutsfattande. En av anledningarna till den 
ökade uppmärksamheten på den potentiella skillnaden mellan kvinnor och män är den ökade 
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andelen kvinnor inom arbetslivet vilket har startat en förändring i företagslandskapet runt om i 
världen. (Lund, 2008) Deshpande (1997) menar att arbetskraften i USA blir allt äldre och mer 
utbildad och detta kan i framtiden leda till ett förändrat klimat inom företagsvärlden. Även inom 
Sverige kan vi förvänta oss en ökning av kvinnor på ledande positioner inom näringslivet 
(Ledarna, 2002). Vi ser även att den äldre arbetskraften inom Sverige ökar och allt fler personer 
utbildar sig (SCB, 2006). Då allt fler personer utbildar sig kommer dagens och morgondagens 
studenter utgöra en stor del av den kommande arbetskraften inom Sverige.  
 
Idag läggs ett allt större fokus på individnivå när det gäller etiskt beteende (Etikakademin, 2005). 
En persons etiska värderingar är en faktor av individuell art som börjar formas i tidig ålder. De 
etiska värderingar en människa har är en del av dennes personlighet och kan vara relativt 
oföränderliga (Modig, 2000). Dock kan en individs etiska värderingar påverkas av många 
faktorer. De modeller som behandlar etiskt beslutsfattande karaktäriseras av ett antal variabler 
som påverkar de etiska val och beslut en individ gör och tar. Många forskare är överens om att 
individuella faktorer, t.ex. ålder, kön eller religion, har inflytande på hur en person fattar etiska 
beslut. (Loe, Ferell och Mansfield, 2000) Mauro i Mauro, Natale och Libertella (1999) har visat 
att personlig etik har starka samband med etiskt beslutsfattande vilket följaktligen visar att det är 
svårt att skilja dessa åt. En individs personliga värderingar har vidare visat sig inte gå att skilja 
från dennes yrkesmässiga etiska värderingar då dessa har stark inverkan på varandra (Mauro et 
al., 1999). 
 
Trevino, Brown och Hartman (2000) menar att etiska och moraliska värderingar blir en allt större 
del av organisationer. Att inneha förmågan att veta varför och hur etiska beslut fattas på 
organisationsnivå skulle kunna leda till ett förbättrat beslutsfattande inom ett företag. Detta visar 
på vikten av att ha kunskap kring etiska uppfattningar och fortsatt veta vad som kan påverka en 
persons etiska uppfattning. De studier som gjorts i syfte att undersöka om demografiska faktorer 
eller arbetslivserfarenhet påverkar en individs etiska uppfattning visar på skilda resultat. Detta 
visar hur komplicerat detta ämne är. (Loe et al., 2000) Då forskning kring hur etiska värderingar 
skapas har ökat de senaste åren finns det en del kunskap kring vilka faktorer som påverkar etiska 
värderingar men trots det finns det utrymme för ytterligare forskning (Reiss och Mitra, 1998).  
 
Med detta som bakgrund har vårt intresse för etik väckts och vi ställer oss frågan om 

demografiska faktorer eller arbetslivserfarenhet påverkar studenters etiska uppfattning. Enligt 
oss skulle en insikt i denna fråga kunna vara till nytta för både företag och näringslivet så väl som 
lärosäten då detta skulle kunna leda till bättre förståelse och kunskap om hur etiska värderingar 
kan påverkas. 
 
 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka om kön, ålder, inriktning på utbildningen, antalet 
påbörjade terminer på universitetet eller arbetslivserfarenhet hos studenter leder till skillnader i 
den etiska uppfattningen av givna situationer inom arbetslivet. Vidare tänker vi diskutera kring 
vad de eventuella skillnaderna i etisk uppfattning kan få för följder.    
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1.3 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa vårt urval av respondenter till studenter vid Umeå Universitet som 
studerar vid Handelshögskolan, Institutionen för omvårdnad och Institutionen för fysik.  
 
 

1.4 Definitioner  

I denna uppsats gör vi ingen skillnad mellan begreppen etisk uppfattning och etisk värdering. Vi 
anser att begreppens innebörder kan kopplas samman och är svåra att särskilja och väljer därför 
att likställa betydelsen av dessa i uppsatsen. Etisk uppfattning mäter vi i denna uppsats som 
respondenternas ställningstagande till hur oetiska de anser olika situationer vara.  
 
Vi använder oss av ålder, åldersgrupp, åldersintervall, födelseårsgrupp och födelseårsintervall vid 
diskussioner om vilken ålder respondenterna har.  
 
Genomgående i uppsatsen använder vi benämningarna: inriktning på utbildning, 
utbildningsinriktning, institution och huvudämne och dessa står för samma sak.   
 
Utbildningsnivå, antal påbörjade terminer, terminsintervall och terminsgrupp är också begrepp 
som i detta arbete har samma betydelse.  
 
I diskussioner angående enkätens påståenden som respondenterna tar ställning till använder vi oss 
av några olika begrepp som har samma betydelse. Detta gäller begreppen: frågor, påståenden och 
situationer.  
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2. TEORIER OCH GENOMGÅNG AV TIDIGARE STUDIER 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de teoretiska referensramar denna uppsats har sin grund i. 

Vi startar med att definiera vad ett etiskt beslut är och sedan beskrivs hur etiskt beslutsfattande 

kan gå till och vad som kan påverka en individ i denna process. Sedan följer en redogörelse för 

vad tidigare studier har visat för resultat kring det potentiella sambandet mellan en persons 

etiska uppfattning och de individuella faktorer vi undersöker i denna studie.  
 
 

2.1 Etiska beslut 

Crane och Matten (2007) identifierar ett etiskt beslut som ett beslut som karaktäriseras av att det 
finns ett rätt eller fel associerat med beslutet. Författarna redogör även för tre ytterligare aspekter 
som utmärker ett etiskt beslut och dessa är: 

• Beslutet har troligen betydande påverkan på andra personer. 
• Beslutet innefattas troligtvis av ett val. 
• Beslutet uppfattas som ett etiskt beslut av en eller flera parter. 

 
 

2.2 Etiskt beslutsfattande  

Det finns ett antal modeller som visar hur processen för etiskt beslutsfattande kan fortlöpa hos en 
individ. Dessa modeller redogör för de olika stegen en individ går igenom när denna ställs inför 
ett beslutfattande av etisk karaktär inom en organisation och de visar även vad som kan påverka 
processen. (Crane och Matten, 2007) 
 
En av de mest erkända modellerna för beslutsfattande utvecklades av Jones (1991) som 
vidareutvecklade en modell av Rest. Modellen visar att en person går igenom fyra faser vid etiskt 
beslutsfattande och dessa faser är: 

1. Uppmärksammande av en moralisk fråga. 
2. Bedömning av frågan. 
3. Upprättande av en plan att agera i enlighet med bedömningen.  
4. Agerande på det avsiktliga moraliska sättet. 

 
Jones (1991) menar att bara för att en person har nått till något av de fyra stegen behöver inte det 
betyda att denna person når nästföljande steg. Denna modell skiljer följaktligen mellan att en 
individ vet vad som är rätt att göra och om denna person verkligen agerar enligt vad som är rätt 
att göra (Crane och Matten, 2007).  
 
Det finns både individuella och situationsbundna faktorer som påverkar en individs 
beslutsfattande (Crane och Matten, 2007). Nedan följer en genomgång av dessa faktorer.  
 
 

2.2.1 Individuella faktorer som påverkar etiskt beslutsfattande 

Det finns en hel del faktorer som påverkar en individs etiska beslutsfattande och uppfattning. En 
av förklaringarna till individers olika uppfattning kan förklaras av individuella faktorer. De 
individuella faktorerna är: ålder, kön, nationella/kulturella faktorer, utbildning, 
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arbetslivserfarenhet, kognitiv moralutveckling, locus of control, personliga värderingar, personlig 
integritet och moralisk föreställningsförmåga. (Crane och Matten, 2007) Vi redogör närmast för 
de individuella faktorer vi inte kommer att undersöka i vår studie men som fortfarande kan 
påverka etiskt beslutsfattande. Under rubriken Tidigare studier inom ämnet presenterar vi tidigare 
forskningsresultat kring de demografiska faktorer som vi valt att studera samt den potentiella 
påverkan arbetslivserfarenhet har på en persons etiska uppfattning.  
 
Nationella och kulturella faktorer 
Den nationalitet och kultur en person har kan påverka hur denna person fattar etiska beslut. 
Kultur kan påverka vad en individ tycker är rätt eller fel och kan även påverka de personliga 
värderingar som finns. Det finns en del forskning som visar på att nationalitet har en signifikant 
påverkan på etiska värderingar hos individer. (Jackson, 2001)  
 
Hofstede i Crane och Matten (2007) har forskat kring skillnader i nationalitet och etiskt 
beslutsfattande och kommit fram till att följande egenskaper kan bidra till de potentiella 
skillnaderna: 

• Individualism/kollektivism: Denna dimension behandlar hur individualistisk en person är 
och hur mycket hänsyn som tas till grupprocesser och gruppmål.  

• Distans till makt: Representerar hur omfattande acceptansen är för hierarkisk makt och 
status. 

• Undvikande från osäkerhet: Denna dimension mäter hur viktigt en person anser att 
säkerhet, regler och sanningar är.  

• Maskulinitet/femininitet: Representerar hur stor empati som läggs vid pengar och föremål 
(maskulinitet) eller vid människor och relationer (femininitet).  

 
Psykologiska faktorer 
De psykologiska faktorerna innefattar de kognitiva processerna hos en människa. De kognitiva 
processerna handlar om hur en person tänker och med kunskap om detta kan det skapa en 
förståelse kring olika etiska och moraliska uppfattningar individer har. En av de psykologiska 
faktorerna är kognitiv moralutveckling. Teorin om kognitiv moralutveckling skapades av 
Kohlberg i Crane och Matten (2007) och ligger till grund för nästan alla modeller för etiskt 
beslutsfattande. Kognitiv moralutveckling utvecklades för att skapa förståelse om hur olika 
individers processer, för att erhålla en uppfattning om vad som är rätt eller fel, fungerar. Denna 
uppfattning hos människor grundar sig bland annat i värderingar. Kohlberg identifierade tre 
nivåer av moralutveckling där varje nivå består av två ytterligare steg, sammanlagt sex steg av 
moralutveckling. Kohlberg menar att när en individ avancerar till ett högre steg, då har denna 
person nått en högre nivå av moralisk utveckling. (Crane och Matten, 2007) 
 
En andra psykologisk faktor som kan påverka en persons etiska uppfattningar och beslutsfattande 
är locus of control som definierades av Rotter i Trevino (1986). Detta begrepp handlar om en 
individ har intern eller extern locus of control. En person med intern locus of control anser att 
saker som händer runt omkring henne är resultatet av hennes egna ansträngningar och vidare 
anser hon att hon själv har kontroll över sitt liv. En individ med extern locus of control anser att 
händelser i livet är utom hennes kontroll och de har endast att göra med tur eller ödet. En person 
med extern locus of control har en mindre benägenhet att ta ansvar för sitt eget etiska eller 
oetiska beteende än en människa med intern locus of control. (Trevino, 1986) 
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Personliga värderingar 
Personliga värderingar har definierats av Rokeach i Crane och Matten (2007) som de beteenden 
och faktorer som en människa anser vara viktiga i dennes liv. Personliga värderingar kan vara 
exempelvis ansvarstagande, självrespekt och ärlighet och dessa har en stark koppling till vad en 
individ anser är rätt eller fel. En individs personliga värderingar har länge ansetts ha inflytande på 
etiskt beslutsfattande inom organisationer då sådana beslut innefattar en värdering av vad som är 
bra eller dåligt. Det finns dock en del meningsskiljaktigheter kring hur stor påverkan värderingar 
har när det gäller att förutse ett visst beteende. En del anser att det läggs för stor vikt vid 
värderingar och att det istället skulle fokuseras mer på den inverkan omgivningsfaktorer kan ha. 
(Crane och Matten, 2007) 
 
Personlig integritet 
Det finns en del olika definitioner på begreppet personlig integritet. De flesta definitioner menar 
att integritet har att göra med att en person har ett konsekvent beteende och en principfast tro om 
vad som är moraliskt rätt eller fel. Handling och tanke ska överensstämma med varandra och 
värderingarna ska vara konsekventa trots potentiella inbjudningar till avvikelser. Det finns dock 
inte så många modeller för etiskt beslutsfattande som tar hänsyn till personlig integritet. Det 
existerar en osäkerhet hos forskare om hur och varför personlig integritet skulle påverka 
beslutsfattande av etisk karaktär i en organisation men med växande uppmärksamhet och 
kunskap kring ämnet är det troligt att detta kommer börja inkluderas i modeller för etiskt 
beslutsfattande. (Crane och Matten, 2007) 
 
Moralisk föreställningsförmåga 
Moralisk föreställningsförmåga är ytterligare en individuell faktor som kan påverka hur ett etiskt 
beslutsfattande framskrider. Denna faktor har inte fått speciellt mycket uppmärksamhet inom 
forskning kring beslutsfattande och hur stor inverkan detta kan ha på en person. Den moraliska 
föreställningsförmågan en människa har används för att reflektera och fundera kring ett etiskt 
dilemma. (Crane och Matten, 2007) En person med en god förmåga till moraliskt föreställande 
har ofta kompetens att upptäcka moraliska problem och moraliska perspektiv enligt Werhane i 
Crane och Matten (2007).  
 
 

2.2.2 Situationsbundna faktorer som påverkar etiskt beslutsfattande 

Eftersom vår studie inte behandlar de situationsbundna faktorerna väljer vi att endast kort 
redogöra för dessa. Det finns en del situationsbundna faktorer som påverkar en persons etiska 
beslutsfattande. Forskning visar att beslut som fattas av en individ inte bara kan förklaras med de 
individuella faktorerna utan mycket är beroende av situationen. De situationsbundna faktorerna 
kan delas in i två huvudområden. Det ena området handlar om den specifika etiska frågans natur 
och hur viktig frågan är för beslutsfattaren. Den andra faktorn tar hänsyn till kontexten inom 
vilket beslutsfattandet ska ske. Detta innefattar exempelvis vilken roll en person har inom en 
organisation, vilka belöningar som finns att tillgå och vilken organisationskultur som råder. 
(Crane och Matten, 2007)  
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2.3 Tidigare studier inom ämnet 

Det finns en del tidigare studier som undersökt de faktorer vi valt att studera. Nedan följer en 
presentation av en del av resultaten från de tidigare undersökningarna som studerat om kön, 
ålder, utbildningsinriktning, utbildningsnivå eller arbetslivserfarenhet har någon påverkan på en 
persons etiska uppfattning.  
 
 

2.3.1 Kön 

Studier som behandlar etik och om det finns några skillnader mellan män och kvinnors sätt att 
bemöta etik är många. Den generella slutsatsen är att kvinnor har lättare för att se det oetiska i 
situationer än män men det finns även studier som inte kan visa på några skillnader. (McCabe, 
Ingam och Conway Dato-on, 2006)  
 
Stedham, Yamamura och Beekuns (2007) studie genomfördes i Tyskland och undersökte ifall de 
etiska uppfattningarna skilde sig mellan manliga och kvinnliga studenter. De 44 respondenterna i 
studien fick olika scenarion presenterade för sig. Både männen och kvinnorna ansåg att de var 
oetiska men kvinnorna ansåg dock att scenariona var mer oetiska än vad männen ansåg, vilket 
även Haines och Leonard (2007) kom fram till i sin studie gjord på 167 studenter i USA. Vidare 
innebär detta att det är mindre risk att kvinnorna skulle agera på samma (oetiska) sätt som i 
scenariona (Stedham et al., 2007). Enligt Gilligan et al. i Stedham et al. (2007) kan dessa olika 
etiska uppfattningar bero på att kvinnor är mer angelägna om relationer i en moralisk konflikt och 
därför är mer koncentrerade på omtanke. Män är däremot mer koncentrerade på rättvisa. Kvinnor 
lägger mer betoning på att skapa relationer, är mer omsorgsfulla och fokuserade på att göra bra 
ifrån sig medan män bryr sig mer om framgång och belöningar som t.ex. status och pengar (Loo, 
2003). Vidare menar Loo (2003) att denna fokus på att bli framgångsrik gör att män är mer 
villiga att handla oetiskt för att uppnå sina mål. 
 
En studie gjord av Knotts, Lopez och Mesak (2000) på 226 studenter i USA visade att kön har 
betydelse i den etiska bedömningen. Nio scenarion presenterades för studenterna vilka dem sedan 
gjorde en etisk bedömning på. Det visade sig att kvinnorna ansåg att handlingarna i dessa 
scenarion var mer oetiska än vad männen bedömde dem vara. Knotts et al. (2000) undersökte om 
kön, ålder, religion och huvudämne inom utbildningen påverkade den etiska bedömningen och 
det visade sig att kön hade den största påverkan av alla variabler. Terpstra, Rozell och Robinson 
(1993) diskuterar kring att förklaringen till att det finns skillnader mellan könens etiska 
uppfattning är den stereotypiska könsrollen. Män uppmuntras till att vara aggressiva, 
tävlingslystna och framgångsrika medan kvinnans roll traditionellt inte överensstämmer med 
dessa beteenden.  
 
En förklaring till att tidigare studier visar på olika resultat kan vara att genus blir likställt med 
kön. När andra genusrelaterade variabler än kön inte undersöks kan detta bidra till att det saknas 
både vidd och djup i resultaten. Sociala-, personliga-, individuella- samt situationsvariabler måste 
även beaktas. (McCabe et al., 2006) McCabe et al. (2006) har undersökt om variablerna 
biologiskt kön, psykologiska drag1 och genus-roll attityder2 hos människor påverkar 

                                                
1 Det finns vissa drag hos människor som är kopplat till maskulint och feminint men som ej har något med de 
biologiska könen, man och kvinna, att göra. (Spence och Helmreich i McCabe et al., 2006)  
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uppfattningen om vad som är etiskt och oetiskt. Studien gjordes på 224 studenter i USA och 
resultatet visade att det inte finns någon generell skillnad mellan de biologiska könen. Vidare 
visar studien på att om de två övriga variablerna beaktas påverkar dessa de olika biologiska 
könens uppfattningar där kvinnor anser att mutning är mer oetiskt än vad männen anser. 
 
Kidwell, Stevens och Bethkes (1987) studie genomfördes i USA med hjälp av enkäter som 
baserades på Ruch och Newstroms skala för att mäta etiska uppfattningar. Ett av syftena med 
studien var att undersöka om det finns skillnader mellan de etiska besluten hos manliga och 
kvinnliga chefer. 100 chefer deltog i studien som bekräftar att manliga och kvinnliga chefers 
uppfattning om vad som är etiskt och oetiskt generellt sett inte skiljer sig åt. ”Att dölja sina 
misstag” ansågs vara mer oetiskt enligt kvinnorna och det var endast i denna situation, av de 17 
presenterade situationerna, som männen och kvinnornas uppfattning skilde sig åt. Kidwell et al. 
(1987) tror att detta skulle kunna förklaras av den kultur som råder. Chefer bemöts av en generell 
idé om vad de får och inte får göra och en vanlig stereotyp som finns är att manliga chefer inte får 
begå misstag eller göra fel. Givet detta borde män vara mer villiga att dölja sina misstag. 
Generellt sett visar dock denna studie att män och kvinnor tenderar att reagera på liknande sätt i 
beslutssituationer med etiska inslag. (Kidwell et al., 1987) 
 
Deshpandes (1997) syfte med sin studie var att undersöka påverkan ålder, kön och 
utbildningsnivå har på chefers uppfattning av olika företagspraxis. Undersökningen genomfördes 
på en stor ideell organisation i USA och Deshpande (1997) använde sig även av Ruch och 
Newstroms etikskala samt samma ”enkätfrågor” som Kidwell et al. (1987). Det var 206 chefer 
som svarade på enkäten och undersökningen visade på att det inte var någon större skillnad 
mellan könens etiska uppfattning. Det var endast en situation, ”att ta emot gåvor/förmåner i 
utbyte mot fördelaktig behandling”, som uppfattades på olika sätt av könen. Kvinnorna ansåg 
denna situation vara mer oetisk än männen. Deshpande (1997) hävdar att studier som visar på 
skillnader mellan könens etiska uppfattning ofta har använt sig av studenter som respondenter. 
Detta är själva förklaringen till varför dessa skillnader uppkommer eftersom studenter har en mer 
olikartad bakgrund än chefer.   
 
 

2.3.2 Ålder 

Comer och Vegas (2008) resultat visar att ålder har en signifikant påverkan på studenters PET. 
PET står för personal ethical threshold vilket kan översättas till den personliga etiska tröskeln en 
person har. En person med lägre PET är mer mottaglig för situationsbundna faktorer inom en 
organisation medan en individ med högre PET har större benägenhet att hålla sig till sitt 
moraliska beteende trots påtryckningar från olika håll. Denna studie bestod av 506 respondenter 
som studerade inom åtta handelsskolor i USA. Medelåldern på studenterna var 22,2 år. De 
faktorer som studerades var kön, ålder, utbildningsinriktning samt det geografiska läget av 
skolan. Studien bestod av tio scenarior som respondenterna besvarade. Studien visar att äldre 
studenter erhöll en högre poäng vilket i sin tur betyder att de har en större benägenhet att inte låta 
situationsfaktorer påverka deras moraliska beteende. En av förklaringarna till att ålder kan tänkas 
påverka en individs etiska uppfattning är att ju äldre en person blir desto klokare blir han eller 

                                                
2 Dessa attityder är kopplade till vilka roller som av individer anser lämpliga för män och kvinnor. (McCabe et al., 
2006) 
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hon vilket i sin tur resulterar i högre etiska värderingar. (Comer och Vega, 2008)  
 
Serwinek (1992) fann att äldre har en högre etisk uppfattning än yngre i sin studie som 
genomfördes på anställda i USA. Vidare diskuterar Serwinek (1992) att en av anledningarna till 
detta skulle kunna vara att äldre personer är mer försiktiga med att göra sådant som skulle kunna 
äventyra lönen eller arbetspositionen.  
  
I en amerikansk studie av Terpstra et al. (1993) på 201 respondenter framkom att yngre studenter 
var mer benägna att involveras i insider handel än de äldre studenterna. Medelåldern hos 
respondenterna i denna studie var 23,03 år. Terpstra et al. (1993) diskuterar att en av 
förklaringarna till detta kan vara de förändringar som sker i samhällets värderingar och angående 
vad som är rätt och fel. En ytterligare förklaring till att ålder kan påverka en persons etiska 
uppfattning är att ju äldre en individ blir desto högre etiska värderingar har denna. De menar att 
värderingar kan ändras när en person får mer yrkesmässig och personlig erfarenhet. (Terpstra et 
al., 1993)  
 
Deshpande (1997) klassificerar yngre som under 40 år och äldre som över 40 år och kom fram till 
att de äldre cheferna hade en högre etisk uppfattning gällande fem av 17 påståendena. De 
påståenden som uppvisade en signifikant skillnad var: ”ge gåvor/förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling”, ”dölja sina misstag”, ”avslöja konfidentiell information”, ”förfalska 
rapporter” och ”sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt”. 
 
En studie som visar på motsatt resultat är en studie genomförd av Sikula och Costa (1993) som 
visade att yngre studenter har högre etiska värderingar än äldre studenter. Studien bestod av 171 
högskolestudenter inom California State University. Studenterna fick rangordna 18 
instrumentella3 värderingar och 18 slutvärderingar4 i ordningen 1-18 efter vad de ansåg var den 
viktigaste och minst viktiga egenskapen för riktlinjer i livet. De områden som de yngre 
studenterna värderade högre var jämställdhet, frihet och ärlighet. I denna studie definierades 
yngre studenter som de studenter som var 21 år eller yngre och äldre studenter som 22 år eller 
äldre. Respondenterna var på olika nivåer i utbildningen men samtliga studerade inom ledarskap 
och organisation. Vidare diskuterar författarna tänkbara anledningar till, enligt dem något 
förvånande, resultatet. En av anledningarna anser de kan vara att de yngre studenterna i studien 
har erhållit mer utförlig utbildning inom etik och miljömässigt engagerande vilket i sin tur kan 
påverka kunskapsnivån inom områdena. (Sikula och Costa, 1993) 
 
Barnett och Brown (1994) utformade en studie som genomfördes på 166 studenter vid ett 
universitet i södra USA. Studenterna fick ta ställning till 24 scenarior kopplade till arbetslivet. 
Studiens resultat visade att ålder inte har någon signifikant påverkan på en individs etiska 
omdöme. Yngre studenter definierades som 21 år eller yngre och äldre som 22 år eller äldre. 
(Barnett och Brown, 1994) Callan (1992) genomförde en studie om etiska värderingar hos 
statsanställda och hur dessa värderingar skilde sig åt på grund av bland annat vissa demografiska 
faktorer. Resultatet av studien visade att den möjliga påverkan av en persons ålder på de etiska 

                                                
3 Instrumentella värderingar handlar om delmål som ska nås för att slutligen nå slutvärderingarna (Schwartz och 
Bilsky, 1987).  
4 Slutvärderingar är de värderingar en individ önskar som slutmål. Dessa nås genom instrumentella värderingar 
(Schwartz och Bilsky, 1987). 
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värderingar individen innehar inte var av betydande grad. Även i en studie av Izraeli (1988) blev 
resultatet i en studie som undersökte amerikanska och israeliska chefer att det inte förekommer 
något signifikant samband mellan etiskt beteende och ålder hos chefer. Kidwell et al. (1987) 
kunde inte heller finna något signifikant samband mellan ålder och en individs etiska uppfattning 
i deras studie.   
 
 

2.3.3 Utbildning  

Den amerikanska undersökningen av Knotts et al. (2000) visade på att de studenter som inte läste 
handels bedömde handlingarna i scenariorna som mer etiska än dem som studerade handels. 
Detta kan betyda att handelsstuderande är mer känsliga och mindre toleranta för oetiskt 
handlande i arbetslivet än dem som inte studerar handels. Författarna menar att detta kanske kan 
bero på att handelsstudenterna får mer och bättre information om etik. (Knotts et al., 2000) 
 
Peterson, Beltramini och Kozmetsky kunde i sin amerikanska undersökning 1984, i Peterson, 
Beltramini och Kozmetsky (1991), visa på att både utbildningsnivå samt huvudämne har en 
betydelse för hur angeläget man anser att företagsetiska situationer är. Studien på 2856 
respondenter visade på att handelsstuderande hade högre intresse i företagsetik än dem som 
studerade humaniora eller naturvetenskap.  
 
I motsats till vad Knotts et al. (2000) kom fram till kunde inte Terpstra et al. (1993) bevisa att 
någon variabel av utbildning påverkar individers etiska beslut i sin undersökning som gjordes på 
201 studenter inom handelsklasser i USA. Enkäten bestod av åtta scenarion med innehåll av 
etiska dilemman där respondenterna skulle ange hur de själva skulle handla i situationen. 
Huvudämnena klassificerades som handelsämnen eller inte handelsämnen för att underlätta 
analyseringen. (Terpstra et al., 1993) Även Comer och Vega (2008) kom fram till ett liknande 
resultat när de undersökte huruvida studenters PET påverkas av bland annat studerat huvudämne. 
Enligt resultaten från enkätundersökningen kunde inget samband hittas mellan respondenternas 
PET och huvudämne. Inte heller Kidwell et al. (1987) kunde genom sin studie visa på att 
utbildningen har någon påverkan på den etiska uppfattningen, när de undersökte ifall 
utbildningsnivån har någon påverkan. 
 
Kennedy och Lawton (1998) genomförde en studie på 490 studenter i USA där ungefär hälften av 
dessa var handelsstuderande och den andra hälften bestod av nationalekonom-, psykologi- och 
sociologistuderande. I denna studie kunde de inte se någon signifikant skillnad mellan dessa 
gruppers vilja att uppträda oetiskt och drog därmed slutsatsen att utbildningen inte har någon 
betydelse för det etiska beteendet.  
 
Utbildningsnivån har enligt Deshpande (1997) inte heller någon större påverkan på den etiska 
uppfattningen. Det var endast i en situation som det skilde sig åt, ”öka ett kostnadskonto med 10 
%”, där dem med högre utbildning ansåg handlingen vara mer oetisk än dem med lägre 
utbildning. I den generella populationen kan den etiska uppfattningen påverkas av 
utbildningsnivån medan detta inte syns inom företagsvärlden. Förklaringen till detta kan vara att 
en person som jobbar på kontor eller liknande ofta har en högre utbildning än den generella 
populationen där det är större spridning på utbildningsnivån. (Deshpande, 1997) 
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2.3.4 Arbetslivserfarenhet 

Reiss och Mitra (1998) genomförde en studie som undersökte om individuella faktorer påverkade 
acceptansen av etiskt och oetiskt beteende inom arbetslivet. Respondenterna bestod av 198 
universitetsstudenter i USA. De fick ta ställning till 16 påståenden vilka mätte hur de såg på locus 
of control inom arbetslivet. Studien bestod även av att studenterna fick ta rollen som en anställd 
och bedöma hur acceptabelt de tyckte att vissa beteenden var. Ett av resultaten av studien visade 
att studenter med längre arbetslivserfarenhet visade en högre acceptans till beteende av oetisk 
karaktär inom arbetslivet. (Reiss och Mitra, 1998) 
 
Ruegger och King (1992) utförde en studie på 2196 studenter i USA där de undersökte om ålder 
eller kön hade någon påverkan på studenternas etiska uppfattning. Indelningen av studenter var 
följande: 21 och yngre, 22-30, 31-40 och 40 och äldre. De som var 40 och äldre visade sig ha de 
högsta etiska värderingarna. Genom klassdiskussioner med respondenterna framkom ett samband 
som visade att studenter med längre arbetslivserfarenhet hade högre etiska värderingar än de med 
mindre arbetslivserfarenhet. Ruegger och King (1992) förklarar detta med att en persons ålder 
påverkar till hög grad hur omfattande arbetslivserfarenhet individen har vilket i sin tur påverkar 
dennes etiska värderingar.  
 
I Kidwell et al. (1987) studie framkom det att arbetslivserfarenhet har en signifikant påverkan på 
chefers beslutsfattande. De fann att samtliga 17 påståenden uppvisade en signifikant skillnad 
beroende på arbetslivserfarenhet. Studien visade att desto längre tid respondenten arbetat desto 
tydligare indikationer visade denna till att utföra ett beslutsfattande av etisk karaktär. Liknande 
resultat visade sig i Dawsons (1997) studie där det framkom att arbetslivserfarenhet har påverkan 
på individens etiska uppfattning. Studien utfördes bland 203 personer som arbetade inom 
försäljning i USA. Även i denna studie visade sambandet på att ju längre arbetslivserfarenhet 
individen har desto högre etiska värderingar har personen. (Dawson, 1997) 
 
Callans (1992) studie visade att arbetslivserfarenhet inte har signifikant inverkan på de etiska 
värderingar en individ innehar. Även Kohut och Korriher (1994) kom till slutsatsen att 
arbetslivserfarenhet inte har någon påverkan på etiskt beslutsfattande. Studien gjordes på 86 
studenter som studerade inom ett MBA program (de flesta studenter arbetade heltid då 
programmet vänder sig till de som vill kombinera arbete och studerande) i USA och de fick ta 
ställning till 16 scenarior som innehöll etiska dilemman. Liknande resultat visade en studie på 
116 försäljare av Dubinsky och Ingram i Loe et al. (2000). De kom fram till att 
arbetslivserfarenhet inte har en betydande påverkan på beslutfattande av etisk karaktär inom en 
organisation. Ytterligare en studie som inte visade på någon signifikant påverkan av 
arbetslivserfarenhet vid etiskt beslutsfattande är en studie gjord på 1178 studenter av McNichols 
och Zimmerer i Loe et al. (2000).  
 
 

2.4 Sammanfattning 

Detta kapitel inleddes med en förklaring av processen för etiskt beslutsfattande och vidare vad 
som kan påverka en individs process för etisk beslutsfattande. Vi har gått djupare in på tidigare 
studier som undersöker hur kön, ålder, utbildningsinriktning, utbildningsnivå och 
arbetslivserfarenhet kan påverka etisk uppfattning hos en person. Två av dessa studier, Kidwell et 
al. (1987) och Deshpande (1997), använder sig av samma enkät och skala för att mäta om etisk 
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uppfattning påverkas av vissa faktorer. Enkäten består av 17 påståenden som respondenterna får 
ta ställning till i hur oetiska de anser situationerna vara på en fem-gradig Likert-skala.  
 
Kidwell et al. (1987) kom fram till en signifikant skillnad mellan kvinnor och män i ett av dessa 
påståenden, vilket var ”dölja sina misstag”. De fann inte någon skillnad i vad respondenterna 
svarade beroende på åldern hos de tillfrågade. Vidare visade studien att längden på 
arbetslivserfarenhet har påverkan på etisk uppfattning hos respondenterna då signifikanta 
skillnader visades i samtliga 17 påståenden.  
 
Deshpandes (1997) resultat visade att ett påstående, ”ta emot gåvor/förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling”, uppvisade en signifikant skillnad beroende på kön. I studien framkom 
att äldre chefer uppvisade en skillnad i etisk uppfattning jämfört med yngre i fem av påståendena. 
Dessa påståenden var: ”ge gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling, dölja sina 
misstag, sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt, avslöja konfidentiell information och förfalska 
rapporter”. Vidare visade Deshpande (1997) att utbildningsnivå hos respondenterna inte har 
någon större påverkan på den etiska uppfattningen då en skillnad endast kunde utläsas i en 
situation, ”öka ett kostnadskonto med 10 %”.  
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3. STUDIENS GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel går vi igenom hur vi valt att angripa problemet och hur insamlingen av data har 

gått till. Vidare redovisar vi hur enkäten byggts upp och metoden för urval av respondenter. 

Sedan redogör vi tillvägagångssättet av enkätstudien och hur vi analyserat den insamlade datan. 

Efter detta diskuterar vi studiens tillförlitlighet, validitet och möjligheten till upprepning av 

studien. Kapitlet avslutas med kritik av källorna som använts. 
 
 

3.1 Angripande av problem 

Metoden kan ses som ett redskap för att uppnå målen att lösa problem och skaffa sig ny kunskap. 
(Holme och Krohn Solvang, 1997) För att närma oss detta ämne började vårt arbete med att 
studera olika teorier för att skaffa oss den kunskap som behövdes för att genomföra studien. 
Vidare läste vi olika studier som gjorts inom ämnet för att få en förståelse för hur man kan gå 
tillväga för att undersöka det vi var intresserade av och även för att se vilka olika resultat vår 
egen studie skulle kunna visa på. Efter denna kunskaps- och teoriinsamling kunde vi upprätta den 
enkät (se Bilaga 1) som utgör studiens empiriska undersökning. Detta tillvägagångssätt visar på 
att vår studie baseras på ett deduktivt angreppssätt (Patel och Davidson, 1994). 
 
Vi kunde finna en enkät i flera tidigare gjorda studier och vår enkät är baserad på vad som 
använts av Kidwell, Stevens och Bethke (1987) samt Deshpande (1997) men den är 
ursprungligen gjord av William A. Ruch och John W. Newstrom. Denna enkät har använts i 
liknande studier som vår varför vi ansåg den vara ett bra alternativ. De ovan nämnda studierna 
baserades på chefer som respondenter men vi använde oss av studenter i vår studie. Vi ansåg 
denna enkät vara passande då påståendena är så pass allmänna att de kan överföras till en annan 
grupp av respondenter. Vi menar att studenter har viss erfarenhet av situationer med etisk 
karaktär och kan därför göra ställningstaganden kring sådana. Ruch och Newstrom gjorde denna 
enkät så tidigt som 1975 men vi anser att situationerna är aktuella även idag, vilket är ett av 
skälen till att vi ansåg oss kunna använda denna enkät.  
 
Vi ville med vår studie veta om demografiska faktorer eller arbetslivserfarenhet påverkar 
studenters etiska uppfattning. Vi försöker i vår undersökning förklara varför studenters etiska 
uppfattning skiljer sig på grund av dessa faktorer och vilka följder de eventuella skillnaderna i 
etisk uppfattning kan ha, vilket betyder att vi huvudsakligen utgår från en positivistisk 
kunskapssyn (Patel och Davidson, 1994). Vårt mål med denna studie var inte att få en djupare 
förståelse till varför det kan skilja sig mellan studenters etiska uppfattningar. Vi ville veta om 
olika faktorer påverkar studenters etiska uppfattningar, det vill säga beskriva och förklara. 
Enkäterna ger en generell överblick till denna fråga med sina kvantifierbara svar och detta leder 
till att vår studie vilar på en kvantitativ forskningsstrategi (Patel och Davidson, 1994; Holme och 
Krohn Solvang, 1997).  
 
 

3.2 Studiens perspektiv 

Vi har valt att se ämnet etik utifrån hur studenter uppfattar etiska situationer i arbetslivet. Detta 
gav oss möjlighet att se frågan om etik ur en framtida arbetssökandes perspektiv. Eftersom vi 
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även delade upp stickprovet i olika svarsgrupper med relativt jämn fördelning mellan kön kan 
undersökningen ses ur ett manligt och kvinnligt perspektiv.  
 

3.3 Litteratursökning  

Teoriavsnittet bygger på vetenskapliga artiklar och facklitteratur vi ansåg passa bäst till vårt syfte 
med studien. Genom arbetet har vi valt att använda oss av vetenskapliga artiklar, facklitteratur, 
SCB:s arbetskraftsprognos för 2006, ett fackförbunds hemsida och en rapport från en konferens 
om etik.  
 
För att finna material har vi använt oss av databaser som Business Source Premier, Emerald och 
Album vid Umeå Universitetsbibliotek. De sökord vi har använt oss av för att finna källor är: 
students, leadership, management, leader, business ethics, ethical decision making, ethics, 
demographic, demographic factors, demographically factors, education, education level, major, 
gender och age i olika kombinationer. Dessutom har vi genom sökning på Internet och databasen 
Google kunnat hitta källor som rapporter och prognoser.  
 
För att kunna välja ut de vetenskapliga artiklar vi ansåg vara passande för vår studie läste vi först 
igenom artiklarnas sammanfattning. När vi sedan hade valt ut vilka som skulle kunna tänkas vara 
relevanta gick vi djupare in på dem för att kunna vara säkra på att de verkligen var användbara. 
För att kontrollera att de källor vi använt oss av var användbara har vi granskat vad syftet med 
studierna var. Vi har även studerat vilken metod de använt sig av, vilka respondenter de använt i 
undersökningen, vart studien utfördes och resultaten. Vidare har vi från de utvalda artiklarnas 
källförteckningar kunnat hitta fler källor som varit användbara i vår studie.  
 
Valet av teorier grundas på att vår enkätstudie utgår från tidigare gjorda undersökningar av 
Kidwell et al. (1987) och Deshpande (1997). Vårt val av andra tidigare gjorda studier grundar sig 
i att vi ville få fram studier som visat på olika resultat för att visa på komplexiteten i detta ämne. 
Vidare ville vi kunna diskutera kring vår studies uppvisade resultat och ansåg oss därför behöva 
redovisa på olika studiers variation i resultat. 
 
 

3.4 Enkätstudien 

 

3.4.1 Enkäter 

För att kunna besvara vår problemformulering och uppfylla syftet med studien krävdes det att en 
enkätundersökning gjordes. För att kunna visa på skillnader mellan olika undersökningsgrupper 
ansåg vi att enkät är den bästa metoden då vi får in data på hur fördelningar ser ut. Vid 
användning av denna metod kan det vara bra att veta dess för- och nackdelar. En fördel med 
enkäter är att respondenten inte påverkas av intervjuaren och att den kan göras på ett relativt stort 
urval. Nackdelen med en enkätundersökning är att det ofta blir ett stort bortfall. Vidare har 
respondenten ingen möjlighet att ställa frågor ifall det finns otydligheter. (Ejlertsson, 2005) Det 
sista har vi dock i vår studie så gott som undvikit i och med att vi fanns närvarande under tiden 
respondenterna svarade på enkäten. Fördelarna med att frågor från respondenten kan besvaras är 
att det bidrar till en högre kvalitet på svaren (Dahmström, 2000). 
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Enkäten (se Bilaga 1) vi använde i vår studie bygger på ett frågeformulär gjort av William A. 
Ruch och John W. Newstrom och som vidare använts av både Kidwell, Stevens och Bethke 
(1987) samt Deshpande (1997). Att använda sig av tidigare gjorda studier är något positivt då det 
betyder att studien redan är testad. Vidare är denna metod bra då man har ett material att jämföra 
sina egna resultat med. Genom att använda sig av redan konstruerade enkäter kan det betyda att 
frågorna redan är kvalitetstestade men eftersom vi inte kunde hitta ursprungskällan, Ruch och 
Newstrom, till denna enkät kan vi inte uttrycka oss om huruvida den är kvalitetstestad eller inte. 
(Ejlertsson, 2005) Vid konstruktionen av enkäten använde vi oss däremot inte av riktigt samma 
variabler som Kidwell et al. (1987) eller Deshpande (1997) eftersom vi bara var intresserade av 
att undersöka om kön, ålder, inriktning på utbildningen, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet 
påverkar den etiska uppfattningen.  
 
Frågornas ordningsföljd är viktig och enkäter ska inledas med neutrala frågor (Patel och 
Davidson, 1994; Dahmström, 2000) vilket vår enkät också gjorde. Detta kan vara extra viktigt 
vid enkäter som innehåller känsliga frågor, vilket vår enkät kan anses göra, för att både 
svarsfrekvensen och svarskvaliteten ska gynnas (Dahmström, 2000). Variabler som kön, ålder, 
utbildningsnivå, inriktning på utbildning samt arbetslivserfarenhet var det första som 
efterfrågades. Därefter kom frågorna om respondentens etiska uppfattning som bestod av 13 
påståenden som skulle tas ställning till. Påståendena besvarades med förutbestämda 
svarsalternativ som bestod av en fem-gradig Likert-skala. Skalan motsvarade om de tyckte att 
påståendet inte alls var oetiskt eller väldigt oetiskt. De fasta svarsalternativen gjorde att vi inte 
kunde tolka respondenternas svar på olika sätt och detta bidrar till en positivistisk kunskapssyn 
(Patel och Davidson, 1994). 
 
Eftersom påståendena är kopplade till arbetslivet kan de tolkas som kontextberoende av 
respondenterna. Då en av de faktorer vi undersöker är utbildningsinriktning kan studenter vid de 
olika institutionerna tolka dessa situationer mycket olika beroende på vilken kontext de placerar 
dessa inom. Ett av de påståenden som kan tolkas olika av studenterna är situationen ”inte anmäla 
andras överträdelser av företagets regler och policys”. De studerande vid Institutionen för 
omvårdnad skulle kunna tänka denna arbetssituation inom deras framtida yrkesroll. Detta kan 
innebära att situationen kan tolkas som mer oetisk då vårdpersonal är skyldiga att anmäla vissa 
överträdelser enligt Lex Maria (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 6 
kapitel, 4 §). Samma situation skulle kunna tolkas som mindre oetisk av studenter vid 
Handelshögskolan. Detta eftersom den kontext som dessa studenter kan tänkas koppla situationen 
till skiljer sig från kontexten för omvårdnadsstuderande. Inom en möjlig framtida yrkesroll som 
en student vid Handelshögskolan kan ha, är det troligt att liknande bestämmelser angående 
anmälningsskyldighet inte finns.  
 
Ytterligare ett påstående som vi kan tänka oss skulle kunna tolkas något olika är ”ta emot 
gåvor/förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling”. Omvårdnadsstudenter kan även i detta fall 
tolka denna situation till sitt framtida yrke. Ta emot gåvor/förmåner av patienter mot fördelaktig 
behandling inom vården kan anses otänkbart. Ett sådant beteende kan vara något mer 
”acceptabelt” inom de yrkesroller som exempelvis de studerande vid Institutionen för fysik kan 
hamna inom. Vi tror att det kan finnas ytterligare påståenden som kan tolkas olika och de vi 
diskuterat är exempel på sådana påståenden.  
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Den ursprungliga enkäten består av 17 påståenden men vi valde att inte använda oss av alla. 
Detta på grund av att två av påståendena inte gick att översätta på ett bra sätt och för att vi efter 
råd fick veta att dessa påståenden inte går att fråga i Sverige då dessa handlingar förmodligen inte 
görs/går att göra i Sverige. Ett annat påstående handlade om ett rent kriminellt beteende och 
därför ansåg vi den inte vara passande för vår studie. Den sista frågan tror vi hade varit svår för 
respondenterna att förstå varför vi valde att inte ta med den i vår enkät. Två av påståendena, 
”avslöja konfidentiell information” och ”förfalska rapporter”, där Deshpande (1997) fann en 
skillnad i etisk uppfattning beroende på respondenternas ålder är två av de situationer som vi valt 
att inte ta med i vår enkät. Ett ytterligare påstående som vi valt att inte inkludera i vår studie är 
påståendet ”öka ett kostnadskonto med 10 %”. Denna situation uppvisade en skillnad i 
Deshpande (1997) beroende på utbildningsnivå hos respondenterna. Detta faktum tar vi hänsyn 
till vid jämförelse med Deshpandes (1997) studie.   
 
Vid utformandet av frågan för ålder valde vi att fråga vilket år respondenterna var födda istället 
för att använda oss av fasta åldersintervall. Att fråga om födelseår istället för ålder kan vara bättre 
då denna fråga upplevs som mindre känslig (Trost, 2001). Vi valde att inte använda oss av fasta 
åldersintervall på grund av att det kan försvåra bearbetningen av datan. Använder man sig av 
fasta åldersintervall kan det leda till att alla eller väldigt många respondenter hamnar inom 
samma intervall på grund av att åldersfördelningen i populationen missbedömts. (Dahmström, 
2000) Efter att vi fått in enkäterna kunde vi istället se hur åldersfördelningen såg ut och därefter 
skapa de intervall vi ansåg vara passande. Vi bestämde att använda oss av intervallen av födelseår 
89-87, 86-84, 83-81 och det sista intervallet för dem födda 80 eller tidigare. På grund av samma 
anledning bestämde vi oss även för att fråga efter antal påbörjade terminer på samma sätt. Detta 
för att sedan kunna dela in dem i, enligt oss, passande intervall. Intervallen blev 1-2 terminer, 3-4 
terminer, 5-6 terminer samt 7 terminer och fler. Vi valde dessa intervall för födelseår och 
terminer hos studenterna på grund av att vi ville ha en relativt jämn fördelning inom intervallen 
och samtidigt lika stora intervall.  
 
Vi är medvetna om att åldersfördelningen i vårt stickprov skiljer sig från åldersfördelningen i de 
tidigare gjorda studierna på chefer vi jämför vår studie med. Detta beror dock på att 
åldersfördelningen i de undersökta populationerna skiljer sig från varandra. På grund av att 
åldersfördelningarna ser olika ut innebär det även att de använda åldersintervallen skiljer sig åt 
något. Tidigare gjorda studier på studenter har en liknande åldersfördelning som vår studie. Trots 
att åldersfördelningarna är lika varandra finns det skillnader i vilka åldersintervall som använts. 
Detta påverkar diskussioner och jämförelser mellan vår studie och tidigare gjorda studier som vi 
har haft i åtanke under arbetets gång. 
 
Vid utformandet av frågor för att samla in information finns det två saker som måste beaktas, 
nämligen graden av standardisering samt strukturering. En enkät är helt standardiserad eftersom 
respondenterna får svara på samma frågor i samma ordning. Vår enkät är även helt strukturerad 
när endast fasta svarsalternativ finns. (Patel och Davidson, 1994) Eftersom vi i vår studie jämför 
olika grupper och deras etiska uppfattning är det lämpligt att använda sig av en strukturerad och 
standardiserad studie. Skulle detta inte användas kan det leda till att respondenterna i högre grad 
tolkar frågorna i enkäten och syftet med studien på olika sätt, vilket i sin tur påverkar studiens 
resultat.  
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3.4.2 Urval 

I denna studie har vi använt oss av det icke-slumpmässiga bekvämlighetsurvalet. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att de enheter som är lättast att få tag på väljs ut till undersökningen. 
(Holme och Krohn Solvang, 1997) För denna studie hade vi bestämt att vi skulle dela ut över 200 
enkäter eftersom vi ansåg detta vara en bra storlek på stickprovet då det är relativt stort. Stora 
stickprov kan leda till mindre felmarginaler i resultaten än små stickprov (Dahmström, 2000). 
Efter detta bestämde vi att det skulle vara ca 70 respondenter från respektive institution5 vid 
Umeå universitet som vi valde att dela ut enkäten inom. Vidare skulle antalet manliga och 
kvinnliga studenter vara så lika som möjligt. Vi försökte även att få så stor spridning på 
utbildningsnivån som möjligt genom att kontakta klasser med olika antal påbörjade terminer. Vår 
uppgift har varit att fylla dessa kvoter på ca 70 respondenter inom varje institution och även ta 
hänsyn till våra andra önskemål angående urvalet. Problemet med denna typ av urval är att 
intervjuaren kan välja respondenter som denne kan identifiera sig med (Dahmström, 2000). Vi 
har varit medvetna om risken att välja ut vissa respondenter varför vi gjort vårt bästa för att 
försöka undvika detta. Ännu en nackdel med denna typ av metod är att en redovisning för 
bortfallet inte går att göra när det saknas en redovisning över antalet tillfrågade personer 
(Dahmström, 2000). Vi har trots detta försökt redovisa och diskutera vårt bortfall fast det inte går 
att göra det i exakta siffror. 
 
 

3.4.3 Presentation av institutionerna  

Handelshögskolan bildades 1989 och är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå 
Universitet. Handelshögskolan tillhandahåller fyra civilekonomprogram, vilka är: 
Civilekonomprogrammet, Service Managementprogrammet, International Business Program och 
Handel- och logistik programmet. Utöver detta finns ett flertal fristående kurser samt 
magisterutbildningar. Inom Handelshögskolan studerar för närvarande cirka 1500 studenter. 
(Umeå Universitet, 2008b) 
 
Institutionen för omvårdnad bildades 1988 och är en del av medicinska fakulteten. Inom 
institutionen finns Sjuksköterskeutbildning och Röntgensjuksköterskeutbildning. Utöver dessa 
utbildningar erbjuds även ett antal specialist- och påbyggnadsutbildningar och magisterprogram. 
Inom Institutionen för omvårdnad studerar cirka 1000 studenter. (Umeå Universitet, 2007) 
 
Institutionen för fysik grundades med nuvarande form 1993. Institutionen är ansvarig för 
Fysikerprogrammet, Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik och Öppen ingång till 
Civilingenjörsutbildningar. Utöver dessa erbjuder institutionen även kurser inom fysik. Vid 
Institutionen för fysik studerar ca 900 studenter. (Umeå Universitet, 2008a) 
 
 

3.4.4 Tillvägagångssätt 

Skälet till att vi valde Handelshögskolan, Institutionen för omvårdnad och Institutionen för fysik 
var att vi trodde att studenternas etiska uppfattning skulle kunna skilja sig mellan dessa 
institutioner. Vi anser att detta kan bero på att det inom utbildningarna finns olika utgångspunkter 
och fokus på etik och moral och kurser inom detta område integreras allt mer inom 

                                                
5 En presentation av de valda institutionerna följer under nästa rubrik. 
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universitetsutbildningar. Inom företagsekonomiska institutionen har utbudet ökat de senaste åren 
och etik vävs ofta in i fler kurser. Inom Institutionen för omvårdnad är etik och moral en självklar 
del av utbildningen medan det inte läggs lika stor vikt vid ämnet inom Institutionen för fysik. Det 
diskuteras flitigt kring vilken påverkan etiska kurser har på studenter och då olika institutioner 
bedömer vikten av etiska inslag i utbildningen olika anser vi det vara intressant att se om vi kan 
finna något samband mellan utbildning och etisk uppfattning.  
 
Innan vi delade ut enkäten till de riktiga respondenterna gjorde vi ett test med enkäten på sex 
personer. Detta test var till för att få respons på utformningen av enkäten och själva 
frågeställningarna för att säkerställa att så lite missförstånd och feltolkningar som möjligt skulle 
inträffa vid undersökningen. Efter vi fått kommentarer på vår enkät gjorde vi ändringar i 
möjligaste mån. Likert-skalan vi använde oss av i enkäten blev kommenterad, där testpersonerna 
tyckte att 5 skulle stå för väldigt oetiskt och att 1 skulle stå för inte alls oetiskt. Vi valde dock att 
behålla skalan som vi gjort den för att kunna jämföra våra resultat med resultaten från tidigare 
studier. Eftersom att dessa studier använt sig av denna skala skulle det försvåra vår jämförelse om 
vi använt en annan skala. För att minska risken för missförstånd angående skalan införde vi en 
beskrivning, vid varje fråga, av vad 1 och 5 hade för betydelse.  
 
För att få tag på respondenter från Institutionen för omvårdnad och Institutionen för fysik 
kontaktade vi några föreläsare på respektive institution. Vi förklarade för föreläsarna vad syftet 
med vår studie var och frågade därefter om det var möjligt att komma på deras föreläsningar för 
att dela ut enkäten. Efter överenskommelse kunde vi dela ut enkäterna till två grupper inom varje 
institution. Vid mötet med studenterna på föreläsningarna berättade vi vilka vi var och vad vi 
gjorde för studie. Vi meddelade även respondenterna att deras medverkan var anonym och att det 
var frivilligt att delta i studien. Vid enkäter med känsliga frågor är detta extra viktigt för att 
minimera bortfallet (Dahmström, 2000).  
 
Till Institutionen för omvårdnad och Institutionen för fysik har vi använt oss av en gruppenkät, 
vilket innebär att enkäten delas ut till samtliga närvarande vid t.ex. en föreläsning som i detta fall. 
Att många personer kan undersökas snabbt och billigt är en fördel med denna metod. Vidare är 
även bortfallet på grund av att man inte vill delta i undersökningen litet. Nackdelar med 
gruppenkäter är att det finns en risk för att respondenterna påverkas av varandra. Även risken för 
mätfel och variabelbortfall ökar vid denna metod och det är därför viktigt att respondenterna har 
tillräckligt mycket tid på sig att besvara enkäten. (Dahmström, 2000) När vi delat ut enkäterna 
har det varit i anslutning till raster vilket kan leda till att det finns visst mätfel i materialet. 
Studenterna kan ha känt en stress och inte kunnat besvara enkäten i lugn och ro på grund av att de 
velat ta rast.  
 
Att få tag på studenter vid Handelshögskolan var för oss betydligt lättare. Eftersom vi själva 
studerar vid Handelshögskolan vet vi vart dessa studenter befinner sig på campusområdet. För att 
få tag på respondenter i denna grupp gick vi helt enkelt omkring på campusområdet och delade ut 
enkäterna. Totalt besvarades 210 enkäter av studenter på Umeå Universitet. Av dessa var 69 från 
Handelshögskolan, 73 från Institutionen för omvårdnad och 68 från Institutionen för fysik. 
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3.4.5 Analys av insamlat material 

Efter insamlandet av data behandlades den i SPSS. Vi började med att ta fram hur fördelningen 
såg ut mellan de olika undersökningsgrupperna (se Tabell 1 i Kapitel 4) då detta kan påverka 
vidare analysering av materialet. Sedan tog vi fram korstabeller för att se hur svarsfördelningen 
på skalan såg ut i varje fråga för hela stickprovet (se Tabell 2 i Kapitel 4) och även för några av 
de olika undersökningsgrupperna (se Bilaga 2 och 3). Vi valde att inte göra denna redovisning för 
alla undersökningsgrupper. Grupperna för ålder, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet är i 
vissa fall så små att vi inte tror det skulle vara användbart att redovisa något mer än medelvärdet 
för dessa grupper.  
 
För att kunna göra jämförelser mellan de olika grupperna valde vi att använda oss av 
medelvärdet. Tidigare studier inom samma ämne använder sig även dem av medelvärdet. Detta 
var ett av skälen till att vi gjorde valet att använda oss av medelvärden eftersom det gör det lättare 
för oss att göra jämförelser med andra studier. Vi har haft i åtanke att medelvärdet kan dölja hur 
den verkliga svarsfördelningen ser ut. Med detta menar vi att det inte går att se ifall medelvärdet 
ser ut som det gör för att respondenterna svarat relativt samlat på den skalan som använts eller i 
ytterkanterna, varför vi valde att redovisa även den verkliga svarsfördelningen som nämndes 
ovan. I denna redovisning kunde vi dock se att svaren var relativt lika och därför samlad kring 
varandra och inte utspridda på ytterkanterna, varför vår användning av medelvärde inte bör dölja 
några större avvikelser. 
 
För att jämföra hur män och kvinnor svarade på frågorna använde vi oss av ”Independent t-test” 
(se Tabell 3 i Kapitel 4). Vidare använde vi oss av ”One way between-groups ANOVA6 with 
post-hoc test” för att jämföra hur arbetslivserfarenhet, de olika åldersgrupperna, institutionerna 
och utbildningsnivåerna påverkar den etiska uppfattningen (se Tabell 4-7 i Kapitel 4). Vid båda 
testerna använde vi oss av en signifikansnivå på 0,05. Vi är medvetna om att stickprovet i denna 
studie ej är normalfördelat och att detta antas när t-test och ANOVA test görs (Pallant, 2001). 
Vårt stickprov är positivt skevt fördelat men vi valde dock att göra dessa test i alla fall eftersom 
det ändå är fullt möjligt (Pallant, 2001) och även med tanke på att tidigare gjorda studier inom 
detta ämne och de studier vi skulle jämföra denna studie med hade gjort dessa typer av test. 
Eftersom stickprovet är stort (över 30 respondenter) bör det faktum att det ej är normalfördelat 
inte påverka resultatet i någon större utsträckning (Pallant, 2001). 
 
Vi använde oss även av korstabeller och ”Chi-två test” för att kunna se sambanden mellan de 
olika undersökningsgrupperna (se Tabell 8-19 i Kapitel 4 och Bilaga 4). Skälet till att vi gjorde 
detta var för att kunna analysera om vissa svar på frågorna kunde ha mer än en förklaring och 
även för att kunna se ifall undersökningsfaktorerna påverkar varandra. Vi valde att inte göra 
några korstabeller mellan arbetslivserfarenhet och de övriga variablerna eftersom denna faktor 
inte visade på någon påverkan på respondenternas etiska uppfattning (se Tabell 7 i Kapitel 4). 
 
 

3.4.6 Bortfall 

Ett individbortfall innebär att man inte fått något svar alls på en enkät (Dahmstöm, 2000). Vårt 
individbortfall består av dem som lämnat klassrummen utan att svara på enkäten. Även när vi gått 

                                                
6 ANOVA = analysis of variance (Keller och Warrack, 2003) 
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runt och frågat om folk vill delta i undersökningen finns det dem som har tackat nej och dessa 
personer hör också till denna typ av bortfall. Vi tror att en förklaring till denna typ av bortfall är 
att dessa personer inte har tid att besvara enkäten.  
 
Eftersom det är väldigt många studerande på universitetet som gör enkätundersökningar på 
studenter kan det vara så att det individbortfall vi har består av personer som är vana att bli 
tillfrågade om att delta i enkäter. Dessa studenter kan därför vara relativt trötta på att medverka i 
undersökningar och på grund av det tacka nej.  
 
Partiellt bortfall eller variabelbortfall som det också kallas innebär att det t.ex. är vissa frågor i en 
enkät som inte blivit besvarade (Dahmström, 2000). Vår undersökning består av vissa 
variabelbortfall. Det var en respondent som inte besvarat frågan om födelseår. Detta kan bero på 
att denne har glömt att svara på frågan, inte ville svara på den eller helt enkelt missat den. Ålder 
kan vara en känslig fråga för vissa och därför kanske denna respondent inte ville besvara denna 
fråga, trots att vi försökt att göra frågan mindre känslig genom att fråga efter födelseår istället för 
precis ålder.  
 
I en annan besvarad enkät kunde vi se att respondenten hade missförstått hur enkäten skulle 
besvaras, vilket även det ledde till ett variabelbortfall då vi inte kunde registrera alla svaren. 
Personen trodde att enkäten hade en sju-gradig istället för en fem-gradig Likert-skala och vi 
kunde därför bara registrera de svar som var placerade i mitten på skalan.  
 
Det fanns även enkäter som saknade svar på vissa av påståendena och i dessa enkäter var det ofta 
flera påståenden som inte var besvarade. Vi tror att detta kan bero på att frågorna som enkäten 
behandlar kan ses som väldigt situationsberoende och därför svåra att besvara. Detta leder därför 
till att vissa frågor inte besvarats. Dessa variabelbortfall kan även bero på att respondenterna inte 
vill besvara dessa frågor eftersom de kan vara för känsliga. I de fall variabelbortfallet var litet per 
enkät kan det bero på att frågorna har blivit missade eller att respondenten har hoppat över frågan 
för att sedan gå tillbaka för att besvara den senare men glömt bort det.  
 
 

3.5 Tillförlitlighet och validitet 

Vid insamlandet av information måste vi försäkra oss om att vi vet vad vi gör. Undersökningen 
ska göras på ett tillförlitligt sätt men vi ska även undersöka det vi avser att undersöka. (Patel och 
Davidson, 1994) Nedan går vi igenom hur vi försökt säkerställa tillförlitligheten, att vi 
undersöker det vi tänkt undersöka och möjligheten till upprepning.  
 
 

3.5.1 Reliabilitet 

God reliabilitet betyder att undersökningen gjorts på ett tillförlitligt sätt. Tillförlitligheten är svår 
att uppskatta i förväg vid användandet av enkät. Det är först efter att de blivit besvarade som man 
verkligen kan se ifall den är reliabel men det finns saker man kan göra för att öka 
tillförlitligheten. (Patel och Davidson, 1994) Det är viktigt att under hela forskningsprocessen 
vara uppmärksam och noggrann och reliabiliteten kan även ökas genom att kontrollera att inga 
felinmatningar av data gjorts (Holme och Krohn Solvang, 1997). Vi anser oss haft dessa element 
i åtanke under vårt arbete med studien.  
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Reliabiliteten påverkas av hur frågorna ställs. Är frågorna dåligt konstruerade eller ställda på ett 
felaktigt sätt kan slumpvariationen i svaren bli stor. (Ejlertsson, 2005) Eftersom dessa frågor 
använts i många tidigare studier anser vi att det visar på en viss reliabilitet på undersökningen. 
Dock anser vi att frågorna i enkäten kan kopplas till olika kontexter av de olika grupperna av 
respondenter, som vi tidigare diskuterat, vilket i sin tur kan påverka resultatet. Trots dessa 
möjliga tolkningar anser vi att resultatet kan jämföras mellan respondenterna. Vidare har vi 
kontextberoendet i åtanke genom arbetet och diskuterar kontexternas möjliga påverkan på 
resultatet.   
 
För att testa reliabiliteten i vår studie har vi gjort ett studium av intern konsistens. Denna metod 
används när man har ett antal variabler som ska mäta ett visst förhållande. Genom att beräkna 
Cronbach alpha undersöker man hur frågorna är korrelerade till varandra, dvs. hur hög den 
interna konsistensen är. Lägsta möjliga värde på Cronbach alpha är 0 vilket innebär att det inte 
finns någon samvariation mellan variablerna. Det högsta möjliga värdet är 1,0 men ett värde 
kring 0,7 eller högre anses vara acceptabelt. (Pallant, 2001) Vårt test visade på värdet 0,839 och 
visar därför på att vår studie har mer än en acceptabel reliabilitet. Ett större stickprov hade kunnat 
göra denna studie mer tillförlitlig. Vi hade kunnat undersöka fler än 70 studenter vid varje 
institution men vi ansåg det redan höga värdet på reliabiliteten vara tillräckligt. Trots storleken på 
stickprovet anser vi reliabiliteten vara så pass hög att den bevisar vår studies tillförlitlighet.  
 
 

3.5.2 Validitet 

Med god validitet menas att undersökningen man genomfört verkligen undersöker det man avsett 
att undersöka. För att försäkra sig om validiteten kan man dela upp den i två områden; 
innehållsvaliditet och samtidig validitet. Innehållsvaliditeten kan säkerställas genom att en 
utomstående som är kunnig inom området får göra en logisk analys av innehållet av det 
instrument man använder sig av. (Patel och Davidson, 1994) I detta fall anser vi att vår 
handledare bidragit till detta när vår enkät visats upp för att kommenteras innan studien 
genomfördes. Ett test på ytterligare sex personer har även det ökat validiteten eftersom att vi efter 
givna råd, kommentarer och diskussioner gjorde ändringar i enkäten för att säkerställa att 
missförstånd och feltolkningar skulle minimeras.   
 
Den samtidiga validiteten kan säkerställas genom att jämföra utfallet på instrumentet med något 
annat tecken på det som undersöks. Detta innebär att instrumentet bör prövas på en grupp som 
liknar den grupp som ska undersökas i verkligheten. (Patel och Davidson, 1994) Vi anser att vår 
undersökning även har en samtidig validitet då den grundas på en undersökning som gjorts flera 
gånger tidigare, av bland annat Kidwell et al. (1987) och Deshpande (1997). Det innebär att 
instrumentet vi använt oss av har testats tidigare. Testet på de sex personerna, som var studenter, 
har även det bidragit till den samtidiga validiteten.  
 
 

3.5.3 Replikation  

Replikation innebär att undersökningen skall kunna göras igen för att se om resultaten blir 
detsamma. Forskarens speciella kännetecken och förväntningar ska inte påverka undersökningen. 
För att undersökningen ska vara möjlig att replikera måste forskaren i detalj beskriva sitt 
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tillvägagångssätt. (Bryman och Bell, 2005) Vi har försökt att beskriva vårt tillvägagångssätt så 
detaljerat som möjligt vilket enligt oss borde göra studien replikerbar.  
 
 

3.5.4 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om i hur hög grad resultaten i en studie kan generaliseras till andra 
grupper än dem som undersökts (Bryman och Bell, 2005). Vi anser oss ha minimerat risken för 
subjektivitet vid urvalsprocessen genom att undvika att välja ut en viss typ av respondenter. Vid 
rundvandringen på Handelshögskolan frågade vi samtliga personer vi passerade och därmed 
valde vi inte respondenterna utifrån vilka vi kände samhörighet med. Vi genomförde 
gruppenkäter vid Institutionen för omvårdnad och Institutionen för fysik och vi anser inte att det 
finns någon anledning att tro att de undersökta klasserna skiljer sig från de övriga klasserna vid 
institutionerna. Med detta menar vi att vårt urval representerar den valda populationen väl. 
Vidare anser vi att storleken på stickprovet är stort nog för att visa på verkliga skillnader i etisk 
uppfattning hos respondenterna. Därför menar vi att resultatet från vår studie har en viss 
generaliserbarhet. Vi anser att resultatet kan generaliseras till populationen; studerande vid 
Handelshögskolan, Institutionen för omvårdnad och Institutionen för fysik vid Umeå Universitet.  
 
 

3.6 Källkritik 

Källmaterial är det skriftligt nedtecknade materialet som används och detta kan vara av olika 
kvalitet och karaktär (Holme och Krohn Solvang, 1997).  Det är därför viktigt att utvärdera den 
information som används (Andersen och Schwencke, 1998). Vid kritisk bedömning av källor som 
används finns det tre kriterier som kan vara lämpliga att titta på: teoriernas ursprung, empiriska 
grund och aktualitet (Johansson-Lindfors, 1993). 
 
De vetenskapliga artiklar vi använt i denna studie anser vi vara tillförlitliga eftersom de kommer 
från databaser som rekommenderas av Umeå Universitetsbibliotek. Artiklarna är även peer 
reviewed vilket stärker deras trovärdighet ytterligare. Vi har även i vårt arbete med dessa artiklar 
kritiskt granskat dess innehåll och metoden som författarna använt innan vi beslutat oss för att ta 
med dem i vår studie. Vidare har vi även en diskussion kring varför författarna till dessa artiklar 
kan ha kommit fram till sitt resultat när vi jämför dessa mot vår studie. De flesta av de 
vetenskapliga artiklar vi använt oss av har en liknande frågeställning och syfte som vår studie. 
Det har inte alls varit några problem att finna empiriskt material om detta ämne eftersom att det 
finns mycket forskat och skrivet om det. 
 
Prognosen vi använt oss av kommer från SCB som anses vara en tillförlitlig källa. De uppgifter 
som kommer fram i prognosen styrks av informationen i vissa vetenskapliga artiklar och därför 
anser vi att denna prognos är trovärdig. Vidare visar denna prognos på det intressanta med detta 
ämnesval varför vi valde att använda oss av den. Vi har även använt oss av en fackförenings 
hemsida där vi fann en artikel kring hur arbetskraften kan komma att ändras. Vi är medvetna om 
att internetkällor ska granskas noggrant vilket vi följaktligen har gjort. Vi ansåg att denna källa är 
tillförlitlig för att erhålla denna information. Rapporten vi använt som publicerats på 
Etikakademins hemsida fann vi pålitlig för de fakta vi använt oss av från denna källa.  
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Vi har i vår studie använt oss av material producerat från mitten av 1980-talet och senare. Ett 
gammalt datum behöver inte innebära att ett verk eller forskningsresultat är inaktuellt 
(Johansson-Lindfors, 1993). Trots att vissa källor kan upplevas som gamla så kan vi se att de 
nyare källorna visar på liknande resultat och attityder. Ett exempel är att de vetenskapliga 
artiklarna av Kidwell (1987) och Deshpande (1997) trots det stora åldersspannet dem emellan 
visar på ganska lika resultat. Därför anser vi att de källor vi använt oss av är tillförlitliga och 
relevanta för vår studie och större delen av de använda källorna har producerats under 1990-talet 
och senare.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel inleds med beskrivning av hur respondenterna är fördelade inom de undersökta 

faktorerna. Sedan följer en redovisning över hur respondenterna har besvarat enkäten. Denna 

redovisning sker både i procentsatser och i medelvärden för de olika grupperna inom de 

demografiska faktorerna och arbetslivserfarenhet. Slutligen presenteras de olika sambanden 

mellan faktorerna.  
 
 

4.1 Stickprovet 

Stickprovet består av 210 respondenter. Procentuellt sett utgör männen 57,6 % och kvinnorna 
42,4 % av urvalet. De flesta respondenter är födda mellan 84-89 och utgör tillsammans 73,4 % av 
stickprovet. Respondenternas fördelning över institutionerna är relativt jämn. Utbildningsnivån 
inom stickprovet är till största del mellan 1-4 terminer och uppgår till 79 %. Den större delen av 
respondenterna har en arbetslivserfarenhet mellan 1- mindre än 3 år.  
 

Faktor      Antal      % av totalen 

Kön 

Män    121  57,6 % 
Kvinnor    89  42,4 % 
 
Födelseår 

89-87    64  30,5 % 
86-84    90  42,9 %  
83-81    32  15,2 % 
80-    23  11 % 
Blank    1  0,4 % 
 
Institution 
Handelshögskolan  69  32,9 % 
Omvårdnad   73  34,7 % 
Fysik    68  32,4 % 
 
Terminer 

1-2    90  42,9 % 
3-4     76  36,1 % 
5-6    27  12,9 %  
7-    17  8,1 % 
 
Arbetslivserfarenhet 
Ingen    8  3,8 % 
Mindre än 1 år   45  21,4 % 
1 – mindre än 3 år  83  39,6 % 
3 – mindre än 6 år  45  21,4 % 
6 år eller mer   29  13,8 % 

 

Tabell 1 
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4.1.1 Sammanställning av resultat 

Nedanstående tabell redovisar procentsatsen för hur stor del av samtliga respondenter som svarat 
inom vardera av svarsalternativen där 5 betyder inte alls oetiskt och 1 står för väldigt oetiskt. Vi 
finner att respondenternas svar på frågorna är relativt lika då ett mönster kan urskiljas. 
Majoriteten av svaren ligger mellan två till tre närliggande svarsalternativ per påstående. 
Sammanställningen visar inte på någon större spridning i besvarandet eller att svaren på en fråga 
är fördelade på båda ytterkanterna dvs. 1 och 5.  
 

  Svarsalternativ 

 Frågor  5 4 3 2 1 

1  Att använda sig av företagets service för privat 
bruk 

2,4 %  12,9 % 35,7 % 33,8 % 15,2 % 

2  Ge gåvor / förmåner i utbyte mot fördelaktig 
behandling 

3,8 % 9,1 % 24,4 % 32,5 % 30,1 % 

3  Ta längre tid på sig än nödvändigt för att göra 
ett jobb 

2,9 % 7,7 % 29,2 % 34,9 % 25,4 % 

4  Göra privata ärenden på arbetstid 4,8 % 14,8 % 35,2 % 33,3 % 11,9 % 

5  Dölja sina misstag 1,9 % 10,5 % 25,8 % 35,9 % 25,8 % 

6  Skylla misstag på en oskyldig medarbetare 0,5 % 0 % 3,8 % 7,7 % 88 % 

7  Ta äran för någon annans arbete 0,5 % 1 % 4,3 % 21,1 % 73,2 % 

8  Sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt 3,8 % 9,1 % 22,5 % 32,1 % 32,5 % 

9  Inte anmäla andras överträdelser av företagets 
regler och policys 

4,3 % 19,1 % 36,8 % 29,2 % 10,5 % 

10  Använda sig av företagets material och 
resurser för privat bruk 

3,8 % 25,8 % 35,9 % 27,8 % 6,7 % 

11  Ta emot gåvor / förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling 

2,4 % 10,6 % 20,7 % 34,1 % 32,2 % 

12   Nyttja extra privat tid 1,4 % 10,6 % 26,9 % 39,9 % 21,2 % 

13  Tillåta en underordnad att överträda företagets 
regler och policys 

1,4 % 9,7 % 26,1 % 38,6 % 24,2 % 

På grund av avrundningar kan totala procentsatsen vara något felaktig.  

 

Tabell 2 
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I sammanställningen av resultaten uppdelade på män och kvinnor (se Bilaga 2) ser vi liknande 
tendenser. Även i sammanställningen uppdelade på institutionerna (se Bilaga 3) ser vi dessa 
tendenser.  
 
 

4.2 Kön 

Mellan män och kvinnor kunde vi i nio frågor av 13 finna en signifikant skillnad i 
respondenternas svar. Det påstående som hade den största skillnaden i medelvärde mellan könen 
var fråga 9. Den fråga som visade på en signifikant skillnad men hade den minsta skillnaden i 
medelvärde var fråga 7. 
 

 Frågor  Män Kvinnor  

1  Att använda sig av företagets service för privat bruk 2,7025* 2,3034* 

2  Ge gåvor / förmåner i utbyte mot fördelaktig 
behandling 

2,4167* 2,0000* 

3  Ta längre tid på sig än nödvändigt för att göra ett jobb 2,2917 2,2584 

4  Göra privata ärenden på arbetstid 2,8512* 2,4270* 

5  Dölja sina misstag 2,3833 2,1124 

6  Skylla misstag på en oskyldig medarbetare 1,2167 1,1136 

7  Ta äran för någon annans arbete 1,4250* 1,2360* 

8  Sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt 2,3167 2,0337 

9  Inte anmäla andras överträdelser av företagets regler 
och policys 

3,0331* 2,4205* 

10  Använda sig av företagets material och resurser för 
privat bruk 

3,1250* 2,6517* 

11  Ta emot gåvor / förmåner i utbyte mot fördelaktig 
behandling 

2,3750* 1,8864* 

12   Nyttja extra privat tid 2,4958* 2,0674* 

13  Tillåta en underordnad att överträda företagets regler 
och policys 

2,4370* 2,0114* 

* Uppvisar signifikant skillnad vid en signifikansnivå på 0,05 

 

Tabell 3 
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Både män och kvinnor anser situationerna som relativt oetiska. I samtliga situationer som visar 
en signifikant skillnad mellan könen har kvinnorna lägre medelvärde, vilket innebär att kvinnorna 
anser situationerna vara mer oetiska än männen. Vidare innebär detta att det finns en skillnad i 
den etiska uppfattningen mellan kvinnorna och männen.  
 
 

4.3 Ålder 

Födelseår hos respondenterna är indelade i fyra intervall för att lättare kunna jämföras. Vi fann att 
två frågor visade på en signifikant skillnad i svaren, nämligen fråga 5 och 9. I båda frågorna är 
det samma åldersgrupper som skiljer sig åt. Dessa är åldersgrupperna 86-84 och de födda 80 eller 
tidigare. Den största signifikanta skillnaden fann vi i påstående 5.  
 

  Födelseår 

 Frågor  89-87 86-84 83-81 80- 

1  Att använda sig av företagets service för 
privat bruk 

2,4688 2,5778 2,7500 2,2174 

2  Ge gåvor / förmåner i utbyte mot fördelaktig 
behandling 

2,3438 2,1124 2,4375 2,2174 

3  Ta längre tid på sig än nödvändigt för att göra 
ett jobb 

2,2812 2,1685 2,5938 2,3043 

4  Göra privata ärenden på arbetstid 2,4531 2,7333 2,9062 2,6957 

5  Dölja sina misstag 2,1719 2,5056* 2,1562 1,7826* 

6  Skylla misstag på en oskyldig medarbetare 1,2031 1,1348 1,3548 1,0000 

7  Ta äran för någon annans arbete 1,3594 1,2809 1,4375 1,4348 

8  Sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt 2,2656 2,2022 2,1562 2,0870 

9  Inte anmäla andras överträdelser av företagets 
regler och policys 

2,7031 2,9333* 2,8710 2,2609* 

10  Använda sig av företagets material och 
resurser för privat bruk 

2,8750 2,9888 3,1250 2,6087 

11  Ta emot gåvor / förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling 

2,2656 2,0899 2,3226 2,0435 

12   Nyttja extra privat tid 2,3125 2,2697 2,5484 2,1739 
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13  Tillåta en underordnad att överträda företagets 
regler och policys 

2,2698 2,2135 2,3871 2,2609 

* Uppvisar signifikant skillnad vid en signifikansnivå på 0,05. De som är markerade är de som skiljer sig från 
varandra. 

 

Tabell 4 

 
I båda frågorna som visar på en signifikant skillnad mellan intervallen för födelseår visar 
resultatet på att dem födda 80 och tidigare har ett lägre medelvärde. Detta innebär att vi kan visa 
på en skillnad i etisk uppfattning kopplat till ålder i dessa två frågor. 
 
 

4.4 Utbildning 

Här kommer vi redovisa för både utbildningsinriktning och utbildningsnivå. Det empiriska 
resultatet från utbildningsinriktning presenteras först. Studenterna vid Handelshögskolan skiljer 
sig från dem vid Institutionen för omvårdnad i följande nio frågor: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 och 13. 
Påståendet som visar på den största skillnaden i medelvärde är påstående 11 och den minsta 
skillnaden finner vi i påstående 13. 
 
Handelshögskolans studenter skiljer sig från studenterna vid Institutionen för fysik i fråga 2, 4 
och 11. Den största skillnaden i medelvärde visades i fråga 2 och den minsta skillnaden finner vi i 
påstående 4. 
 
Studenter från omvårdnad skiljer sig från studenter inom fysik i följande sex påståenden: 1, 3, 9, 
10, 12 och 13. I alla påståenden utom fråga 3 har studenterna vid omvårdnad ett lägre medelvärde 
än fysikstudenterna. Bland de fem övriga påståendena finner vi den största skillnaden i 
medelvärde i fråga 9 och den minsta skillnaden i påstående 12.  
 
Studenter från omvårdnad skiljer sig från studenter vid Handelshögskolan och Institutionen för 
fysik i samma påståenden (1, 9, 10, 12, 13) förutom i påstående 3 som är avvikande. 
 

 Frågor  Handels-
högskolan 

Omvårdnad Fysik 

1  Att använda sig av företagets service för 
privat bruk 

2,7826 a 2,2192 a b 2,6176 b 

2  Ge gåvor / förmåner i utbyte mot fördelaktig 
behandling 

2,7391 a b 1,8767 a 2,1194 b  

3  Ta längre tid på sig än nödvändigt för att göra 
ett jobb 

2,2899 2,4658 a 2,0597 a 

4  Göra privata ärenden på arbetstid 3,0725 a b 2,4110 a 2,5441 b 
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5  Dölja sina misstag 2,4493 a 2,0000 a 2,3731 

6  Skylla misstag på en oskyldig medarbetare 1,2319 1,1111 1,1791 

7  Ta äran för någon annans arbete 1,4638 1,2466 1,3284 

8  Sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt 2,0870 2,1781 2,3284 

9  Inte anmäla andras överträdelser av företagets 
regler och policys 

2,9710 a 2,3056 a b 3,0735 b 

10  Använda sig av företagets material och 
resurser för privat bruk 

3,3188 a 2,4384 a b 3,0448 b 

11  Ta emot gåvor / förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling 

2,6957 a b 1,7222 a 2,1045 b 

12   Nyttja extra privat tid 2,6522 a 2,0278 a b 2,2687 b 

13  Tillåta en underordnad att överträda företagets 
regler och policys 

2,3768 a 1,9306 a b 2,4848 b 

a b De med samma bokstav uppvisar signifikant skillnad mellan varandra vid en signifikansnivå på 0,05.  

 

Tabell 5 

 
I samtliga nio frågor där medelvärdet för studenterna vid Handelshögskolan visar på en skillnad 
från studenterna vid omvårdnad är medelvärdet lägre för omvårdnadsstudenterna. Resultatet ovan 
visar att den etiska uppfattningen hos studenter vid Handelshögskolan skiljer sig från 
omvårdnadsstudenternas då de inte anser situationerna vara lika oetiska. Skillnaden mellan 
studenter vid Handelshögskolan och de studerande vid Institutionen för fysik är betydligt mindre. 
Studenterna vid Institutionen för fysik har ett lägre medelvärde i samtliga påståenden som visar 
på en signifikant skillnad än studenterna vid Handelshögskolan.  
 
Vi kan vidare visa att det finns en skillnad i etisk uppfattning mellan fysikstuderande och 
omvårdnadsstudenter. I samtliga påståenden, utom fråga 3, där en signifikant skillnad i 
medelvärde kan utläsas har studenterna vid omvårdnad ett lägre medelvärde än fysikstudenterna. 
Detta innebär att omvårdnadsstudenterna ser påståendena som mer oetiska än fysikstudenterna. 
Resultatet visar att det är en mindre skillnad mellan fysikstudenter och studenter vid 
Handelshögskolan än mellan studenter vid Institutionen för omvårdnad och de två övriga 
institutionerna. Dessa resultat visar att det finns en skillnad i etisk uppfattning beroende på 
inriktning på utbildningen.  
 
Studenter som påbörjat 1-2 terminer vid Umeå Universitet skiljer sig från de studenter som är på 
3-4 terminer i fråga 7 och 8. Påstående 8 har den största skillnaden i medelvärde mellan dessa 
intervall. Studenterna med 3-4 påbörjade terminer skiljer sig från studenter vid 5-6 påbörjade 
terminer i påstående 10. De studenter som påbörjat termin 3-4 visar en signifikant skillnad i 
medelvärde i fråga 7 och 10 från de studenter som är på termin 7 eller högre, där påstående 10 
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har den största skillnaden i medelvärde.  
 

  Terminer 

 Frågor  1-2 3-4 5-6 7- 

1  Att använda sig av företagets service för 
privat bruk 

2,6000 2,3289 2,8148 2,6471 

2  Ge gåvor / förmåner i utbyte mot fördelaktig 
behandling 

2,3000 2,0133 2,4444 2,5882 

3  Ta längre tid på sig än nödvändigt för att göra 
ett jobb 

2,4111 2,0267 2,3333 2,5882 

4  Göra privata ärenden på arbetstid 2,6000 2,5921 2,9630 2,9412 

5  Dölja sina misstag 2,3444 2,1200 2,2222 2,5882 

6  Skylla misstag på en oskyldig medarbetare 1,2360 1,0800 1,1111 1,3529 

7  Ta äran för någon annans arbete 1,4222 a 1,1467 a b 1,4074 1,7059 b 

8  Sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt 2,4667 a 1,9600 a 2,1111 1,9412 

9  Inte anmäla andras överträdelser av företagets 
regler och policys 

2,9101 2,5132 2,9259 3,0000 

10  Använda sig av företagets material och 
resurser för privat bruk 

2,9333 2,6667 a b 3,3333 a 3,3529 b 

11  Ta emot gåvor / förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling 

2,2921 1,8667 2,4074 2,4706 

12   Nyttja extra privat tid 2,3483 2,1067 2,5926 2,5882 

13  Tillåta en underordnad att överträda företagets 
regler och policys 

2,2614 2,1467 2,4444 2,4118 

a b De med samma bokstav uppvisar signifikant skillnad mellan varandra vid en signifikansnivå på 0,05.  

 
Tabell 6 

 
Studenterna på termin 3-4 har ett lägre medelvärde än studenterna på termin 1-2 i påstående 7 
och 8. Även i påstående 10 visar studenterna vid 3-4 terminer ett signifikant lägre medelvärde än 
de studenter som har påbörjat 5-6 terminer. De studenter som är på termin 3-4 uppvisar ett lägre 
medelvärde i fråga 7 och 10 än de studenter som har 7 eller fler påbörjade terminer. Detta visar 
att studenterna på 3-4 terminer anser att dessa nämnda situationer är av mer oetisk karaktär än 
studenter på andra utbildningsnivåer.  
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4.5 Arbetslivserfarenhet 

Vi fann ingen signifikant skillnad i medelvärde hos studenterna när vi undersökte om 
arbetslivserfarenhet har någon påverkan på etiska värderingar hos studenterna.  
 

  Arbetslivserfarenhet i antal år 

 Frågor  Ingen < 1 1 - < 3  3 - < 6 6 -  

1  Att använda sig av företagets 
service för privat bruk 

3,0000 2,5333 2,5181 2,5556 2,4138 

2  Ge gåvor / förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling 

2,2500 2,1778 2,2439 2,3333 2,1724 

3  Ta längre tid på sig än nödvändigt 
för att göra ett jobb 

2,5000 2,2889 2,1463 2,3778 2,4138 

4  Göra privata ärenden på arbetstid 2,5000 2,5556 2,6988 2,7556 2,6897 

5  Dölja sina misstag 2,7500 2,2667 2,2805 2,2889 2,0690 

6  Skylla misstag på en oskyldig 
medarbetare 

1,3750 1,2444 1,1605 1,1778 1,0345 

7  Ta äran för någon annans arbete 1,5000 1,5333 1,2195 1,3556 1,3448 

8  Sjukanmäla sig för att ta en dag 
ledigt 

2,3750 2,2667 2,1220 2,0889 2,4138 

9  Inte anmäla andras överträdelser 
av företagets regler och policys 

2,8750 2,8889 2,7683 2,7333 2,6552 

10  Använda sig av företagets material 
och resurser för privat bruk 

3,0000 2,8889 2,9512 2,9778 2,7931 

11  Ta emot gåvor / förmåner i utbyte 
mot fördelaktig behandling 

1,8750 2,0889 2,2469 2,0667 2,3103 

12   Nyttja extra privat tid 2,6250 2,3111 2,2469 2,2667 2,4828 

13  Tillåta en underordnad att 
överträda företagets regler och 
policys 

2,1250 2,4318 2,0988 2,3333 2,3448 

 

Tabell 7 
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4.6 Samband mellan undersökta faktorer 

Nedan följer en redovisning för hur sambanden mellan de undersökta faktorerna ser ut. Vi 
redovisar endast sambanden för de faktorer där signifikanta skillnader i medelvärde visats mellan 
olika grupper och intervall. Detta betyder att samband mellan de demografiska faktorerna och 
arbetslivserfarenhet inte redovisas.  
 
 

4.6.1 Kön och ålder 

Nedanstående tabell visar stickprovets fördelning mellan kön och födelseår. Den största delen av 
både män och kvinnor befinner sig i intervallet födda 86-84. 47,1 % av samtliga män och 37,5 % 
av samtliga kvinnor är födda mellan 86-84. Den grupp som minst kvinnor är inom är de födda 80 
och tidigare där de utgör 12,5 % av kvinnorna. Likartad fördelning gäller även för männen då 9,9 
% av männen befinner sig inom intervallet födda 80 och tidigare.  
 

Födelseår Män Kvinnor 

89-87 30,6 % 30,7 % 

86-84 47,1 % 37,5 % 

83-81 12,4 % 19,3 % 

80- 9,9 % 12,5 % 

Totalt 100 % 100 % 

 
Tabell 8 

 
Tabellen nedan visar samband mellan födelseår och hur stor andel som är män och kvinnor inom 
de olika födelseåren. Det födelseårsintervall som har den jämnaste fördelningen mellan män och 
kvinnor är den grupp som är född 80 och tidigare. Intervallet utgörs av 52,2 % män och 47,8 % 
kvinnor. Gruppen som har den mest ojämna fördelningen är intervallet 86-84 där 63,3 % är män 
och 36,7 % är kvinnor.  
 

 Födelseår 

Kön 89-87 86-84 83-83 80- 

Män 57,8 % 63,3 % 46,9% 52,2 % 

Kvinnor 42,2 % 36,7 % 53,1 % 47,8 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 9 
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Vid utförande av Chi-två test fick vi fram ett p-värde som inte är statistiskt signifikant då det 
ligger över signifikansnivån 0,05 (se Bilaga 4 Tabell 1). Detta innebär att kön och ålder inte 
påverkar varandra. 
 
 

4.6.2 Kön och utbildning  

Närmast följer en sammanställning av hur män och kvinnor är fördelade inom institutionerna. Av 
det totala antalet män utgörs 45,5 % av dessa studenter från Institutionen för fysik. 
Handelshögskolans manliga studenter utgör 34,7 % av det totala antalet män. Av de manliga 
respondenterna i vår studie utgör studenterna vid Institutionen för omvårdnad 19,8 % av dessa. 
Den största gruppen kvinnor utgörs av studenter vid Institutionen för omvårdnad då de uppgår till 
55,1 % av det totala antalet kvinnor. Kvinnor som studerar vid Handelshögskolan utgör 30,3 % 
och kvinnorna från Institutionen för fysik uppgår till 14,6 % av samtliga kvinnor. 
 

Institution Män Kvinnor 

Handelshögskolan 34,7 % 30,3 % 

Institutionen för omvårdnad 19,8 % 55,1 % 

Institutionen för fysik 45,5 % 14,6 % 

Totalt 100 % 100 % 

 
Tabell 10 

 

Nedanstående tabell visar vilken könsfördelning de olika institutionerna har. Handelshögskolan 
har den jämnaste fördelningen mellan kvinnor och män då män utgör 60,9 % och kvinnor 39,1 % 
av dessa respondenter. De studerande vid Institutionen för omvårdnad består av 32,9 % män och 
67,1 % kvinnor. Institutionen för fysik har den ojämnaste fördelningen mellan män och kvinnor. 
Andelen män vid denna institution uppgår till 80,9 % och 19,1 % är kvinnor.  
 

Kön Handelshögskolan Institutionen för 
omvårdnad 

Institutionen för fysik 

Män 60,9 % 32,9  % 80,9 % 

Kvinnor 39,1 % 67,1 % 19,1 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 11 
 
Chi-två testet visade att det finns ett samband mellan kön och utbildningsinriktning då p-värdet 
var under 0,05 (se Bilaga 4 Tabell 2).   
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Tabell 12 visar hur stor andel av männen och kvinnorna som är i de olika terminsintervallen. Av 
männen befinner sig de flesta på termin 1-2. Denna grupp utgörs av 44,6 % av totala antalet män. 
Den minsta gruppen är respondenterna som har påbörjat 7 eller fler terminer då de utgör 6,6 % av 
männen. Även bland kvinnorna är majoriteten inom intervallet 1-2. Termin 3-4 har nästan lika 
andel kvinnor och både intervallen 5-6 och 7 och fler utgör vardera 10,1 % av kvinnorna.  
 

Terminer Män Kvinnor 

1-2 44,6 % 40,4 % 

3-4 33,9 % 39,4 % 

5-6 14,9 % 10,1 % 

7- 6,6 % 10,1 % 

Totalt 100 % 100 % 

 
Tabell 12  

 
Nedanstående tabell redogör hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut inom samtliga 
terminsintervall. Terminsintervallet 7 och fler påbörjade terminer har den jämnaste fördelningen 
mellan män och kvinnor med 47,1 % män och 52,9 % kvinnor. Terminsintervallet med den mest 
ojämna fördelning är 5-6 påbörjade terminer då denna grupp består av 66,7 % män och 33,3 % 
kvinnor.  
 

 Terminer 

Kön 1-2 3-4 5-6 7- 

Män 60 % 53,9 % 66,7 % 47,1 % 

Kvinnor 40 % 46,1 % 33,3 % 52,9 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 13 
 
Det visade sig inte finnas något samband mellan kön och utbildningsnivå efter det utförda Chi-
två testet eftersom p-värdet var över 0,05 (se Bilaga 4 Tabell 3). 
 
 

4.6.3 Ålder och utbildning  

Nedanstående tabell visar hur stor del av respondenterna inom varje födelseårsintervall som 
studerar vid de tre undersökta institutionerna. Intervallet 89-87 består till 50 % av 
fysikstuderande, 26,6 % omvårdnadsstudenter och 23,4 % studerande från Handelshögskolan. De 
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studenter som är födda mellan 86-84 består till 41,1 % av Handelshögskolestudenter, 32,2 % av 
fysikstuderande och 26,7 % av omvårdnadsstuderande. Både studenter vid Handelshögskolan och 
omvårdnadsstuderande som är födda 83-81 utgörs vardera av 40,6 % av samtliga respondenter 
födda inom detta intervall och övriga 18,8 % är studenter vid Institutionen för fysik. Majoriteten 
av de äldsta respondenterna är studerande vid Institutionen för omvårdnad då de utgör 78,3 % av 
samtliga studenter inom detta intervall.  
 

 Födelseår 

Institution 89-87 86-84 83-81 80- 

Handels-
högskolan 

23,4 % 41,1 % 40,6 % 17,4 % 

Omvårdnad 26,6 % 26,7 % 40,6 % 78,3 % 

Fysik 50 % 32,2 % 18,8 % 4,3 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 14 
 
Tabell 15, som visas nedan, uppvisar fördelningen för vilket år respondenterna inom varje 
institution är född. En majoritet av respondenterna vid Handelshögskolan är födda mellan 86-84 
då denna grupp utgör 53,6 % av studenterna vid Handelshögskolan. Det födelseårsintervall som 
består av den minsta andelen studenter inom Handelshögskolan är de födda 80 och tidigare. Det 
intervall som utgör de flesta omvårdnadsstudenterna är, även i detta fall, de födda 86-84 med 
33,3 % av totala antalet respondenter från institutionen. Den minsta grupp är de födda 83-81 som 
består av 18,1 %. Vid Institutionen för fysik består 47,1 % av studenter födda 89-87 och utgör det 
intervall med högst andel studenter. Minsta andelen av fysikstuderande är födda 80 och tidigare 
och består endast av 1,5 % av totala respondenter från denna institution.  
 

Födelseår Handelshögskolan Institutionen för 
omvårdnad 

Institutionen för fysik 

89-87 21,7 % 23,6 % 47,1 % 

86-84 53,6 % 33,3 % 42,6 % 

83-81 18,8 % 18,1 % 8,8 % 

80- 5,9 % 25 % 1,5 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 15 
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Chi-två testet visade att det finns ett samband mellan ålder och utbildningsinriktning då p-värdet 
var under 0,05 (se Bilaga 4 Tabell 4).  
 

Nedanstående tabell visar vilken termin respondenterna i de olika födelseårsgrupperna är på. De 
studenter som är födda 89-87 består till största delen av respondenter som är på termin 1-2 (68,8 
%) och inom detta födelseårsintervall finns det inga studenter varken på termin 5-6 eller 7 och 
över. Respondenter som är födda 86-84 utgörs av 35,6 % av studenter på termin 3-4 och till 10 % 
av studenter som har 7 eller fler påbörjade terminer. Födelseårsintervallet 83-81 utgörs av 31,2 % 
av respondenter som har 3-4 påbörjade terminer och 18,8 % av respondenter som har 5-6 
påbörjade terminer. Studenter som är födda 80 eller tidigare består till störst del (56,5 %) av 
respondenter som är på sin 3-4 påbörjade termin och till minsta delen av de som påbörjat 7 eller 
fler terminer (4,4 %).  
 

 Födelseår 

Terminer 89-87 86-84 83-81 80- 

1-2 68,8 % 33,3 % 28,1 % 30,4 % 

3-4 31,2 % 35,6 % 31,2 % 56,5 % 

5-6 0 % 21,1 % 18,8 % 8,7 % 

7- 0 % 10 % 21,9 % 4,4 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 16 
 
Tabell 17 redogör för hur åldersfördelningen ser ut inom de olika terminsintervallen. Studenter 
som är på termin 1-2 utgörs till största andel av dem födda 89-87 (48,9 %) och den minsta delen, 
7,8 % av samtliga respondenter inom denna terminsgrupp, är de födda 80 och tidigare. 
Respondenter på termin 3-4 består till största delen av studenter inom födelseårsintervallet 86-84 
och uppgår till 42,7 %. De födda 83-81 utgör 13,3 % av dessa respondenter och är den minsta 
delen som är inom dessa terminer. Termin 5-6 har till största delen respondenter som är födda 86-
84 (70,4 %) och ingen av studenterna inom detta terminsintervall är födda mellan 89-87. Det 
högsta terminsintervall (7 och fler) består till 52,9 % av studenter födda mellan 86-84. Även 
inom detta terminsintervall finns det inga respondenter som är födda 89-87.  
 

 Terminer 

Födelseår 1-2 3-4 5-6 7- 

89-87 48,9 % 26,7 % 0 % 0 % 

86-84 33,3 % 42,7 % 70,4 % 52,9 % 
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83-81 10 % 13,3 % 22,2 % 41,2 % 

80- 7,8 % 17,3 % 7,4 % 5,9 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 17 

 
Ett antagande som tas vid beräkning av Chi-två värden är att åtminstone 80 % av cellerna har ett 
förväntat antal på fem stycken eller fler (Pallant, 2001). Vid uträkningen för om det finns ett 
samband mellan ålder och utbildningsnivå var det endast 75 % av cellerna som har en cellstorlek 
på fem eller fler (se Bilaga 4 Tabell 5). Detta betyder att testet inte går att lita på och för att lösa 
det problemet gjorde vi om testet genom att föra samman terminsintervallet 5-6 med intervallet 7 
och över. Efter detta visade det sig finnas ett samband mellan ålder och utbildningsnivå eftersom 
p-värdet var under 0,05 (se Bilaga 4 Tabell 6). 
 
 

4.6.4 Utbildningsinriktning och utbildningsnivå 

Tabell 18 redogör för vilken termin respondenterna inom de olika institutionerna är på. 
Respondenterna från Handelshögskolan består till störst andel av respondenter som har 5-6 
påbörjade terminer vilka uppgår till 31,9 % och den minsta andelen är de som har 7 eller fler 
påbörjade terminer då de utgör 15,9 %. Inom Institutionen för omvårdnad består både de 
studenter som är på termin 1-2 och 3-4 vardera av 49,3 % av omvårdnadsstudenter. Inom denna 
institution fanns det ingen respondent som är på termin 7 eller över. Fysikstuderande består till 
största delen av respondenter som är på termin 1-2 och den minsta delen är studerande på termin 
5-6 som utgör 5,9 %.                                           
 

Terminer Handelshögskolan Institutionen för 
omvårdnad 

Institutionen för fysik 

1-2 30,4 % 49,3 % 48,5 % 

3-4 21,8 % 49,3 % 36,8 % 

5-6 31,9 % 1,4 % 5,9 % 

7- 15,9 % 0 % 8,8 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 18 

 

Tabell 19 visar vilken institution respondenterna studerar vid inom de olika terminsintervallen. 
Den största andelen studenter som är på termin 1-2 är studerande vid Institutionen för omvårdnad 
då de uppgår till 40 % av samtliga respondenter inom detta terminsintervall. Den minsta andelen 
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består av studerande vid Handelshögskolan som utgör 23,3 % av detta intervall. De respondenter 
som är på termin 3-4 består till störst andel av studerande vid omvårdnad (47,4 %) och minsta 
andelen är Handelsstuderande (19,7 %). Studenter som har 5-6 påbörjade terminer består till 
störst del av studenter vid Handelshögskolan och till minst del av omvårdnadsstuderande (81,5 % 
respektive 3,7 %). Majoriteten av de studenter som har 7 eller fler påbörjade terminer utgörs av 
respondenter vid Handelshögskolan och består av 64,7 %. Inom detta terminsintervall finns det 
inga respondenter från Institutionen för omvårdnad.  
 

 Terminer 

Institution 1-2 3-4 5-6 7- 

Handelshögskolan 23,3 % 19,7 % 81,5 % 64,7 % 

Institutionen för 
omvårdnad 

40 % 47,4 % 3,7 % 0 % 

Institutionen för 
fysik 

36,7 % 32,9 % 14,8 % 35,3 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tabell 19 
 
Det visade sig finnas ett samband mellan utbildningsnivå och utbildningsinriktning vid utförandet 
av Chi-två test eftersom p-värdet underskred 0,05 (se Bilaga 4 Tabell 7). 
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5. DISKUSSION 

Kapitlet inleds med en diskussion om hur stickprovets fördelning kan påverka resultatet. Vidare 

följer diskussion kring de demografiska faktorerna och arbetslivserfarenhet där studiens resultat 

kopplas samman med teorier och tidigare studier. Vi redovisar även för hur faktorerna kan 

påverka varandra och hur sambanden dem emellan kan ha bidragit till studiens resultat. 
 
 

5.1 Stickprovet 

Diskussionen kring stickprovet hänvisas till Tabell 1 i Kapitel 4. Fördelningen mellan män och 
kvinnor är relativt lika. Vidare innebär detta att resultatet av vår studie inte borde påverkas då 
fördelningen är jämn.  
 
Angående respondenternas födelseår är majoriteten född mellan 89-84. Fördelningen mellan 
dessa två intervall är relativt jämn. Vid jämförelse mot de två övriga intervallen kan de senare 
anses vara ojämnt fördelade. Det totala antalet respondenter i gruppen födda 86-84 utgör 42,9 % 
av stickprovet och de studenter som är födda 80 och tidigare utgör 11 % av stickprovet och utgör 
de intervall som består av den största och den minsta andelen respondenter. Dessa faktorer kan ha 
inverkan på framkomna resultat då fördelningen mellan dessa två grupper är ojämn. En sådan 
ojämn fördelning kan öka risken att de betydligt färre respondenter som utgör intervallet födda 80 
och tidigare kan ha en något avvikande uppfattning än den generella uppfattningen i denna 
åldersgrupp då de mest rättvisande resultat framkommer då fördelningen är förhållandevis jämn.  
 
Fördelningen vid vilken institution respondenterna studerar inom anser vi vara jämnt fördelad. 
Detta hävdar vi leder till att fördelningen på utbildningsinriktning inte har någon inverkan på de 
resultat som visats om studenternas etiska uppfattningar.  
 
Terminsintervallerna bland stickprovet utgörs av en något ojämn fördelning. Termin 1-2 och 3-4 
har en jämn fördelning mellan varandra. De övriga terminerna utgörs av en betydligt mindre 
andel respondenter. Detta kan ha påverkan på resultatet i vår undersökning eftersom andelen som 
representerar termin 5-6 samt 7 och över är mindre än de övriga. Detta tas hänsyn till eftersom, 
precis som i fallet med födelseår, det finns en ökad risk att studenterna i de mindre 
terminsgrupperna har något avvikande åsikter från populationen och representerar hela den 
gruppen. 
 
Fördelningen bland respondenternas arbetslivserfarenhet uppvisar en relativt jämn fördelning. 
Det intervall som har den minsta andelen respondenter representerade är gruppen med ingen 
arbetslivserfarenhet och detta tänker vi skulle kunna påverka resultatet. Det är möjligt att ett 
något annorlunda resultat hade kunnat påträffas om denna grupp varit större då risken att 
avvikande åsikter representeras av dessa studenter.  
 
 

5.2 Kön 

Av 13 frågor kunde vi i nio av dessa finna en signifikant skillnad mellan männen och kvinnornas 
svar (se Tabell 3 i Kapitel 4). I samtliga nio frågor var medelvärdet för kvinnorna lägre än för 
männen, vilket kan tolkas som att kvinnorna anser dessa frågor vara mer oetiska än vad männen 
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anser. Detta skulle kunna förklaras genom att kvinnorna kan koppla de frågor enkäten innehåller 
till relationer, på ett eller annat sätt, med överordnade eller medarbetare på ett företag. Enligt 
Gilligan et al. i Stedham et al. (2007) kan den etiska uppfattningen hos kvinnor skilja sig från 
männens just på grund av att de är mer oroade över relationer i en moralisk konflikt. Vidare 
menar Gilligan et al. att kvinnor är mer koncentrerade på att skapa relationer och mer 
omsorgsfulla och kopplas då dessa frågor till relationer anser vi att det kan vara förklaringen till 
att kvinnor anser påståendena vara mer oetiska än männen. Gilligan et al. menar även att män är 
mer fokuserade på framgångar och belöningar och Loo (2003) menar att denna fokus gör att män 
är mer villiga att handla oetiskt för att uppnå sina mål. Detta kan enligt oss i sin tur förklara 
varför männen anser påståendena vara mer etiska. 
 
I påståendet ”Inte anmäla andras överträdelser av företagets regler och policys” kunde den största 
skillnaden mellan könens svar urskiljas. Medelvärdena på denna fråga ligger på 2,4205 och 
3,0331 vilket betyder att respondenterna inte tycker detta påstående är så väldigt oetiskt, de är 
närmare neutrala i sitt ställningstagande. Enligt oss visar detta lite högre medelvärde på att 
kvinnor har relationer till andra i fokus. Skulle kvinnor tycka detta påstående är mer oetiskt än 
vad de tycker hade det bevisat att de inte tänker på sina relationer till medarbetarna. Vi tror att 
anledningen till att männen har betydligt högre medelvärde på denna fråga kan bero på att de 
tänker på sig själva, som enligt oss kan vara en av vägarna till att uppnå sina mål vilket män är 
fokuserade på enligt Loo (2003). Vi tror att om de är mer villiga att handla oetiskt för att uppnå 
sina mål vill de inte bli anmälda av andra vilket leder till att de inte heller vill anmäla någon 
annan. Enligt oss kan detta vara en förklaring till att de inte tycker detta påstående är oetiskt. 
Vidare skulle man kunna se detta som att det säger emot det Loo (2003) hävdar eftersom att 
anmäla andra skulle kunna vara till fördel för dem själva genom att de sätter sig själva i bättre 
dager. Genom att anmäla andra skulle de därför kunna uppnå sina mål. Enligt oss stämmer detta 
även bättre överens med Terpstra et al. (1993) när dem menar att män uppmuntras till att vara 
aggressiva och tävlingslystna. 
 
En annan förklaring till den stora skillnaden i påståendet kan vara att männen till större grad 
anser att händelser i livet är utom dennes kontroll. Att andra överträder företagets regler och 
policys är en situation som kan anses vara utom en individs kontroll om denne har extern locus of 
control (Rotter i Trevino, 1986). Eftersom en individ med extern locus of control har en mindre 
benägenhet att ta ansvar för sitt eget etiska eller oetiska beteende tror vi detta kan vara en 
förklaring till att männen anser ovanstående påstående mindre oetiskt. 
 
Ytterligare en förklaring till skillnaderna mellan könen är de samband som finns mellan kön och 
utbildningsinriktning. I denna undersökning består större delen av kvinnorna av dem som 
studerar vid Institutionen för omvårdnad (se Tabell 10 i Kapitel 4). Denna institution visade sig 
vara den utbildning där respondenterna visade på ett lägre medelvärde i svaren på påståendena än 
de andra institutionerna. Detta kan betyda att det är studenterna vid Institutionen för omvårdnad 
som är den faktor som gör att kvinnorna anser påståendena vara mer oetiska än vad männen 
anser, dvs. att utbildningen påverkar kvinnornas uppfattning. Eftersom frågorna kan tolkas utifrån 
vilken framtida yrkesroll respondenterna kommer att ha kan utbildningsinriktningen påverka 
svaren från studenterna. De studerande vid Institutionen för omvårdnad kan tolka påståendet 
”inte anmäla andras överträdelser av företagets regler och policys” som mer oetiskt på grund av 
bestämmelser om Lex Maria (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 6 
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kapitel, 4 §), som vi tidigare diskuterat. Eftersom de flesta av kvinnorna studerar vid Institutionen 
för omvårdnad kan detta påverka kvinnornas etiska uppfattning. 
 
Den minsta signifikanta skillnaden mellan könens svar kan urskiljas i påståendet ”Ta äran för 
någon annans arbete” vilket båda könen anser vara relativt oetiskt eftersom medelvärdet ligger på 
1,2360 och 1,4250. Vi anser att förklaringen till att kvinnor tycker att detta påstående är så pass 
oetiskt är den fokus de lägger på relationer som Gilligan et al. i Stedham et al. (2007) 
diskuterade. Denna fråga handlar mycket om vilken relation man har till andra samt vilken 
omtanke man visar mot andra och stämmer alltså in på denna förklaring. Enligt oss borde det 
egentligen vara större skillnad mellan män och kvinnors svar på denna fråga ifall diskussionen 
som Loo (2003) och Gilligan et al. har ska kunna föras. Om män är mer villiga att handla oetiskt 
för att uppnå sina mål och inte bryr sig lika mycket om relationer som kvinnor anser vi att 
påståendet skulle ha visat på en större skillnad mellan könen. Samtidigt visas det en signifikant 
skillnad mellan könen i detta påstående vilket, enligt oss, stöder resonemanget Loo (2003) och 
Gilligan et al. i Stedham et al. (2007) för.  
 
Kvinnorna och männens skillnad i etisk uppfattning kommer enligt oss leda till att etiskt 
beslutsfattande skiljer sig åt mellan könen. De låga medelvärdena tyder på att båda könen anser 
situationerna som oetiska och därmed går de på liknande sätt igenom första fasen, 
uppmärksammande av en moralisk fråga, i processen för etiskt beslutsfattande (Jones, 1991). Fas 
två i etiskt beslutsfattande innebär en bedömning av frågan och om uppfattningen av en situation 
är olika kommer även resterande faser i processen för etiskt beslutsfattande skilja sig åt. Det 
innebär således att planen att agera enligt uppfattningen och agerandet efter planen kommer att 
skilja sig åt.  
 
Då båda könen anser situationerna vara oetiska, men till olika grad, anser vi att detta visar på att 
männen och kvinnorna reflekterar och funderar kring situationerna på olika sätt. Detta visar i sin 
tur att könen har olika förmågor till moralisk föreställning (Crane och Matten, 2007). Vidare kan 
vi diskutera om hur den moraliska utvecklingen kan påverka våra framkomna resultat. Teorin 
angående kognitiv moralutveckling utvecklades för att skapa förståelse för hur olika individers 
processer fungerar för att erhålla en uppfattning om vad som är rätt eller fel (Kohlberg i Crane 
och Matten, 2007). Då männen och kvinnorna har olika etiska uppfattningar om situationerna 
menar vi att detta kan tyda på att de är på olika nivåer i den kognitiva moralutvecklingen. 
 
Denna studie visar på samma resultat som studierna gjorda av Stedham et al. (2007) och Haines 
och Leonard (2007). Generellt sett anser både männen och kvinnorna att påståendena de fått 
presenterade för sig är oetiska. Kvinnorna anser dock att dessa påståenden är mer oetiska än vad 
männen anser. Enligt Stedham et al. (2007) visar detta på att det är mindre risk att kvinnorna 
agerar på samma sätt som i påståendena. Vi tror att detta kan stämma men samtidigt anser vi att 
det är en skillnad mellan att anse att något är oetiskt och att agera efter denna åsikt. Vidare menar 
vi att man kan agera på ett sådant sätt man själv tycker är oetiskt. Enligt Crane och Matten (2007) 
kan personlig integritet påverka det etiska beslutsfattandet. En del i begreppet personlig integritet 
är att handling och tanke ska överensstämma och en person behöver inte besitta denna egenskap. 
Detta styrker vår argumentation för att det inte betyder att det är mindre risk att kvinnor agerar 
mer oetiskt än män för att de anser att påståendena är mer oetiska. Att kvinnorna anser dessa 
situationer vara mer oetiska än vad männen anser menar vi bara visar på att kvinnorna har en 
annan etisk uppfattning än vad männen har.  
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Resultatet stämmer även överens med studien gjord av Knotts et al. (2000) som visade på att kön 
har en påverkan på den etiska bedömningen. Knotts et al. (2000) kom även fram till att kön är 
den variabel som har den största påverkan och även vi kommer i vår studie fram till att kön är en 
av de variabler med störst påverkan på den etiska uppfattningen. Detta grundar vi på att det var i 
hela nio av 13 frågor det skiljde sig åt mellan männen och kvinnornas uppfattning medan det 
skiljde sig åt i mindre antal frågor mellan de andra variablerna, förutom mellan studenterna vid 
Handelshögskolan och de studerande vid Institutionen för omvårdnad.  
 
Vår studies resultat skiljer sig ganska kraftigt från de resultat de två studierna vi utgått från visar 
på. Kidwell et al. (1987) och Deshpande (1997) kunde bara visa på en signifikant skillnad mellan 
könen i en fråga medan vi kan se skillnad i nio frågor. Vi tror att detta har sin förklaring i att 
studierna är gjorda i olika länder men även att den undersökta populationen skiljer sig åt. 
Undersökningarna av Kidwell et al. (1987) och Deshpande (1997) gjordes i USA på chefer 
medan vår studie gjordes i Sverige på studenter. Som Deshpande (1997) hävdar kan förklaringen 
till att en skillnad finns mellan könen bero på att det är studenter som har undersökts. Detta kan 
vara sant då vårt undersökningsresultat stämmer bra överens med undersökningar som gjorts på 
studenter (Stedham et al., 2007; Haines och Leonard, 2007; Knotts et al., 2000) men inte stämmer 
överens med studier gjorda på chefer (Kidwell et al., 1987; Deshpande, 1997).  
 
En annan förklaring till att undersökningen visar på liknande resultat med studierna gjorda på 
studenter kan vara det faktum att dessa undersökningar är gjorda mer nyligt. Det är en större 
åldersskillnad mellan vår undersökning och undersökningarna gjorda på chefer än dem gjorda på 
studenter. Det betyder att inställningar och attityder kan ha förändrats sedan studierna gjordes på 
cheferna vilket kan påverka och förändra den etiska uppfattningen.  
 
 

5.3 Ålder 

När vi studerade om ålder har påverkan på en persons etiska uppfattning fann vi ett relativt lågt 
medelvärde för samtliga födelseårsintervall vilket innebär att respondenterna anser att samtliga 
situationer är relativt oetiska men till olika grad (se Tabell 4 i Kapitel 4). Vår studie visar att det 
finns en liten skillnad i etisk uppfattning mellan två av de undersökta åldersgrupperna. I två av 13 
påståenden kunde en signifikant skillnad i medelvärde utläsas mellan de två födelseårsintervallen 
86-84 och 80 och födda tidigare. Dessa påståenden lyder: ”dölja sina misstag” och ”inte anmäla 
andras överträdelser av företagets regler och policys”. I dessa fall visade det sig att de yngre 
studenterna (födda 86-84) anser situationerna som mindre oetiska än de äldre studenterna. ”Dölja 
sina misstag” är påståendet där den största signifikanta skillnaden finns.  
 
Handelshögskolan utgör den största gruppen i födelseårsintervallet 86-84 (se Tabell 14 i Kapitel 
4). Båda dessa grupper visar på ett högre medelvärde och Chi-två testet visar att det finns ett 
samband mellan utbildningsinriktning och ålder. De respondenter som är födda 80 och över 
består till största delen av studenter vid Institutionen för omvårdnad. Både institutionen och 
åldersgruppen har ett lägre medelvärde än övriga grupper. Detta innebär att de små skillnader 
som finns mellan de två åldersgrupperna kan bero på vilken utbildningsinriktning största delen av 
respondenterna, inom dessa åldersintervall, har. Vidare visade det sig finnas ett samband mellan 
ålder och utbildningsnivå (se Tabell 16 i Kapitel 4 och Bilaga 4 Tabell 6) och vi menar att de små 
skillnader som finns mellan åldersgrupperna kan bero på vilken utbildningsnivå de befinner sig 
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på. Samtidigt har utbildningsnivå så pass liten påverkan på etisk uppfattning att detta inte bör 
vara förklaringen till att en åldersgrupp skiljer sig från en annan.  
 
Detta resultat visar att det kan finnas vissa skillnader i hur studenter uppfattar situationer som har 
en etisk karaktär. De flesta av de studerade situationerna visar inte på någon signifikant skillnad i 
hur de bedömer situationerna beroende på åldern hos studenterna. Vidare innebär detta enligt oss 
att studenternas beslutsfattande i största utsträckning skulle fortgå på ett relativt likartat sätt. De 
skulle på liknande tillvägagångssätt bedöma om en situation har en etisk natur och därefter gå 
igenom de resterande tre faserna som Jones (1991) menar att en person tar sig igenom vid etiskt 
beslutsfattande.  
 
Eftersom resultatet visar mycket små skillnader mellan åldersgrupperna i etisk uppfattning menar 
vi att respondenterna reflekterar och funderar kring situationerna på likartade sätt. Detta innebär 
att den moraliska föreställningsförmågan (Crane och Matten, 2007) inte nämnvärt borde skilja sig 
åt mellan grupperna. Vidare menar vi att även den moraliska utvecklingen (Kohlberg i Crane och 
Matten, 2007) är av likartad karaktär.  
 
Vårt resultat överensstämmer delvis med Comer och Vegas (2008) resultat som visade att yngre 
studenter påverkas mer av situationsfaktorer i deras förhållningssätt till moraliskt beteende än 
äldre studenter. En av anledningarna till denna skillnad i etisk uppfattning hävdar Comer och 
Vega (2008) kan vara att ju äldre en person blir desto klokare blir denne vilket i sin tur kan leda 
till högre etiska värderingar. Detta resonemang stämmer i vissa avseenden överens med vårt 
resultat. Vi fann att ålder har inverkan på etiska värderingar hos studenter i två av 13 påståenden. 
Dock kan vi inte finna någon signifikant skillnad mellan de yngsta studenterna och de äldsta 
studenterna. Skillnaden vi fann i vår undersökning är mellan den näst yngsta gruppen och den 
äldsta gruppen. Detta innebär vidare att det kan finnas en viss skillnad i etisk uppfattning 
beroende på ålder men det är inte de allra yngsta studenterna som skiljer sig från de äldsta.  
 
Resultatet i Serwineks (1992) studie har likheter med vårt resultat. Serwinek (1992) kom fram till 
att äldre personer uppvisar ett mer etiskt beteende än yngre och diskuterar att en av orsakerna till 
detta är att de är mer försiktiga och vill inte äventyra sitt jobb. Detta anser vi kan kopplas till 
situationen ”dölja sina misstag” som uppvisade den största signifikanta skillnaden i medelvärde i 
vår undersökning. En sådan situation kan leda till att en individ förlorar sitt arbete eller sådana 
konsekvenser som kan resultera i avsked. Vi kan även dra paralleller till den individuella faktorn 
personliga värderingar som kan påverka etiskt beslutsfattande. De personliga värderingar en 
individ har, har inflytande på etiskt beslutsfattande eftersom sådant beslutsfattande innehåller en 
värdering kring vad som är rätt eller fel (Rokeach i Crane och Matten, 2007). En personlig 
värdering är ärlighet och detta hävdar vi kan ha visst samband med vårt resultat. En form av 
ärlighet kan ta form i att inte vilja ”dölja sina misstag”. Då de äldre i vår studie visade sig tycka 
att det är mer oetiskt än de yngre respondenterna kan detta påverka deras etiska beslutsfattande. 
 
En studie som visar på liknande resultat som vår studie är Terpstra et al. (1993) som kom fram 
till att yngre studenter har lägre etiska värderingar än äldre studenter då de har en större 
benägenhet att bli involverade i insider handel än de äldre studenterna. Vår studie visar också att 
yngre studenter i vissa fall uppvisar en signifikant skillnad i hur de uppfattar etiska situationer 
med ett högre medelvärde än äldre studenter, dock med andra typer av påståenden än sådana som 
rör insider handel. Den diskussion Terpstra et al. (1993) för kring att en persons värderingar kan 
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komma att ändras när dennes olika typer av erfarenheter blir mer omfattande anser även vi kunna 
ha påverkan på etiska värderingar. Vi anser att en individs etiska uppfattningar kan komma att 
ändras något i takt med att personen får större erfarenhet av både privatliv och arbetsliv. Delvis 
stödjer våra resultat detta resonemang då de äldre studenterna visar på lägre medelvärde i de två 
aktuella påståendena där en signifikant skillnad kunde utläsas. 
 
Deshpande (1997) kunde av sitt resultat utläsa att äldre chefer visade på högre etisk uppfattning 
än yngre chefer i fem av 17 påståenden. Ett av dessa fem påståenden var ”dölja sina misstag” och 
detta påstående har även i vår studie en signifikant skillnad i medelvärde mellan de yngre och de 
äldre studenterna. Indelningen av äldre och yngre chefer i studien av Deshpande (1997) var något 
annorlunda än den indelning vi använder oss av. I vår studie räknar vi de födda 80 och tidigare 
som de äldre studenterna i detta fall och Deshpande har en gräns som går vid 40 år där de under 
40 klassificeras som yngre. Deshpande har större spridning på ålder hos respondenterna men 
något färre respondenter än vi har. Vår studie har likheter med denna studie då även vi funnit att 
ålder har viss påverkan på den etiska uppfattningen.  
 
Även Sikula och Costa (1993) kom fram till att ålder har påverkan på etiska värderingar hos 
studenter. Deras resultat visade att yngre studenter har högre etiska värderingar än äldre 
studenter. De yngre definierades som de som var upp till 22 och de äldre som 22 år eller äldre. 
Deras resultat skiljer sig från vårt resultat då vi fann att yngre studenter har något högre 
medelvärde än de äldre i två av påståendena. De skriver att en av anledningarna till att yngre 
studenter visar på högre etisk uppfattning kan ha vissa samband med att de har fått mer 
utbildning inom etik men med tanke på att denna artikel publicerades 1993 anser vi att det har 
skett en stor förändring kring detta. Medvetenheten och kunskapen kring etik och moral har vuxit 
och de flesta har en viss medvetenhet om ämnet. Därför tror vi att både yngre och äldre i vår 
studie har relativt god kunskap om ämnet och att detta inte är något som nämnvärt påverkar.  
 
De studier där resultaten visar att det inte finns något signifikant samband mellan etiska 
värderingar och individers ålder (Barnett et al., 1994; Callan, 1992; Izraeli, 1988; Kidwell et al., 
1987) överensstämmer även de delvis med vårt resultat. Vi fann en signifikant skillnad i 
respondenternas medelvärde som visade att yngre studenter ansåg två av 13 situationer mindre 
oetiska än de äldsta studenterna. Då vi endast fann signifikanta skillnader i två situationer innebär 
detta att en större del av situationerna inte visar någon skillnad mellan hur oetiska eller etiska de 
uppfattar dessa beroende på åldern hos respondenterna.  
 
De skilda resultaten mellan vår studie och tidigare utförda studier kan förklaras av att många är 
utförda i USA (Comer och Vega, 2008; Serwinek, 1992; Terpstra et al., 1993; Sikula och Costa, 
1993; Deshpande, 1997; Barnett et al., 1994; Callan, 1992; Izraeli, 1988; Kidwell et al., 1987). 
Skillnaderna i kultur och nationalitet kan påverka vad som anses vara rätt och fel samt de 
personliga värderingarna (Jackson, 2001). Skillnader i resultaten kan även förklaras av vilka 
respondenter som använts. De undersökningar som genomförts bland studenter är Comer och 
Vega (2008), Terpstra et al. (1993), Sikula och Costa (1993) samt Barnett och Brown (1994). 
Övriga studier utfördes på chefer, vilket enligt oss kan ha viss påverkan då det kan finnas 
skillnader mellan studenters och chefers etiska uppfattningar. Ytterligare en förklaring kan vara 
att åldersintervallen i vår studie är kortare än i många tidigare gjorda studier och att vi inte har 
speciellt stor spridning på åldern hos respondenterna.  
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5.4 Utbildning 

Alla utbildningsinriktningar anser att påståendena är oetiska men generellt sett är medelvärdet för 
svaren på påståendena lägre för studenterna vid Institutionen för omvårdnad (se Tabell 5 i Kapitel 
4). Det innebär att påståendena anses vara mer oetiska av omvårdnadsstudenter än av de andra. 
Handelshögskolans studenter har generellt sett högre medelvärde än de andra två institutionerna 
även om skillnaden mellan studenterna vid Handelshögskolan och studenterna vid Institutionen 
för fysik inte är så stor när de endast skiljer sig i tre av 13 frågor. Detta resultat visar på att 
Handelshögskolans studenter anser att de presenterade påståendena är mindre oetiska än de andra 
institutionernas studenter. Vi anser att studenterna vid Handelshögskolan och Institutionen för 
fysik är lika varandra då dessa inte skiljer sig från varandra i så många påståenden och eftersom 
de skiljer sig från omvårdnadsstudenterna i samma påståenden. 
 
Påståendet ”Ta längre tid på sig än nödvändigt för att ett göra ett jobb” är avvikande då det är den 
enda fråga som visar på ett högre medelvärde för studenterna vid Institutionen för omvårdnad än 
de andra institutionerna. Mellan fysik- och omvårdnadsstuderande är det en signifikant skillnad i 
denna fråga där studenter vid Institutionen för omvårdnad anser påståendet vara mer etiskt. Vi 
tror att detta kan bero på att påståendena kopplades till det yrke respondenterna utbildar sig inom 
medan dem svarade på frågorna, det vill säga att kontexten kan påverka som Crane och Matten 
(2007) diskuterar. Att jobba inom vården kräver att personalen kanske gör mer än vad själva 
uppgiften kräver till skillnad från de arbeten fysikstuderande hamnar inom (t.ex. Civilingenjör). 
Ta exemplet att en anställd inom vården ska ge en patient en spruta. I detta fall krävs det att den 
anställde pratar, lugnar, informerar patienten o.s.v. utöver uppgiften att ge sprutan. Detta sätt att 
arbeta inom vården kan göra att studenterna vid Institutionen för omvårdnad anser tidigare nämnt 
påstående vara mindre oetiskt än fysikstuderande. 
 
En förklaring till skillnaderna mellan studenternas etiska uppfattning kan vara att Institutionen för 
omvårdnad består av en större andel kvinnor än män medan de övriga två 
utbildningsinriktningarna till störst andel består av män (se Tabell 11 i Kapitel 4). Eftersom det 
visade sig finnas ett samband mellan utbildningsinriktning och kön kan det vara en förklaring till 
skillnader i etisk uppfattning mellan de olika institutionernas studenter.   
 
Vid Handelshögskolan och Institutionen för omvårdnad är de största andelarna av respondenterna 
födda inom intervallet 86-84 medan den största andelen inom fysikstuderande är inom gruppen 
89-87 (se Tabell 15 i Kapitel 4). Institutionen för omvårdnad består av många födda 80 och 
tidigare och dessa visar på ett lägre medelvärde. Detta kan leda till att medelvärdet för 
institutionen sänks och blir betydligt lägre än Handelshögskolans medelvärde. Ytterligare en 
förklaring till skillnader mellan institutionernas studenter kan därför vara de samband som finns 
mellan utbildningsinriktning och ålder. Chi-två testet visar att det finns ett samband mellan vilken 
ålder respondenterna är i och vilken utbildningsinriktning studenterna har. Fast det finns ett 
samband mellan ålder och utbildningsinriktning anser vi att ålder har för liten påverkan på den 
etiska uppfattningen för att bidra till vad studenterna på institutionerna svarat på frågorna i denna 
studie. Vidare finns det ett samband mellan utbildningsinriktning och utbildningsnivå (se Tabell 
18 i Kapitel 4) och även detta skulle kunna bidra till skillnaden i etisk uppfattning hos 
studenterna.  
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En av förklaringarna till skillnaden kan, enligt oss, vara att själva utbildningen påverkar 
studenternas etiska uppfattning. Samtidigt skulle en förklaring kunna vara att det är en viss typ av 
människor som söker sig till utbildningarna och därför påverkar studenterna utbildningen. Vi 
menar att det kan vara svårt att avgöra vad det är som påverkar vad. En förklaring till detta kan 
vara att det är svårt att särskilja en individs etiska värderingar från dennes yrkesmässiga etiska 
värderingar eftersom dessa har en stark inverkan på varandra (Mauro et al., 1999).  
 
Eftersom handelsstuderande och fysikstuderande enligt oss är väldigt lika varandra i den etiska 
uppfattningen anser vi att de kommer bedöma situationer med etisk karaktär på liknande sätt. I 
sin tur bör detta leda till att även beslutsprocesserna blir lika varandra. Vi anser därför att de bör 
gå igenom de fyra faserna i beslutsprocessen (Jones, 1991) på liknande sätt. Däremot anser vi att 
processen för etiskt beslutsfattande kommer att se annorlunda ut för de studerande vid 
Institutionen för omvårdnad. Dessa studenters skilda typ av etisk uppfattning kommer leda till att 
de går igenom de fyra faserna på ett annat sätt än studenterna vid Handelshögskolan och 
Institutionen för fysik. Enligt oss påverkas därför studenters etiska beslutsfattande av inriktning 
på utbildningen.   
 
Då resultatet av vår studie visar att det finns vissa skillnader i etisk uppfattning beroende på 
vilken institution studenterna studerar vid, anser vi att detta kan innebära en skillnad i moralisk 
föreställningsförmåga (Crane och Matten, 2007) mellan studenterna. Detta kan visa sig genom att 
de verkar reflektera kring påståendena på olika sätt. Vidare kan vi diskutera kring den kognitiva 
moralutvecklingens (Kohlberg i Crane och Matten, 2007) påverkan på etisk uppfattning. Då vårt 
resultat visar att de studerande vid Handelshögskolan inte har en annan etisk uppfattning än de 
fysikstuderande borde dessa studenter vara på liknande nivåer i den kognitiva moralutvecklingen. 
Den uppvisade skillnaden mellan studenterna vid Institutionen för omvårdnad och övriga kan 
tyda på att dessa studenter befinner sig på en annan nivå i den moraliska utvecklingen. 
 
Knotts et al. (2000) kom fram till att handelsstuderande är mer känsliga och mindre toleranta mot 
oetiskt handlande än dem som inte är handelsstuderande. För att detta skulle stämma överens 
med vår studie borde den ha visat på ett generellt lägre medelvärde för studerande vid 
Handelshögskolan. Studien visar istället på ett högre medelvärde för handelsstudenterna när de 
anser påståendena vara mindre oetiska än övriga studenter. Därför stämmer inte resonemanget 
Knotts et al. (2000) för om att den högre känsligheten och lägre toleransen hos handelsstuderande 
skulle bero på den större mängden av och bättre informationen om etik. Vidare kommer Peterson 
et al. i Peterson et al. (1991) i sin studie fram till att handelsstuderande har högre intresse i 
företagsetik än dem som studerar humaniora och naturvetenskap. Trots detta anser vi ändå att vår 
studie stämmer överens med både Knotts et al. (2000) och Peterson et al. i Peterson et al. (1991) 
när även vi kommit fram till att inriktning på utbildningen har betydelse.  
 
Skillnaderna i resultaten kan bero på att vår studie och tidigare gjorda studier nämnda ovan inte 
jämför samma typ av utbildningar, som såklart har stor betydelse när det visat sig att inriktning 
på utbildningen har betydelse för den etiska uppfattningen. Vidare kan en förklaring till de skilda 
resultaten vara att studierna gjorts i olika länder, när vår är gjord i Sverige och de andra i USA. 
Olika nationalitet och kulturer skiljer respondenterna i de olika studierna åt, vilket kan påverka 
den etiska uppfattningen som Jackson (2001) och Hofstede i Crane och Matten (2007) menar. 
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Varken Terpstra et al. (1993) eller Comer och Vega (2008) kunde komma fram till att 
utbildningens inriktning har någon påverkan på etiska beslut eller individens PET. Vi tror att 
detta kan bero på att dessa studier har genomförts på dem som läser på Handelsskolor och 
därefter delat upp inriktning på utbildning. Detta kan betyda att de olika inriktningarna inom 
handels är allt för likartade för att påverka respondenternas etiska beteende och PET. Vidare kan 
vi även här nämna att dessa studiers resultat kan skilja sig från vår studies resultat på grund av att 
de gjorts i olika länder. Inte heller Kennedy och Lawton (1998) kom fram till att 
utbildningsinriktningen har någon påverkan på det etiska beteendet. Även denna studie gjordes i 
USA och detta kan därför bidra till att resultatet skiljer sig från vår studie.  
 
Studien av Kennedy och Lawton (1998) undersökte om etiskt beteende påverkas av 
utbildningsinriktning och skiljer sig något från vår studie. Att bete sig etiskt är inte samma sak 
som att uppfatta någonting som etiskt som Crane och Matten (2007) diskuterar under personlig 
integritet. Detta kan därför även vara en förklaring till varför studiernas resultat skiljer sig åt.  
 
Alla terminsgrupper visade låga medelvärden på de presenterade frågorna vilket innebär att de 
alla tycker situationerna är oetiska (se Tabell 6 i Kapitel 4). Vi kunde dock finna en signifikant 
skillnad mellan några grupper i några få frågor. Detta betyder att trots grupperna anser 
situationerna vara oetiska gör de det i olika grader. Termin 3-4 är den grupp med studenter vid 
Umeå Universitet som anser att några frågor är av mer oetisk karaktär än de andra 
terminsgrupperna. Denna terminsgrupp skiljer sig från de studenter som påbörjat 1:a-2:a terminen 
i två påståenden. Samma grupp studenter skiljer sig även från studenter vid 5-6 påbörjade 
terminer i ett påstående. Vidare skiljer sig denna terminsgrupp i två påståenden från de studenter 
som är på termin 7 eller högre. Detta innebär att termin 3-4 skiljer sig från de andra studenterna i 
några få påståenden.  
 
Ålder visade sig ha ett samband med utbildningsnivå (se Tabell 17 i Kapitel 4). Vi anser dock att 
ålder har en så pass liten påverkan på etisk uppfattning att detta inte bör vara en förklaring till de 
små skillnaderna mellan studenternas etiska uppfattning på de olika utbildningsnivåerna. En 
annan förklaring till de uppvisade skillnaderna kan vara att en större del av de studerande inom 
termin 3-4 studerar vid Institutionen för omvårdnad än vid de andra institutionerna (se Tabell 19 i 
Kapitel 4). Sambandet mellan ålder och utbildningsnivå kan vara en förklaring till att 
terminsgruppen 3-4 anser vissa frågor vara mer oetiska än de andra terminsgrupperna. 
 
Studiens resultat visar att det kan finnas vissa skillnader i hur situationer med etisk karaktär 
uppfattas. De flesta av de studerade situationerna visar inte på någon signifikant skillnad i hur de 
bedöms beroende på utbildningsnivå hos studenterna med undantag för några få påståenden. 
Detta innebär att beslutsfattandet i största utsträckning skulle fortgå på ett relativt likartat sätt 
oberoende av vilken termin studenterna påbörjat. De skulle på liknande tillvägagångssätt bedöma 
situationer på grund av sina lika uppfattningar och därefter gå igenom de två övriga faserna i 
beslutsprocessen (Jones, 1991).  
 
Eftersom resultatet inte visar på några större skillnader mellan terminsgruppernas etiska 
uppfattning menar vi att studenterna reflekterar och funderar kring situationerna på liknande sätt. 
Detta innebär att den moraliska föreställningsförmågan (Crane och Matten, 2007) inte nämnvärt 
borde skilja sig åt mellan grupperna när de, enligt oss, verkar reflektera över påståendena på 
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liknande sätt. Vidare menar vi att även den moraliska utvecklingen (Kohlberg i Crane och 
Matten, 2007) är av likartad karaktär.  
 
Peterson et al. i Peterson et al. (1991) kunde genom sin studie säga att utbildningsnivån påverkar 
hur angeläget man anser att företagsekonomiska situationer är. Vår studie visar delvis på detta 
resultat när det finns skillnader i några frågor. Skillnaden från vår studie är att Peterson et al. i 
Peterson et al. (1991) har ett betydligt större stickprov vilket gör att det kan vara lättare att hitta 
generella skillnader. Studien är även gjord i USA vilket kan förklara skillnader i resultaten vilket 
vi nämnt tidigare.  
 
Terpstra et al. (1993) och Kidwell et al. (1987) kunde inte bevisa att utbildningsnivån har någon 
påverkan på etiska beslut eller den etiska uppfattningen. Deshpande (1997) kunde inte heller visa 
på någon större påverkan av utbildningsnivån men en fråga visade på signifikant skillnad. De 
med högre utbildning ansåg påståendet vara mer oetiska än dem med lägre utbildning. I vår 
studie finner vi istället att det är dem med näst lägst utbildning som skiljer sig från de andra. Vi 
tror denna lilla och inkonsekventa skillnad vi finner kan bero på att de utbildningsnivåer vi 
undersöker ligger alldeles för nära varandra för att visa på ett säkert resultat. Deshpande (1997) 
förklarar att den generella populationens etiska uppfattning kan påverkas av utbildningsnivån 
medan detta inte syns inom företagsvärlden. Enligt oss kan detta även vara en förklaring till vårt 
resultat, det kan vara så att utbildningsnivåns påverkan på den etiska uppfattningen inte syns på 
studenter. 
 
 

5.5 Arbetslivserfarenhet 

I vår studie kunde vi inte hitta något signifikant samband mellan studenternas arbetslivserfarenhet 
och deras etiska uppfattning (se Tabell 7 i Kapitel 4). De medelvärden som framkom i 
sammanställningen av resultatet visade att oberoende av vilken längd på arbetslivserfarenhet 
anser respondenterna att påståendena har en relativt oetisk karaktär med det högsta medelvärdet 
på 3,0000.  
 
Då vi ej fann någon signifikant skillnad i studenternas medelvärden beroende på vilken 
arbetslivserfarenhet de har bör det inte vara någon skillnad i hur processen för etiskt 
beslutsfattande (Jones, 1991) fortlöper beroende av denna faktor. Respondenterna identifierar 
situationerna på relativt liknande sätt vilket innebär att de situationer som bedöms som oetiska av 
en student bedöms som, mer eller mindre, lika oetiska av en annan. Faktorn arbetslivserfarenhet 
har ingen påverkan på hur respondenterna i stickprovet bedömer de undersökta situationerna och 
om de ställs inför ett dilemma av etisk karaktär skulle troligen processen för beslutsfattandet 
fortlöpa på relativt liknande sätt.  
 
Eftersom resultatet inte visar på några skillnader i studenternas etiska uppfattning beroende på 
arbetslivserfarenhet menar vi att dem reflekterar och funderar kring situationerna på likartade 
sätt. Vidare menar vi att den moraliska föreställningsförmågan (Crane och Matten, 2007) inte 
nämnvärt borde skilja sig åt mellan intervallen. Vi anser att även den moraliska utvecklingen 
(Kohlberg i Crane och Matten, 2007) är av likartad karaktär och därför oberoende av 
arbetslivserfarenhet hos studenterna.  
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En studie som visar på samma resultat som vårt resultat är Callans (1992) undersökning på 
statsanställda. En studie som gjordes på studenter och som inte fann något samband mellan en 
persons etiska värderingar och arbetslivserfarenhet är Kohut och Carrihers (1994) studie. Både 
Dubinsky och Ingram samt McNichols och Zimmerer i Loe et al. (2000) visade i sina studier att 
det inte finns något samband mellan etiskt beslutsfattande och arbetslivserfarenhet vilket 
överensstämmer med vårt resultat.  
 
Reiss och Mitra (1998) kom i sin studie fram till att studenter med längre arbetslivserfarenhet 
visade på en större benägenhet att acceptera oetiskt beteende inom arbetslivet och detta resultat 
överensstämmer inte med vårt resultat. Även Ruegger och King (1992) kom genom diskussioner 
med respondenterna fram till att studenter med längre arbetslivserfarenhet hade något högre 
etiska värderingar än de med kortare erfarenhet. De diskuterade vidare att en av anledningarna till 
detta är att längd på arbetslivserfarenhet ofta beror på ålder hos individen och ett resultat i deras 
studie var att ålder har samband med etiska värderingar (Ruegger och King, 1992). Trots att även 
vi kunde finna ett visst samband mellan ålder och etisk uppfattning, fann vi inget signifikant 
samband mellan studenternas medelvärde beroende på hur omfattande arbetslivserfarenhet de 
har. Det resultat Dawson (1997) kom fram till i sin studie överensstämmer inte med vårt resultat 
då detta visar på att arbetslivserfarenhet inte har någon påverkan på etisk uppfattning. Denna 
skillnad kan även bero på att studenterna i vår studie har kortare arbetslivserfarenhet än de 
respondenter som arbetade inom försäljning som Dawson (1997) undersökte. 
 
En förklaring till skillnader i resultaten mellan vår studie och tidigare gjorda studier kan vara att 
de är gjorda i olika länder. Studierna av Reiss och Mitra (1998), Ruegger och King (1992) samt 
Dawson (1997) är gjorda i USA medan vår är gjord i Sverige, vilket kan göra att respondenterna 
har olika personliga värderingar (Jackson, 2001). Studenterna i vår undersökning har begränsad 
längd på sin arbetslivserfarenhet vilket kan göra att det finns skillnader i resultaten mellan vår 
studie och andra studier. En ökad vidd på vår studies respondenters arbetslivserfarenhet skulle 
kunna leda till resultat som visar på skillnader mellan olika intervall. Vidare kan en förklaring 
vara att studien av Dawson (1997) inte är gjord på studenter utan på försäljare. Vi menar att detta 
kan påverka respondenternas etiska uppfattning och därför leda till de skilda resultaten studierna 
emellan. 
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6. AVSLUTNING 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser om vilka undersökta faktorer som påverkar den etiska 

uppfattningen hos studenter och diskuterar vad följderna kan vara av de eventuella skillnaderna i 

etisk uppfattning. Vi redovisar även för vilka faktorer som påverkar varandra. Vidare 

presenterar vi förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  
 
 

6.1 Slutsatser 

För att presentera våra slutsatser börjar vi med att repetera vår problemformulering samt syftet 
med studien. Vår problemformulering lyder:  
 
Påverkar demografiska faktorer eller arbetslivserfarenhet studenters etiska uppfattning?  
 
Vårt syfte med studien är att undersöka om kön, ålder, inriktning på utbildningen, antalet 
påbörjade terminer på universitetet eller arbetslivserfarenhet hos studenter leder till skillnader i 
den etiska uppfattningen av givna situationer inom arbetslivet. Vidare tänker vi diskutera kring 
vad de eventuella skillnaderna i etisk uppfattning kan få för följder.    
 
 

6.1.1 Kön 

Det visade sig finnas en skillnad mellan männen och kvinnornas etiska uppfattning i nio av 13 
påståenden. Av detta drar vi slutsatsen att kön har en påverkan på studenters etiska uppfattning. 
Vidare menar vi att eftersom kvinnorna anser situationerna vara mer oetiska än männen är dem 
även mer känsliga och mindre toleranta för oetiska handlingar. Båda könen anser samtliga 
situationer som oetiska och detta menar vi visar att de anser att situationerna har en omoralisk 
karaktär. Därmed innebär det att både männen och kvinnorna går igenom första fasen, 
uppmärksammande av en moralisk fråga, vid processen för etiskt beslutsfattande (Jones, 1991) på 
liknande sätt. I andra fasen, bedömning av frågan, kan skillnader framkomma då olika 
bedömningar kan tänkas ske på grund av olika etiska uppfattningar. Vidare menar vi att detta gör 
att även resterande faser kan fortlöpa på skilda sätt. Detta innebär att vi drar slutsatsen att 
processen för etiskt beslutsfattande påverkas av den demografiska faktorn kön.  
 
I Sverige sker en ökning av kvinnor inom ledande poster i företagsvärlden (Ledarna, 2002) och 
vidare kan detta innebära att dagens kvinnliga studenter kan komma att ha ledande positioner i 
framtiden. Vi anser att detta skulle kunna innebära att vi kommer att se en lägre tolerans för 
oetiskt beteende med fler kvinnor inom chefsposter, då kvinnorna i vår studie har visat på en 
skillnad i etisk uppfattning jämfört med männen. Ett förändrat näringslivsklimat kan leda till 
förändringar i etiska värderingar och detta anser vi är något som är av stor vikt att vara medveten 
om för både företag och näringslivet. Om företag är medvetna om skillnader mellan kvinnors och 
mäns olika etiska uppfattning och hur processen för etiskt beslutsfattande kan skilja sig åt 
beroende på könen, kan denna kunskap om hur och varför beslut fattas leda till ett förbättrat 
beslutsfattande (Loe et al., 2000).  
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6.1.2 Ålder 

Resultatet av vår studie visar att studenter födda 86-84 endast anser två situationer av 13 som 
mindre oetiska än studenter födda 80 och tidigare. Detta visar att ålder kan ha påverkan på etisk 
uppfattning men på grund av den svaga bevisningen drar vi slutsatsen att ålder inte har påverkan 
på etisk uppfattning. Samtliga åldersgrupper ansåg situationerna som oetiska och eftersom vi inte 
kan dra slutsatsen att deras etiska uppfattning skiljer sig åt bör studenterna, oberoende av ålder, 
gå igenom faserna inom processen för etiskt beslutsfattande (Jones, 1991) på likartade sätt. 
 
 

6.1.3 Utbildning 

Studenterna vid Handelshögskolan visar sig anse att nio av 13 påståenden är mindre oetiska än de 
studerande vid Institutionen för omvårdnad. Vi drar därför slutsatsen att det finns en skillnad i 
den etiska uppfattningen mellan studenterna vid dessa institutioner. Studenterna vid 
Handelshögskolan visar sig även anse att tre av 13 påståenden är mindre oetiska än studenterna 
vid Institutionen för fysik. Vi anser att dessa tre påståenden utgör för svag grund för att dra 
slutsatsen att det finns en skillnad i den etiska uppfattningen mellan studenterna vid dessa 
institutioner. Vi menar ändå att detta resultat visar på att utbildningsinriktning kan ha påverkan 
på studenters etiska uppfattning.  
 
Studerande vid Institutionen för omvårdnad visar sig anse att fem av 13 påståenden är mer 
oetiska än studenterna vid Institutionen för fysik. Resultatet visar även att de anser att ett av 13 
påståenden är mindre oetiskt än de fysikstuderande. Slutsatsen vi drar är att det finns en skillnad i 
den etiska uppfattningen mellan studenterna vid dessa institutioner. 
 
Den övergripande slutsatsen vi drar är att utbildningsinriktning har påverkan på etisk uppfattning 
hos studenter. Eftersom samtliga utbildningsinriktningar anser situationerna som oetiska når de 
den första fasen, uppmärksammande av en moralisk fråga, i processen för etiskt beslutsfattande 
(Jones, 1991). I fas två kan skillnader uppstå på grund av att bedömning av frågan sker med olika 
etiska uppfattningar mellan utbildningsinriktningarna. Vi anser att detta vidare leder till att även 
fas tre och fyra, upprättande av en plan att agera i enlighet med bedömningen samt agerande på 
det avsiktliga moraliska sättet, kommer skilja sig åt. 
 
Eftersom utbildningsinriktning har en påverkan på den etiska uppfattningen anser vi det vara 
viktigt att inkludera kurser där etik och moral behandlas. Vi tror att en individs etiska uppfattning 
kan påverkas av kunskapsnivån inom etik och moral och genom att ges djupare kunskap inom 
utbildningen kan etiska uppfattningen påverkas. Det är viktigt med kurser inom detta ämne 
eftersom studenterna kan få verktyg för att hantera etiska dilemman och ta genomtänkta beslut 
vid etiska situationer. Vi anser det vara av stor vikt att utbildningen kan förse studenterna med 
dessa verktyg eftersom vi menar att utbildningen kan komma att påverka studenternas framtid, då 
utbildningen leder dem in på deras yrkeskarriär. Enligt oss kan en tolkning av resultatet vara att 
det finns institutioner där både ett ökat utbud av och en högre kvalitet på etik- och moralkurser 
skulle behövas. Vi anser att detta är något som både institutionerna och studenterna skulle dra 
nytta av. Är studenterna som kommer ut i arbetslivet mer förberedda inför etiska dilemman skulle 
detta kunna leda till att utbildningarnas rykte och status förbättras i näringslivets ögon. Detta 
skulle i sin tur kunna leda till fler sökande per utbildningsplats och vidare menar vi att detta 
troligen kan innebära att kvaliteten och nivån inom utbildningen förbättras genom ökade resurser, 
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både i tid och i pengar.  
 
Studenterna på termin 3-4 anser två av 13 påståenden vara mer oetiska än studenterna på termin 
1-2. Samma grupp studenter anser två av 13 påståenden vara mer oetiska än de studerande på 
termin 7 och över. Vidare anser de även ett av 13 påståenden vara mer oetiskt än studenterna på 
termin 5-6. Slutsatsen vi drar är att det finns indikationer på att utbildningsnivå har påverkan på 
etisk uppfattning hos studenter men vi kan inte dra slutsatsen att det verkligen är så på grund av 
att det är så få påståenden som skiljer varje termin från de övriga. Detta innebär vidare att 
processen för etiskt beslutsfattande (Jones, 1991) inte borde påverkas nämnvärt av vilken 
utbildningsnivå studenterna är på.  
 
 

6.1.4 Arbetslivserfarenhet 

Eftersom resultatet av vår studie inte visar några skillnader i respondenternas svar på frågorna när 
vi undersökte om arbetslivserfarenhet påverkar studenters etiska uppfattning drar vi slutsatsen att 
arbetslivserfarenhet inte har någon påverkan. Vidare innebär detta att studenters processer för 
etiskt beslutsfattande (Jones, 1991) inte påverkas av deras längd på arbetslivserfarenhet.  
 
 

6.1.5 Sammanfattning av vilka faktorer som påverkar etisk uppfattning 

Vi drar slutsatsen att studenters etiska uppfattning påverkas av faktorerna: 
• Kön 
• Utbildningsinriktning 

 
 

6.1.6 Samband mellan de undersökta faktorerna 

Vi drar slutsatsen att det finns ett samband mellan följande faktorer: 
• Kön och utbildningsinriktning 
• Ålder och utbildningsinriktning 
• Ålder och utbildningsnivå 
• Utbildningsinriktning och utbildningsnivå 

 
Slutsatsen är att det kan vara mer än en faktor som påverkar studenternas etiska uppfattning. 
Vidare innebär detta att det finns mycket att ta hänsyn till när man undersöker vad som påverkar 
den etiska uppfattningen. För företagen och näringslivet blir konsekvensen att det är mer man 
måste vara medveten om, angående vad som påverkar den etiska uppfattningen, för att kunna 
förbättra beslutsfattandet. Konsekvensen för lärosätena och deras etik- och moral utbildningar är 
att det inte finns någon garanti för att utbildningen har någon effekt då den etiska uppfattningen 
kan påverkas av flera faktorer.  
 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har vårt intresse och vår kunskap för ämnet ökat. Detta har bidragit till att vi 
funnit en del områden där vidare forskning skulle behövas. Vi anser att ytterligare forskning om 
vad som påverkar etisk uppfattning skulle behövas inom Sverige då en stor del av den forskning 
vi har funnit är från USA.  
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Ännu ett område där vidare forskning skulle kunna bedrivas, för att öka kunskapen inom ämnet, 
är hur faktorer påverkar varandra. Visserligen har vi undersökt detta i vår studie men det skulle 
behövas mer omfattande forskning för att kunna dra generella slutsatser om sambanden.  
 
Vidare har vi funderat kring vilka ytterligare faktorer som skulle kunna tänkas påverka personers 
etiska uppfattning. Ett förslag till vidare forskning är att studera om det finns skillnader i etisk 
uppfattning hos studenter som studerar vid olika universitet/högskolor. För att öka kunskapen 
kring detta ämne kan fler faktorer undersökas t.ex. religion, geografiskt område, inkomst, 
ursprung etc. 
 
Vår studie undersöker situationer inom arbetslivet som studenterna tar ställning till. Det vore 
intressant att se vidare studier som undersöker situationer som är kopplade till studentlivet då vi 
tror att detta kan visa på andra resultat.  



 59 

7. REFERENSER 

 
Andersen, Erling S. och Eva Schwencke, (1998) Projektarbete – en vägledning för studenter, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Barnett, Tim och Gene Brown, (1994), ”The Ethical Judgments of College Students Regarding 
Business Issues”, Journal of Education for Business, Vol. 69, Nr. 6, sid. 333-339 
 
Bryman, Alan och Emma Bell, (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:1, 
Liber, Malmö   
 
Callan, Victor J., (1992) ”Predicting Ethical Values and Training Needs in Ethics”, Journal of 

Business Ethics, Vol. 11, Nr. 10, sid. 761-796 
 
Crane, Andrew och Dirk Matten, (2007) ”Business Ethics. Managing Corporate Citizenship and 

Sustainability In The Age of Globalization”, Andra upplagan, Oxford University Press, New 
York 
 
Comer, Debra R. och Gina Vega, (2008) ”Using the PET Assessment Instrument to Help 
Students Identify Factors that Could Impede Moral Behavior”, Journal of Business Ethics, Vol. 
77, Nr. 2, sid. 129-145 
 
Dahmström, Karin., (2000) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, 
Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Dawson, Leslie M., (1997) ”Ethical Differences Between Men and Women in The Sales 
Profession?”, Journal of Business Ethics, Vol. 16, Nr. 11, sid. 1143-1152 
 
Deshpande, Satish P., (1997) ”Managers’ Perception of Proper Ethical Conduct: The Effect of 
Sex, Age, and Level of Education”, Journal of Business Ethics, Vol. 16, Nr. 1, sid. 79-85  
 
Ejlertsson, Göran., (2005) Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, Andra upplagan, 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Etikakademin, (2005) ”Rapport från konferensen ”Varför etik?””, 2008-04-08, 
<http://www.etikakademin.se/se/grupper/Kollegiet_pres/Rapport_fran_Konf_Varfor_etik_/> 
 
Haines, Russell och Lori N.K. Leonard, (2007) ”Individual characteristics and ethical decision-
making in an IT context”, Industrial Management & Data Systems, Vol.107, Nr. 1, sid. 5-20 
 
Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, (1997) Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Izraeli, Dove., (1988) ”Ethical Beliefs and Behavior Among Managers: a Cross-cultural 
Perspective”, Journal of Business Ethics, Vol. 7, Nr. 4, sid. 263-271 



 60 

Jackson, Terrence., (2001) ”Cultural Values and Management Ethics: a 10 nation study”, Human 
Relations, Vol. 54, Nr. 10, sid. 1267-1302 
 
Johansson-Lindfors, Maj-Britt., (1993) Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur, Lund 
 
Jones, Thomas M., (1991) ”Ethical Decision Making by Individuals In Organizations: an Issue-
contingent Model”, Academy of Management Review, Vol. 16, Nr. 2, sid. 366-395 
 
Keller, Gerald och Brian Warrack, (2003) Statistics for management and economics, Sixth 
edition, International student edition, Brooks/Cole – Thomson Learning, Pacific Grove     
 
Kennedy, Ellen J. och Leigh Lawton, (1998) ”Religiousness and Business Ethics”, Journal of 

Business Ethics, Vol. 17, Nr. 2, sid. 163-175 
 
Kidwell, Jeaneen M., Robert E. Stevens och Art L. Bethke, (1987) ”Differences in Ethical 
Perceptions Between Male and Female Managers: Myth or Reality?”, Journal of Business Ethics, 
Vol. 6, Nr. 6, sid. 489-493 
 
Knotts, Tami L., Tará Burnthorne Lopez och Hani I. Mesak, (2000) ”Ethical Judgements of 
College Students: An Empirical Analysis”, Journal of Education for Business, Vol. 75, Nr. 3, sid. 
158-163 
 
Kohut, Gary F. och Susan E. Corriher, (1994), ”The Relationship of Age, Gender, Experience 
and Awareness of Written Ethics Policies to Business Decision Making”, SAM Advanced 

Management Journal, Vol. 59, Nr. 1, sid. 32-39 
 
Koskinen, Lennart., (1995) ”Vad är rätt? Handbok i etik”, Andra upplagan, Raben Prisma, Falun 
 
Ledarna, (2002) Artiklar, ”80-talisterna kommer!”, 2008-04-08, 
<http://www.ledarna.se/portal/news.nsf/opinions/E93606FB3064F8D8C1256BBA002A6448?Op
enDocument> 
 
Loe, Terry W., Linda Ferell och Physlis Mansfield, (2000) ”A Review of Empirical Studies 
Assesing Ethical Decision Making in Business”, Journal of Business Ethics, Vol. 25, Nr. 3, sid. 
185-204 
 
Loo, Robert., (2003) ”Are women more ethical than men? Findings from three independent 
studies”, Women in Management Review, Vol. 18, Nr. 4, sid. 169-181 
 
Lund, Daulatram B., (2008) ”Gender Differences in Ethical Judgement of Marketing 
Professionals in the United States”, Journal of Business Ethics, Vol. 77, Nr. 4, sid. 501-515 
 
Mauro, Nicholas, Samuel M. Natale och Anthony F. Libertella, (1999) ”Personal Values, 
Business Ethics and Strategic Development”, Cross Cultural Management, Vol. 6, Nr. 2, sid. 22-
28  
 



 61 

McCabe, A. Catherine., Rhea Ingam och Mary Conway Dato-on, (2006) ”The Business of Ethics 
and Gender”, Journal of Business Ethics, Vol.64, Nr. 2, sid. 101-116 
 
Modig, Maria., (2000) ”Etik i vardagen”, Första upplagan, Forum, Uddevalla.  
 
Pallant, Julie., (2001) SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for 

Windows, Open University Press, Buckingham  
 
Patel, Runa och Bo Davidson, (1994) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund  
 
Peterson, Robert A., Richard F. Beltramini och George Kozmetsky, (1991) ”Concerns of College 
Students Regarding Business Ethics: A Replication”, Journal of Business Ethics, Vol. 10, Nr. 10, 
sid. 733-738 
 
Prasad, Jyouti N., Nancy Marlow och Richard E. Hattwick, (1998) ”Gender-Based Differences in 
Perception of a Just Society”, Journal of Business Ethics, Vol. 17, Nr. 3, sid. 219-228 
 
Reiss, Michelle C. och Kaushik Mitra, (1998), ”The Effects of Individual Factors on the 
Acceptability of Ethical and Unethical Workplace Behavior”, Journal of Business Ethics, Vol. 
17, Nr. 14, sid. 1581-1593 
 
Ruegger, Durwood och Ernest W. King, (1992) ”A Study of the Effect of Age and Gender upon 
Student Business Ethics”, Journal of Business Ethics, Vol. 11, Nr. 3, sid. 179-186 
 
Statistiska Centralbyrån, (2006) Arbetskraftsprognos 2006 – Utvecklingen till år 2030, Örebro 
 
Serwinek, Paul J., (1992) ”Demographic & Related Differences in Ethical Views Among Small 
Business”, Journal of Business Ethics, Vol. 11, Nr. 7, sid. 555-566  
 
Schwartz, Shalom och Wolfgang Bilsky (1987), ”Toward A Universal Psychological Structure of 
Human Values”, Journal of Personality and Psychology, Vol. 53, Nr. 3, sid. 550-562 
 
Sikula, Andrew och Adelmiro Costa, (1993) ”Are Age and Ethics related?” The Journal of 

Psychology, Vol. 128, Nr. 6, sid. 659-665!
 
Stedham, Yvonne., Jeanne H. Yamamura och Rafik I. Beekun, (2007) ”Gender differences in 
business ethics: justice and relativist perspectives”, Business Ethics, Vol. 16, Nr. 2, sid. 163-174 
 
Sveriges Lagar, (2007) Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område. 11:e upplagan, Thomson Fakta 
 
Terpstra, David E., Elizabeth J. Rozell och Robert K. Robinson, (1993) ”The Influence of 
Personality and Demographic Variables on Ethical Decisions Related to Insider Trading”, The 

Journal of Psychology, Vol. 127, Nr. 4, sid. 375-389 
 



 62 

Trevino, Linda Klebe., (1986) ”Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation 
Interactionist Model” Academy of Management Review, Vol. 11, Nr. 3, sid. 601-617 
 
Trevino, Linda Klebe., Laura Pincus Hartman och Michael Brown, (2000) ”Moral Person and 
Moral Manager: How Executives Develop A Reputation For Ethical Leadership”, The California 

Management Review, Vol. 42, Nr. 4, sid. 128-142 
 
Trost, Jan., (2001) Enkätboken, Andra (reviderade) upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Umeå Universitet, (2007) Medicinska Fakulteten, Institutionen för omvårdnad, Presentation, 
”Historik”, 2008-05-05, <http://www.umu.se/omvardnad/presentation/historik.html> 
 
Umeå Universitet, (2008a) Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Institutionen för fysik, 
”Presentation”, 2008-05-05, <http://www.phys.umu.se/presenta/index.htm> 
 
Umeå Universitet, (2008b) Samhällsvetenskaplig fakultet, Om Handelshögskolan, 
”Presentation”, 2008-05-05, <http://www.usbe.umu.se/handelshogskolan/presentation.html> 
 
Vitell, Scott J. och Troy A. Festervand, (1987) ”Business Ethics: Conflicts, Practices and Beliefs 
of Industrial Executives”, Journal of Business Ethics, Vol. 6, Nr.2, sid. 111-122 



 63 

BILAGA 1 - Enkät 

Denna enkät ingår i en studie där vi vill ha reda på om olika personliga faktorer kan 
påverka studenters etiska uppfattning. Studien genomförs av studenter på 
Handelshögskolan i Umeå och genom att svara på denna enkät hjälper du oss i vårt 
uppsatsarbete. Dina och andras svar kommer senare att sammanställas och diskuteras. 
Din medverkan är anonym och svaren kommer endast att användas till denna studie. Vi 
tackar för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar 
Jeanette Johansson Kuhmunen och Elin Lidström 
 
1) Jag är 
 

!  Man          ! Kvinna  
 
2) Vilket år är du född?    19…… 
 
3) Studerar vid 
 

!  Handelshögskolan 
!  Institutionen för omvårdnad  
!  Institutionen för fysik 

 
4) Antal påbörjade terminer    …….st 
 
5) Vad uppskattar du din sammanlagda arbetslivserfarenhet till? 
 

!  Har ingen arbetslivserfarenhet 
!  Mindre än 1 år 
!  1 – mindre än 3 år 
!  3 – mindre än 6 år 
!  6 år eller mer   

 
Kommande situationer i arbetslivet värderas efter hur etiska Du anser att de är i 
allmänhet. Du markerar din åsikt genom att ringa in det alternativ som stämmer bäst 
överens med din uppfattning. En skala från 1 till 5 används där: 
 
5 = inte alls oetiskt  
1 = väldigt oetiskt  
 
6) Att använda sig av företagets service för privat bruk (t.ex. samtal till utlandet) 
 
       inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
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7) Ge gåvor / förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling 
  

 inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
8) Ta längre tid på sig än nödvändigt för att göra ett jobb 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 

9) Göra privata ärenden på arbetstid 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
10)  Dölja sina misstag 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
11)  Skylla misstag på en oskyldig medarbetare 
  

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
12)  Ta äran för någon annans arbete 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
13)  Sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
14)  Inte anmäla andras överträdelser av företagets regler och policys 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
15)  Använda sig av företagets material och resurser för privat bruk 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
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16)  Ta emot gåvor / förmåner i utbyte mot fördelaktig behandling 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
17)  Nyttja extra privat tid (t.ex. långa luncher, komma sent,…) 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
 
 
18)  Tillåta en underordnad att överträda företagets regler och policys 
 

  inte alls oetiskt      5               4               3               2               1      väldigt oetiskt 
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BILAGA 2 - Sammanställning av resultat för män och 
kvinnor 

 

 Frågor  Svarsalt. Män Kvinnor 

5 3,3 % 1,1 % 

4 15,7 % 9 % 

3 36,4 % 34,8 % 

2 37,2 % 29,2 % 

1  Att använda sig av företagets service 
för privat bruk 

1 7,4 % 25,8 % 

5 5,0 % 2,2 % 

4 10,8 % 6,7 % 

3 29,2 % 18 % 

2 30,8 % 34,8 % 

2  Ge gåvor / förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling 

1 24,2 % 38,2 % 

5 1,7 % 4,5 % 

4 9,2 % 5,6 % 

3 29,2 % 29,2 % 

2 36,7 % 32,6 % 

3  Ta längre tid på sig än nödvändigt för 
att göra ett jobb 

1 23,3 % 28,1 % 

5 7,4 % 1,1 % 

4 15,7 % 13,5 % 

3 36,4 % 22,7 % 

2 35,5 % 30,3 % 

4  Göra privata ärenden på arbetstid 

1 5 % 21,3 % 

5  Dölja sina misstag 5 2,5 % 1,1 % 
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4 13,3 % 6,7 % 

3 23,3 % 29,2 % 

2 41,7 % 28,1 % 

  

1 19,2 % 34,8 % 

5 0,8 % 0 % 

4 0 % 0 % 

3 4,2 % 3,4 % 

2 10 % 4,5 % 

6  Skylla misstag på en oskyldig 
medarbetare 

1 85 % 92 % 

5 0,8 % 0 % 

4 0,8 % 1,1 % 

3 5 % 3,4 % 

2 26,7 % 13,5 % 

7  Ta äran för någon annans arbete 

1 66,7 % 82 % 

5 5,8 % 1,1 % 

4 10 % 7,9 % 

3 24,2 % 20,2 % 

2 30 % 34,8 % 

8  Sjukanmäla sig för att ta en dag ledigt 

1 30 % 36 % 

5 7,4 % 0 % 

4 24 % 12,5 % 

3 38 % 35,2 % 

2 25,6 % 34,1 % 

9  Inte anmäla andras överträdelser av 
företagets regler och policys 

1 5 % 18,2 % 
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5 5,8 % 1,1 % 

4 32,5 % 16,9 % 

3 33,3 % 39,3 % 

2 25 % 31,5 % 

10  Använda sig av företagets material och 
resurser för privat bruk 

1 3,3 % 11,2 % 

5 4,2 % 0 % 

4 13,3 % 6,8 % 

3 25 % 14,8 % 

2 30,8 % 38,6 % 

11  Ta emot gåvor / förmåner i utbyte mot 
fördelaktig behandling 

1 26,7 % 39,8 % 

5 2,5 % 0 % 

4 13,4 % 6,7 % 

3 31,9 % 20,2 % 

2 35,3 % 46,1 % 

12   Nyttja extra privat tid 

1 16,8 % 27 % 

5 1,7 % 1,1 % 

4 14,3 % 3,4 % 

3 28,6 % 22,7 % 

2 37 % 40,9 % 

13  Tillåta en underordnad att överträda 
företagets regler och policys 

1 18,5 % 31,8 % 

På grund av avrundningar kan totala procentsatsen vara något felaktig.  
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BILAGA 3 - Sammanställning av resultat för 
institutionerna 

 

 Frågor  Svarsalt. Handels-
högskolan 

Omvårdnad Fysik 

5 4,3 % 0 % 2,9 % 

4 17,4 % 5,5 % 16,2 % 

3 39,1 % 34,2 % 33,8 % 

2 30,4 % 37 % 33,8 % 

1  Att använda sig av företagets 
service för privat bruk 

1 8,7 % 23,3 % 13,2 % 

5 5,8 % 4,1 % 1,5 % 

4 20,3 % 2,7 % 4,5 % 

3 29 % 17,8 % 26,9 % 

2 31,9 % 27,4 % 38,8 % 

2  Ge gåvor / förmåner i utbyte 
mot fördelaktig behandling 

1 13 % 47,9 % 28,4 % 

5 1,4 % 6,8 % 0 % 

4 10,1 % 8,2 % 4,5 % 

3 27,5 % 31,5 % 28, 4 % 

2 37,7 % 31,5 % 35,8 % 

3  Ta längre tid på sig än 
nödvändigt för att göra ett 
jobb 

1 23,2 % 21,9 % 31,3 % 

5 8,7 % 2,7 % 2,9 % 

4 26,1 % 8,2 % 10,3 % 

3 33,3 % 37 % 35,3 % 

2 27,5 % 31,5 % 41,2 % 

4  Göra privata ärenden på 
arbetstid 

1 4,3 % 20,5 % 10,3 % 
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5 2,9 % 1,4 % 1,5 % 

4 14,5 % 5,5 % 11,9 % 

3 27,5 % 21,9 % 28,4 % 

2 34,8 % 34,2 % 38,8 % 

5  Dölja sina misstag 

1 20,3 % 37,0 % 19,4 % 

5 1,4 % 0 % 0 % 

4 0 % 0 % 0 % 

3 4,3 % 4,2 % 3,0 % 

2 8,7 % 2,8 % 11,9 % 

6  Skylla misstag på en 
oskyldig medarbetare 

1 85,5 % 93,1 % 85,1 % 

5 1,4 % 0 % 0 % 

4 1,4 % 1,4 % 0 % 

3 4,3 % 4,1 % 4,5 % 

2 27,5 % 12,3 % 23,9 % 

7  Ta äran för någon annans 
arbete 

1 65,3 % 82,2 % 71,6 % 

5 2,9 % 4,1 % 4,5 % 

4 7,2 % 8,2 % 11,9 % 

3 18,8 % 24,7 % 23,9 % 

2 37,7 % 27,4 % 31,3 % 

8  Sjukanmäla sig för att ta en 
dag ledigt 

1 33,3 % 35,6 % 28,4 % 

5 5,8 % 1,4 % 5,9 % 

4 23,2 % 8,3 % 26,5 % 

3 37,7 % 30,6 % 42,6 % 

9  Inte anmäla andras 
överträdelser av företagets 
regler och policys 

2 29 % 38,9 % 19,1 % 
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  1 4,3 % 20,8 % 5,9 % 

5 2,9 % 4,1 % 4,5 % 

4 42 % 8,2 % 28,4 % 

3 40,6 % 30,1 % 37,3 % 

2 13 % 42,5 % 26,9 % 

10  Använda sig av företagets 
material och resurser för 
privat bruk 

1 1,4 % 15,1 % 3 % 

5 4,3 % 1,4 % 1,5 % 

4 20,3 % 2,8 % 9 % 

3 30,4 % 12,5 % 19,4 % 

2 30,4 % 33,3 % 38,8 % 

11  Ta emot gåvor / förmåner i 
utbyte mot fördelaktig 
behandling 

1 14,5 % 50 % 31,3 % 

5 1,4 % 1,4 % 1,5 % 

4 17,4 % 5,6 % 9 % 

3 37,7 % 16,7 % 26,9 % 

2 31,9 % 47,2 % 40,3 % 

12   Nyttja extra privat tid 

1 11,6 % 29,2 % 22,4 % 

5 2,9 % 1,4 % 0 % 

4 8,7 % 2,8 % 18,2 % 

3 31,9 % 18,1 % 28,8 % 

2 36,2 % 43,1 % 36,4 % 

13  Tillåta en underordnad att 
överträda företagets regler 
och policys 

1 20,3 % 34,7 % 16,7 % 

På grund av avrundningar kan totala procentsatsen vara något felaktig.  
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BILAGA 4 - Samband mellan undersökta faktorer 

Kön och ålder 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,995a 3 ,392 

Likelihood Ratio 2,983 3 ,394 

Linear-by-Linear 

Association 
       ,814 1 ,367 

N of Valid Cases 209   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9,68. 

Tabell 1 

 

Kön och utbildning 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,367E1 2 ,000 

Likelihood Ratio 35,039 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
5,483 1 ,019 

N of Valid Cases 210   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 28,82. 

Tabell 2 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,310a 3 ,511 

Likelihood Ratio 2,320 3 ,509 

Linear-by-Linear 

Association 
,244 1 ,621 

N of Valid Cases 210   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,20. 

Tabell 3 

 

Utbildning och ålder 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,522E1 6 ,000 

Likelihood Ratio 35,211 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
7,272 1 ,007 

N of Valid Cases 209   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,48. 

Tabell 4 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,513E1 9 ,000 

Likelihood Ratio 54,065 9 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
15,945 1 ,000 

N of Valid Cases 209   

a. 4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,87. 

Tabell 5 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,192E1 6 ,000 

Likelihood Ratio 52,289 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
16,660 1 ,000 

N of Valid Cases 209   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,84. 

Tabell 6 

 
Utbildningsinriktning och utbildningsnivå 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,186E1 6 ,000 

Likelihood Ratio 56,879 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
13,580 1 ,000 

N of Valid Cases 210   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,50. 

Tabell 7 


