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Abstract 
Ethical issues and problems in business are receiving increasing attention, both in terms of 
criticism of examples of "bad" behaviour of business actors and in terms of the development 
of ethical codes of conduct in certain companies, ethical visions for businesses etc. In general, 
ethical problems seem to be increasingly prevalent in business, but ethics tend to be disre
garded by traditional organisational and managerial theory. This calls for the development of 
an ethical perspective on business. 

This study adopts a stakeholder approach to the problem, meaning that the empirical focus 
lies on how business actors deal with the ethical issues that arise in their daily work in relation 
to various stakeholder groups. Two empirical studies have been conducted: one is a survey 
study of the attitudes of Swedish managing directors, and the other a case study of the ethical 
values and behaviour of two companies. These studies resulted in the formulation of concepts 
which reflect contextually interpreted moral views on the individual and organisational levels, 
respectively. On the individual level, a distinction was made between humanitarian morality, 
meaning that ethical problems in business are judged according to what is best for individuals, 
and organisational morality, where economic and practical concerns for the company are 
considered. On the organisational level, I found a principled, individually based morality 
where rule-following, voluntary agreements and personal moral norms were important, and an 
instrumental, collectively based morality, which meant that company goals dictated the way 
stakeholder relations and ethical dilemmas were taken care of. Overall, it was possible to 
make a distinction between two basic ethical criteria business actors use when judging ethical 
dilemmas: principles versus objectives. The results indicate that the use of principles and 
moral rules presuppose an intimate and personal handling of stakeholder relations. On the 
other hand, when business actors acquire a more professional way of managing their activi
ties, stakeholder relationships are handled in accordance with objectives and economic utility, 
these usually being the same as company goals. 

One of the major contributions of this thesis is the concept of the ethical contract, as a meta
phor for the relationship between a company and any one particular stakeholder with special 
focus on the informal and implicit aspects of the relationship. The contract is characterised by 
two opposing forces: the striving for self-interest, which underpins ethical problems, and the 
development of self-imposed duties, which are necessary if instrumentally based interaction is 
to be "good". The mutual development of such duties is stimulated by proximity and personal 
relations. 
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business, proximity, ethical climate, ethical contract. 
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Förord 
Det här är en avhandling om aktörers upplevelser av gott och ont inom affärs
livet. Även arbetet med den har, för mig, involverat upplevelser av såväl gott 
som ont. När det nu är dags att avsluta arbetet känns det naturligt att särskilt 
minnas de goda sidorna. Det finns mycket jag gärna ser tillbaka på i de senaste 
årens forskningsarbete; möten med människor i "empirin", egen reflektion och 
aha-upplevelser, dialog med handledare och kontakter med kollegor på 
Företagsekonomiska institutionen. Att få bedriva forskning inom ett eget valt 
ämne är verkligen en förmån, som jag är mycket tacksam för. Jag hoppas också 
att med den här boken ge ett kunskapsbidrag som även andra upplever vara 
värdefullt. 

Den yttre formen på en avhandling kan ibland förefalla något otillgänglig, i 
synnerhet för läsare utanför den akademiska världen. I mitt fall är det empiriska 
materialet dessutom omfattande, eftersom jag ingående redovisar resultatet av 
två studier. Den läsare som vill få en snabbare inblick i arbetets resultat kan 
välja att hoppa över kapitel 5 samt 9-11, där de empiriska studierna redovisas, 
och koncentrera sig på slutsatserna i kapitel 6, 12 samt 13-16. 

Det känns angeläget att uppmärksamma några av dem som på olika sätt bidragit 
till och stöttat den här avhandlingsprocessen. Bland alla dem vill jag först 
nämna min handledare docent Carin Holmquist, som haft en central roll under 
hela processen. Jag vill tacka dig, Carin, för ditt aldrig sinande stöd och upp
muntran. Din erfarna blick för möjligheterna i mitt arbete och din omdömesgilla 
kritik av bristerna har varit ovärderliga. Professor Rolf A. Lundin har under de 
senaste åren också varit en mycket värdefull handledare, som på ett positivt och 
träffsäkert sätt hittat både de starka och svaga punkterna i avhandlingen. Ett 
varmt erkännande till dig! Och tack till er båda för det mödosamma arbete ni 
lagt ned på att läsa manuset i olika faser av färdigställande - att vara handledare 
kräver verkligen en gedigen insats. 

En särskilt tanke vill jag också rikta till Monica Lindgren, som under min tid på 
institutionen varit både en engagerad kollega och en mycket god vän. Tack för 
att du läst och kommenterat delar av manus och tack för all stöttning i både 
med- och motgång - det har varit omistligt. 

Flera kollegor på institutionen har under årens lopp granskat arbetet under olika 
utvecklingsstadier och givit konstruktiva kommentarer i samband med semina
rier och vid andra tillfällen. Tack till er alla - ingen nämnd och ingen glömd. Ett 
speciellt tack riktas till Henrik Linderoth, Tomas Müllern och Kerstin Nilsson, 
som gick igenom avhandlingen i sin helhet vid det s k "slutseminariet". 
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Praktisk hjälp och bistånd har kommit från olika håll. Stort tack till mina flitiga 
korrekturläsare: Ingela Meurling, Cecilia Meurling Sandblom samt Stig 
Jonsson! Den engelska sammanfattningen har granskats av Tony Huzzard och 
omslaget till boken har utformats av Mats Edvardsson, Teknisk Illustration. 
Katarina Pousette har hjälp till med praktiska detaljer i samband med tryckning 
och disputation. Och både föräldrar och svärföräldrar har generöst ställt upp 
med barnpassning, när kombinationen forskare - småbarnsförälder blivit alltför 
svårhanterbar. Tack till er alla. 

Jag vill också rikta uppmärksamheten mot de institutionsexterna finansiärer 
som gjort det möjligt för mig att arbeta aktivt med avhandlingsarbetet: Bank
forskningsinstitutet, Länsförsäkringars och Sparbankens forskningsfond, 
Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser samt Tore Browaldhs stiftelse. 

Till sist vill jag tacka min familj - Anders, Pernilla och Jonas, för att ni hela 
tiden hållit mig medveten om vad som är verkligt viktigt här i livet. 

Umeå oktober 1996 

Ulrica Nylén 
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1. Betydelsen av ett etiskt perspektiv på företag 

Etik och etiska frågor inom näringslivet är ett aktuellt och ofta omdiskuterat 
ämne, som dock hittills inte gjort något större avtryck i den vetenskapliga kun
skapsbildningen om foretag och deras sätt att fungera. De offentligt omdebatte
rade företeelserna, om exempelvis företagsledares engagemang i etikfrågor och 
om etiska problem i företagsvärlden, utgör snarast de mest uppenbara ytterlig
heterna av de etiska bedömningar och ställningstaganden som näringslivets ak
törer gör dagligen. I den här boken utvecklas ett etiskt perspektiv på företag 
som lyfter fram det normalt fungerande affärslivets etiska frågor, problem och 
förhållningssätt. 

1.1 Etiska problem och moraluppfattningar inom närings
livet 
Den forskningsfråga som här behandlas har såväl en praktisk som en teoretisk 
utgångspunkt. I det här avsnittet kommer jag att anknyta till de senaste årens 
offentliga debatt, som väcker praktiska frågeställningar om i vilken utsträckning 
beslutsfattare och andra inom näringslivet tar hänsyn till någonting annat än 
ekonomiska överväganden i sin affärsverksamhet. Samtidigt utgör etiska be
dömningar ett viktigt inslag i företags dagliga och normala liv, även utan att 
detta explicit uppmärksammas bland företagens medarbetare. Det är därför vik
tigt att synliggöra de underliggande moraluppfattningar, eller etiska förhåll
ningssätt, som ligger bakom olika sätt att hantera etiska frågor inom dagens fö
retag. I nästa avsnitt övergår jag till den teoretiska utgångspunkten för mitt ar
bete och visar där hur det etiska perspektivet hittills har varit försummat inom 
företags- och organisationsforskningen. En inledande bestämning av inne
börden i ett sådant perspektiv görs i samband med detta. Kapitlet avslutas med 
att avhandlingens syfte preciseras. 

Det är på en rad olika sätt uppenbart att etiska frågor inom näringslivet idag får 
en helt annan uppmärksamhet än för ett par årtionden sedan, både inom samhäl
let i al lmänhet och inom själva näringslivet. Etiska frågor, som handlar om det 
goda och riktiga i mänskligt liv1, intar inte traditionellt någon framskjutande 
plats inom affärslivet2. Men bland andra Lindholm (1989:4), representant för 
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), menar att "företagsledare och chefer" 
måste kunna diskutera och kommunicera normer och värderingar inom sina allt 
mer decentraliserade företag. Det är viktigt att öka ledarnas medvetenhet om 

1 Innebörden i begreppen "etik" , "etiska frågor" osv kommer att ytterligare klargöras framöver. 
2 Uttrycken näringsliv respektive affärsliv används här synonymt. 
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etiska frågors betydelse inom affärslivet, anser han. Under senare delen av 80-
talet bedrev SAF därför ett etikprojekt, med seminarieverksamhet för företags
ledare, utgivning av olika skrifter3 mm. Vidare har en del svenska företag börjat 
anlita "etikkonsulter" och formulera etiska riktlinjer för sina medarbetare, vilket 
exempelvis amerikanska företag har ägnat sig åt under många år (Bosved 1992). 
Etik har blivit "inne" i dagens svenska samhälle, påstår Brytting och De Geer 
(1992:1), och menar att detta tar sig uttryck i en offentlig diskussion om rätt och 
fel. I denna diskussion far frågor som berör altruism, existentiella frågor, miljö
problem och liknande allt större betydelse vid sidan av ekonomisk effektivitet 
och andra "plånboksfrågor" (Brytting & De Geer 1992:2f). 

Möjligen kan detta anknytas till "ett nytt sätt att tänka" som Österberg (1990) 
menar håller på att växa fram inom näringslivet. Det traditionella rationellt och 
logiskt orienterade tänkandet kompletteras här med föreställningar om med
mänsklighet och omtanke. Företagandets syfte kommer att förändras, menar 
han, från att "skapa vinster åt investerare" till att gagna den mänskliga utveck
lingen i stort (Österberg 1990:12). Lagercrantz (1994) berättar att en grupp före
tag har bildat ett nätverk, "Företag med socialt ansvar", där man aktivt arbetar 
för att bidra till samhällelig livskvalitet. Det finns också exempel på företa
gande som bedrivs utifrån fördjupade värderingar om företagens uppgift i sam
hället4. Näringslivsledaren Ax:son Johnson säger sig å sin sida drivas av ambi
tionen att utveckla "det goda företaget", där både socialt engagemang, miljö
frågor, jämlikhet och moraliskt ansvarstagande intar en viktig roll 
(Kuylenstierna & Sandlund 1995:6). Hansson (1986:25) förespådde för tiotalet 
år sedan att företagen i framtiden kommer att söka efter normer som, vid sidan 
av ekonomiska värden, visar på "det sanna, det rätta och det goda i mänskligt 
liv". 

Samtidigt har media under de senaste åren lagt stor uppmärksamhet vid olika 
sorters "affärer" inom såväl det politiska området som inom affärslivet och på 
förfaranden som uppfattats som problematiska och avvikande. Den offentliga 
debatten ger härvidlag snarast intryck av en sjunkande moralisk standard inom 
näringslivet, dvs att ledare och medarbetare i allt högre utsträckning låter sin 
egen eller företagets vinning gå före andras intressen, lagstiftningens regler eller 
allmän moraluppfattning. En del hävdar att högkonjunkturen och finans
marknadernas avreglering under 80-talet bäddade för en snabb ekonomisk till
växt och öppnade utrymmen för goda affärer (Bergkvist 1994:71). Detta lock
ade många nya aktörer till sig, som frestades att utnyttja de nya situationer som 
uppstod, vilket i efterhand kritiserats av omvärlden. Samtidigt innebar 90-talets 

3 Se t ex Nicolin och Lyttkens (1989), Wästberg (1989), Herméren (1989), Johnson och Röttorp 
(1993). 
4 Se t ex Angergård & Bornstein (1993). 
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lågkonjunktur att det ekonomiska handlingsutrymmet minskade och konkurren
sen mellan olika intressen inom detta spelrum förstärktes, vilket kan ha lett till 
att etiska hänsyn åsidosatts (jämför Oom 1986). 

Frågan är hur dessa beskrivningar av det svenska affärslivets utveckling går 
ihop? Det förefaller som om vi kan urskilja två parallella utvecklingstrender; en 
mot "sämre moral" - som tar sig uttryck i t ex "fallskärmsavtal", export av va
pen till förbjudna länder, uppseendeväckande representation, mutaffarer osv -
och en mot ökande moraliskt ansvarstagande - i form av etiska riktlinjer i före
tag, miljöprogram mm. Samtidigt är det möjligt att näringslivets uppmärksam
het på etiska frågor grundas på önskan att balansera den negativa bild som förts 
fram i den offentliga debatten. Företagen lever idag under en allt större öppen
het och insyn, vilket ökar allmänhetens krav på företagens agerande. Det blir 
därför viktigt för näringslivet att stärka sin legitimitet, inte minst för att före
bygga krav på skärpt reglering av affärslivets aktiviteter. (Jämför Lagercrantz 
1994:14, Brytting och De Geer 1992:4f, Röttorp 1989:112, Lyttkens 1985:35, 
Florén 1990) 

Dessa till synes motstridiga tendenser kan dock betraktas som de mest synliga 
ytterligheterna av alla de moralbedömningar som dagligen görs av medarbe
tare i företag runt om i Sverige. Inom företagen och i deras närhet finns en rad 
aktörer med olika intressen, som interagerar med företaget på olika sätt eller 
som indirekt berörs av deras verksamhet. Dessa intressen kan i många situatio
ner komma i konflikt med varandra. Vi kan bland annat tänka på ett företag som 
måste välja mellan att under lågkonjunktur minska lönsamheten eller säga upp 
anställda. Ett annat exempel kan vara att inköp av förnödenheter, som produce
rats i utvecklingsländer under inhumana arbetsförhållanden, far konsekvenser 
för andra aktörer vid sidan av de ekonomiska följderna för det svenska företa
get. Även i de små frågorna kan olika intressen urskiljas; ska en anställd som 
misskött sitt arbete sägas upp, omplaceras eller fa en ny chans? är det riktigt att 
utnyttja tillgång till intern information för egna aktieaffärer? var går gränsen 
mellan tillåtna gåvor och mutor? 

Sådana frågeställningar kan vara svåra att hantera för de inblandade aktörerna, 
samtidigt som det inte är givet att latenta intressekonflikter alltid uppmärksam
mas av den som fattar beslut eller handlar i frågan. Ledare och medarbetare 
inom affärslivet har sällan någon formell träning i att analysera den etiska pro
blematiken i en beslutssituation. Och trots den ökande uppmärksamheten på 
etiska frågor inom näringslivet, som nämndes tidigare, ingår inte alltid uttryck
ligt etiska bedömningar som en naturlig del av företagens beslutsprocesser. I 
stället framhävs ekonomiska och tekniska aspekter av beslutssituationen, vilket 
osynliggör den etiska sidan - åtminstone tills denna eventuellt får offentlig 
uppmärksamhet. 

5 



Dessutom förefaller den etiska problematiken inom näringslivet förstärkas och 
bli allt mer angelägen över tiden. En rad samhälleliga och företagsanknutna för
ändringar kan sammanbindas med detta. 

Bland annat försiggår en allt större andel av samhällets verksamhet inom orga
nisationer och företag, vars beslutsfattare far många intressen att ta hänsyn till 
och konsekvenser att bedöma. Den tekniska utvecklingen och den tilltagande 
internationaliseringen av näringslivet skapar nya möjligheter, men också svå
righeter genom att intensiteten i arbetslivet ökar och olika kulturella system 
med skilda värderingar och synsätt möts. Komplexiteten i beslutssituationen är 
därför ofta hög i dagens ekonomiska liv. (Brytting och De Geer 1992:4f) 

Vidare kan man urskilja en trend mot en tilltagande individualisering i samhäl
let, som innebär att de traditionellt normbildande institutionerna såsom familj, 
kyrka, folkrörelser osv minskar i betydelse. Varje människa måste själv ta 
ställning till de normer och värden man vill leva efter, vilket torde innebära mer 
varierande moraluppfattningar. Dessutom finns en politisk benägenhet att i allt 
större utsträckning sätta marknadslösningar före centrala planeringssystem, dvs 
att "avreglera", vilket ger enskilda aktörer ökade handlingsmöjligheter - möjlig
heter som inte alltid tillvaratagits på ett för allmänheten acceptabelt sätt. 

Den praktiska utgångspunkten för det här arbetet är således att man inom före
tagen i allt högre utsträckning ställs inför situationer som involverar en etisk 
problematik. Hanteringen av dessa situationer speglar olika moraluppfatt
ningar/etiska förhållningssätt hos de inblandade personerna - även om dessa 
inte själva uppfattar problematiken såsom etisk. Den etiska problematiken finns 
dock inbäddad i företagens dagliga liv, trots att de vardagliga etiska frågorna 
inte får särskilt stor uppmärksamhet i media och ofta inte heller beaktas inom 
företagen. I stället torde företagsekonomiska bedömningar ofta fa företräde på 
ett självklart och oreflekterat sätt. 

Dagens offentliga debatt är således otillräcklig för att förstå de etiska problem 
som aktörer i företag dagligen kommer i beröring med och hur dessa problem -
inte alltid fullt medvetet - hanteras. I stället synes det viktigt att undersöka hur 
aktörer inom näringslivet i al lmänhet ser på och hanterar de etiska problem de 
möter i v ardagen. Detta kan även knytas till Brytting, De Geer och SilfVerberg 
( 1993:22), som är kritiska till att den litteratur som behandlar etiska frågor inom 
företag i regel diskuterar "stora dramatiska frågor" på ledningsnivå. Etiska 
frågeställningar finns dock även på lägre hierarkiska nivåer och de berör männi
skors förhållande till varandra i många avseenden. 

Min utgångspunkt är således att ökad kunskap om rådande etiska förhållnings
sätt inom svenskt näringsliv förutsätter att den etiska problematiken inom det 
normala affärslivet uppmärksammas, i stället för enbart det avvikande och 
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iögonenfallande5. Det synes alltså väsentligt att lyfta upp och synliggöra etiska 
förhållningssätt inom det dagliga och normalt fungerande näringslivet, såsom 
dessa förhållningssätt tar sig uttryck i aktörers upplevelser av etiska frågor och 
problem och deras hantering av företagens relationer. 

Hanteringen av etiska frågor och problem inom näringslivet kompliceras av att 
beslutsfattande och agerande vanligen sker inom en organisatorisk ram, till 
skillnad från privatlivets etiska frågor. Det innebär att organisatoriska strukturer 
och normsystem kan få stor betydelse för människors sätt att bemöta de etiska 
problem som uppstår. Ofta upplever man i o rganisationer att handlingsmönster 
och beslut formeras utan att någon enskild medarbetare känner sig personligen 
ansvarig för detta, eller haft möjligheter att överblicka konsekvenserna av en 
komplex beslutsprocess (Brytting 1990:11, Stone 1975:3). Dessutom torde före
tagets verksamhet, marknadssituation och omgivning ha betydelse för vilka 
etiska problem som uppstår och hur de behandlas. Särskilda traditioner och 
gemensamma normer kan också utvecklas inom branscher och inverka på före
tagens agerande (jämför t ex Spender 1989). Sammantaget är det uppenbart att 
den situation aktörerna befinner sig i kan vara mycket betydelsefull för de 
moraluppfattningar som etableras, vilket innebär att kontexten bör beaktas vid 
empiriska studier av etiska förhållningssätt inom näringslivet. 

1.2 En initial formulering av ett etiskt perspektiv på företag 
Det här arbetet har också en teoretisk utgångspunkt, som jag kommer att redo
göra för i det följande. Jag inleder med att visa vikten av att utvidga kunskapen 
om företag med hjälp av ett etiskt perspektiv och diskuterar sedan innehållet i 
ett sådant perspektiv. 

1.2.1 ETISKA FRÅGOR INOM NÄRINGSLIVET - FÖRSUMMAT INOM 
ORGANISATIONSFORSKNINGEN 
Den omfattande forskningen om hur företag och organisationer fungerar har 
hittills inte i någon större utsträckning uppmärksammat företagens hantering av 
etiska frågor och problem. Denna brist kan vara förknippad med flera förhållan
den. 

5 Begreppet "normala affärslivet" används alltså för att markera att jag i de studieobjekt som väljs ut 
för empirisk analys söker det gängse och konventionella, och inte det explicit avvikande beträffande 
näringslivets moraluppfattningar (vilket givetvis inte hindrar att vissa studieobjekt kan visa sig vara 
väldigt ovanliga i något avseende) . Begreppet "normal" står således för det vanliga och ordinära och 
ska därför inte betraktas som en värdering med avseende på det riktiga eller regelrätta. Det bygger 
inte heller på uppfattningen att det enkelt och entydigt går a tt skilja det normala, dvs vanligt före
kommande, från det "onormala" (vare sig inom näringslivet eller annorstädes). 
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Bland annat har tekniska/ekonomiska värden kommit att avskiljas från 
etiska/sociala värden och de förstnämnda har dominerat det företagsekonomiska 
tänkandet i både teori och praktik (Donaldson 1989). Rötterna till denna sepa
rering återfinns i industrialismens utveckling, då storskaliga produktions
organisationer blev allt vanligare för massproduktion av förnödenheter. För att 
finansiera dessa växande produktionssystem blev en åtskillnad mellan ägande 
och ledning nödvändig och med denna följde inställningen att företagsledning 
handlar om att på ett rationellt sätt tillvarata ägarnas ekonomiska intressen. Det 
blev följaktligen inte relevant att fokusera på etiska och moraliska aspekter av 
affärsverksamheten. (De George 1986:11, Brytting 1990) I stället reglerades 
företagens verksamhet från samhällets sida genom en allt ökande lagstiftning 
för att skydda samhälle, anställda, småaktieägare osv från negativa konsekven
ser av industrialism och affärsverksamhet. Därför har många företagsledare ut
vecklat en "minimalistisk" syn på företags etiska förpliktelser, hävdar Herméren 
(1989:8), vilket innebär att de inte har några högre moraliska ambitioner än att 
inte bryta mot lagen. Detta stöddes också av den teoribildning kring ledning och 
styrning av företag som växte fram, där etiska frågor inte fick något större ut
rymme. 

Dessutom blir det med en positivistisk vetenskapssyn, som dominerade sam
hällsvetenskaperna under den tidiga organisationsforskningens utveckling, na
turligt att utveckla en mekanistisk och strukturell syn på företag. Med en sådan 
syn kommer objektivt mätbara fakta och rationellt beslutsfattande att fokuseras. 
Hantering av värderingar har betraktats som ovetenskapligt inom forskningen, 
anser Donaldson (1989), och även om det vetenskapliga samfundet idag in
rymmer fler och mer hermeneutiskt inriktade forskningsparadigm saknas ännu 
en systematisk hantering av etiska värden inom organisationsteorin. De senaste 
årtiondenas allt intensivare forskning och teoriutveckling kring kulturella före
ställningar i organisationer har inte heller inneburit att moraluppfattningar spe
cifikt studerats (etiska föreställningar kan dock ibland ingå som en del i en or
ganisationskulturstudie6). 

Den teoretiska avsikten i det här arbetet handlar därför om att komplettera teori
bildningen kring företag med ett etiskt perspektiv. Ett "perspektiv" avgör, rent 
allmänt, hur man betraktar verkligheten; när ett specifikt perspektiv anläggs vid 
studium av något område kommer vissa företeelser och aspekter att uppmärk
sammas, medan andra sjunker i bakgrunden eller osynliggörs. Genom formule
ring av ett nytt perspektiv möjliggörs utveckling av kunskap om fenomen som 
hittills varit förbisedda, i det här fallet med avseende på etiska frågor, problem 
och förhållningssätt inom näringslivet (jämför Lindström 1972:8ff). 

6 Se exempelvis Johansson Lindfors (1989). 
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Det etiska perspektivet på företag kommer att utvecklas successivt under det här 
arbetet, med hjälp av teoretiska bidrag och empiriska studier. Jag kommer nu att 
göra en inledande precisering av innebörden i ett sådant perspektiv. 

1.2.2 ETIK - GOTT OCH ONT, RÄTT OCH FEL... 
"Etik" kan definieras utifrån skilda utgångspunkter och med olika syften. En 
allmänt hållen definition är att etik handlar om vad som är rätt och fel i männi
skors sätt att bemöta varandra och om det goda och onda i tillvaron (jämför Hof 
1970).7 Det är således frågan om grundläggande frågor för mänskligheten och 
samhället, som människan varje dag manifesterar i sitt sätt att välja mellan 
handlingsalternativ, och som uttrycks i de normer och värderingar man lever 
efter. "Etiska frågor" är i vid mening alla situationer, beslut eller tillfällen där 
valet mellan ont och gott på något sätt aktualiseras i människors förhållande till 
varandra (jämför Ferrell & Fraedrich 1991:18). Etik inom företag handlar 
således om det goda och onda inom företagens verksamhet och om de principer 
som avgör vad som är rätt och fel i affärslivets situationer.8 

Många gånger har människor, både i sitt privata liv och vid agerande inom 
affärslivet, svårt att inför sig själva avgöra vad som egentligen är rätt eller fel. 
Ett etiskt dilemma kan sägas uppstå när en aktör upplever att de handlingsalter
nativ som står till buds har tvetydiga och komplexa konsekvenser och inget av 
dem framstår som entydigt mer riktigt än ett annat. Att välja handlingsalternativ 
är följaktligen inte alltid en fråga om att välja mellan rätt och fel, utan det kan 
också gälla ett val mellan "rights versus rights, of responsibility versus respon
sibility", som Badaracco (1992:65) påpekar. Samtidigt är det uppenbart att be
slut kan få följder som upplevs såsom onda eller goda för andra parter, utan att 
den som gjorde valet eller handlade uppmärksammade något etiskt dilemma. 
Begreppet etiska problem refererar till företeelser, situationer eller handlingar 
som uppfattas som onda eller felaktiga av en eller flera inblandade. 

1.2.3 ...I RELATIONER MELLAN AKTÖRER 
Det rätta och det felaktiga, goda och onda, handlar om människors förhållande 
till varandra (jämför även Hansson 1986:23). Det är i relationer mellan männi
skor som situationer, handlingar, beslut osv uppstår som de inblandade parterna 
upplever vara goda och riktiga eller felaktiga och onda. Det innebär att etik all
tid uttrycks inom ramen för en relation. Därför menar Herméren (1989) att 

7 Begreppet etik är förankrat inom moralfilosofisk teori och jag kommer därför att anknyta till denna 
teoribildning. Eftersom detta är en studie inom det företagsekonomiska området kommerjag däremot 
inte att mer ingående behandla den filosofiska användningen av begreppet. 
8 Denna allmänt hållna diskussion kommer att vidareutvecklas genom den teoretiska referensramen 
(kapitel 3). 
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etiska problem och dilemman inom näringslivet bör hanteras med hjälp av ett 
aktörsperspektiv, dvs utifrån olika individers och gruppers intressen och even
tuella konflikter mellan dessa. Intressekonflikter kan ge upphov till etiska di
lemman och problem för de inblandade. Inom den anglosaxiska företagsetiska 
teoribildning om etiska frågor och problem inom affärslivet, som vuxit fram 
under de senaste årtiondena, är det också vanligt att diskussionen utgår från de 
olika parter företaget har utbyte med, såsom kunder, anställda, ägare, samhället 
osv9. 

Detta innebär att det etiska perspektivet involverar minst två parter mellan vilka 
en relation kan uppstå. Relationen kan i sig vara av såväl direkt som indirekt 
art; den kan exempelvis bygga på personliga möten mellan människor eller på 
att den ena partens självständiga agerande far återverkningar på den andres väl
befinnande utan att de båda haft något direkt utbyte med varandra. Vidare kan 
relationen vara beroende av kollektiva normer hos de inblandade aktörerna och 
på strukturella förhållanden. 

Ett etiskt perspektiv på företag bör således utgå från de olika aktörer företag har 
relationer med i sin dagliga affärsverksamhet. Det innebär dock inte att de in
blandade parterna måste delta aktivt eller att företagens medarbetare måste vara 
medvetna om vilka konsekvenser agerande och beslutsfattande i företaget far 
för andra parter. Begreppet aktör ska alltså i första hand sättas i samband med 
själva relationen och inte med handlingar. Aktörer är därmed både de som fattar 
beslut/handlar och de som berörs av beslutet/handlingen. 

Inom näringslivet kan dessa aktörer vara såväl enskilda individer som grupper, 
organisationer och företag av olika slag.10 Relationer mellan aktörer kan således 
empiriskt studeras både på individuell och kollektiv nivå. Det sistnämnda moti
veras av att många etiska problemställningar avser hela grupper eller organisa
tioner; personalnedskärningar drabbar många anställda gemensamt; bristande 
produktkvalitet kan beröra alla kunder; skatteundandraganden minskar statens 
samlade intäkter, osv. Och när företagsekonomiska överväganden ställs emot 
andra intressen eller värden kan det vara svårt att urskilja någon enskild person 
som drar nytta av att företagets lönsamhet prioriteras; snarare fördelas det eko
nomiska överskottet på många parter inom företaget - ägare, anställda osv. 

På liknande sätt kan hanteringen av etiska frågor och problem studeras med av
seende på den enskilde beslutsfattarens agerande såväl som utifrån organisa
tionsmedlemmarnas kollektiva handlande. Man kan visserligen hävda att det 
alltid är enskilda människor som handlar och att organisationer är abstrakta fe

9 Se t ex Tuleja (1988), Carroll (1989), De George (1986) och Braybrooke (1983). 
10 Vilka dessa aktörer kan vara och vilka etiska problem som kan uppstå i relation till dem kpmmer 
jag att diskutera närmare i kapitel 3. 
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nomen. Det är dock uppenbart att fokusering på individnivån många gånger är 
otillräckligt för att skapa en förståelse för de etiska förhållningssätt som etable
ras inom näringslivet. Som nämndes tidigare sker beslutsfattande och agerande 
inom näringslivet vanligen inom ramen för företag, dvs organisationer, vilket 
innebär att individerna kan utveckla gemensamma normer och handlings
mönster för hantering av återkommande etiska problem. Det kan då vara svårt 
att urskilja någon enskild person som aktivt formar företagets agerande. For
mella strukturer och befattningsbeskrivningar kan också inskränka individens 
upplevelse av handlingsfrihet inför ett etiskt dilemma. 

1.2.4 ETT ETISKT PERSPEKTIV FÖR UTVECKLING AV KUNSKAP 
Det etiska perspektivet kan också preciseras med hjälp av den indelning som 
brukar göras inom etisk teoribildning, där man skiljer mellan normativ, analy
tisk och deskriptiv etisk teori (De George 1990:14f, Jeffner 1970). (Jag åter
kommer till dessa inriktningar i kapitel 3 och nämner den här endast för att göra 
en inledande bestämning av perspektivets innebörd.) Det etiska perspektivet i 
det här arbetet är i detta avseende närmast deskriptivt orienterat, eftersom jag 
söker att på empirisk grund utveckla kunskap om rådande etiska förhållnings
sätt inom näringslivet och om aktörers upplevelser av förekommande etiska 
problem i företags relationer. Etiska förhållningssätt, eller moraluppfattningar, 
handlar om hur människor ser på frågor om gott och ont inom affärslivet, vad 
som betraktas som rätt och fel med avseende på intressekonflikter i relationer 
mellan aktörer och hur upplevda etiska dilemman faktiskt löses. I verkligheten 
torde de etiska förhållningssätten många gånger vara omedvetna och under
förstådda. Genom att analysera hur moraluppfattningar tar sig uttryck i aktörers 
ställningstagande och agerande inom näringslivet kan det etiska perspektivet 
utvecklas empiriskt. 

Den normativa etiken har i stället som ambition att ge vägledning genom att 
utveckla sammanhängande system av etiska principer. Vid ett normativt etiskt 
perspektiv på företag skulle man snarast söka vägar att nå "det goda". Detta ut
gör dock en närmast moralfilosofisk inriktning, medan den deskriptiva utgångs
punkten är relevant vid samhällsvetenskaplig forskning (Matthews, Goodpaster 
& Nash 1985:495). Deskriptiv etisk teori är nära relaterat till antropologi, socio
logi och psykologi (De George 1990:14).n 

Begreppet "deskriptiv" ska däremot inte förknippas med en kunskapsteoretisk 
ambition. Den vetenskapliga målsättning som präglar det här arbetet diskuteras 
närmare i kapitel 2 Forskningsstrategi. 

111 bokens avslutning kommerjag dock att föra en kortare diskussion med mer normativ inriktning. 
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Det etiska perspektivet på företag och deras relationer med olika aktörer, som 
utvecklas i det här arbetet, kan också preciseras genom avgränsning gentemot 
andra, teoretiskt förekommande perspektiv på företag. Som framgick tidigare är 
det vanligt att inom företagsanknuten forskning utgå från ett rationellt, ekono
miskt perspektiv, vilket innebär att företeelser i företag studeras med utgångs
punkt från det enskilda företagets lönsamhet. Det etiska perspektivet handlar i 
stället om gott och ont i en allmän bemärkelse, där olika typer av konsekvenser 
för berörda parter inkluderas. Inte minst kan spänningen mellan det ekonomiskt 
rationella och andra intressen skapa etiska problem och dilemman inom nä
ringslivet och annorstädes. Ofta är det ekonomiska perspektivet implicit i de 
teorier som formuleras med anknytning till företag. 

Ett etiskt perspektiv skiljer sig också från ett juridiskt, även om de två ibland 
förefaller sammanblandas i dagligt tal. Det juridiska perspektivet utgår från de 
uttryckliga regler som återfinns i v år lagstiftning, de formella överenskommel
ser som gjorts i skriftliga avtal osv. Lagstiftningens regler kan dock stå mer 
eller mindre i överensstämmelse med olika personers moraluppfattning, sam
tidigt som det är uppenbart att inte alla frågor i människors relationer med var
andra kan vara föremål för formell reglering. 

Dessa perspektiv, det ekonomiska, det juridiska respektive det etiska, är följ
aktligen avgränsade från varandra även om beröringspunkter mellan dem finns 
(jämför Röttorp 1989). Det finns dock anledning att anta att aktörer inom nä
ringslivet är mer vana att uttryckligen tillämpa de ekonomiska respektive juri
diska perspektiven än det etiska. 

Det här initiait formulerade etiska perspektivet kommer alltså att preciseras och 
konkretiseras successivt under arbetets gång. I ett första steg används befintlig 
litteratur som kan bidra till dess vidareutveckling i olika avseenden (i den teo
retiska referensramen, kapitel 3). En naturlig utgångspunkt är den specifika 
företagsetiska litteraturen, som internationellt benämns "business ethics". 
Denna teoribildning är dock vanligen normativt orienterad och saknar såväl 
empiriska studier som anknytning till organisationsteoretisk kunskapsbildning 
om företags sätt att fungera. Bristen på forskning om etiska frågor i företag 
innebär att det blir viktigt att söka teoretisk vägledning inom skilda forsknings
grenar och teoribildningar, varför referensramen kommer att innehålla bidrag 
från bl a områdena moralfilosofi, organisationsteori och ekonomisk brottslighet. 
Vidare innebär valet av en deskriptiv inriktning på perspektivet att empiriska 
studier far avgörande betydelse för utveckling av det etiska perspektivet. Det 
förefaller också viktigt, när ett nytt forskningsområde utvecklas, att inte på ett 
alltför tidigt stadium låsa fast de teoretiska anknytningarna eller de empiriska 
studiernas inriktning. I stället kommer jag att utveckla den konkreta forsk
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ningsstrategin successivt och även förhålla mig öppen inför de teoretiska möj
ligheter som de empiriska studierna kan komma att peka på. 

Jag har nu diskuterat de praktiska och teoretiska utgångspunkter som vägleder 
det här arbetet. Innan syftet formuleras kan det vara lämpligt att sammanfatta 
den hittills förda diskussionen. Den praktiska forskningsfrågan handlar således 
om att aktörer inom näringslivet dagligen ställs inför situationer som involverar 
en etisk problematik, utan att detta alltid uppmärksammas. I stället dominerar 
ekonomiska synsätt såväl tänkandet inom företagsvärlden som forskningen 
kring företag och organisationer. Det synes därför väsentligt att både teoretiskt 
och empiriskt utveckla ett etiskt perspektiv på företag och deras relationer med 
olika aktörer, för att därmed synliggöra det dagliga och normala affärslivets 
etiska frågor, problem och förhållningssätt. 

Detta etiska perspektiv har initiait positionerats genom att jag i allmänna termer 
definierat begrepp såsom etik, etiska problem och etiska frågor. Jag har också 
ställt perspektivet i kontrast till ett ekonomiskt respektive ett juridiskt perspek
tiv. Vidare har jag valt en empirisk och deskriptiv inriktning på kunskaps
utvecklingen och har således inte ambitionen att ge normativ vägledning i 
etiska frågor inom affärslivet. 

Det innebär att vi kan urskilja vissa viktiga beståndsdelar i det etiska perspekti
vet på företag; det innehåller minst två aktörer, vilka har en direkt eller indirekt 
relation med varandra, och relationen innebär att situationer och händelser upp
står som endera eller båda parterna värderar i termer av gott och ont, rätt och 
fel. Dessutom har jag betonat betydelsen av att lägga det etiska perspektivet mot 
en kontextuell bakgrund, dvs att förstå de rådande etiska förhållningssätten 
inom näringslivet i sitt sammanhang. Samtidigt är det uppenbart att det kon
kreta innehållet i det etiska perspektivet är rätt vagt i utgångsläget, och ambitio
nen i det här arbetet är just att konkretisera perspektivets innebörd. Det innebär 
bland annat att visa vilka aktörer som aktualiseras inom näringslivet, vilka 
förutsättningar skilda relationer bygger på, vad det "goda" och "onda" inom 
dessa relationer kan bestå i oc h hur aktörerna hanterar detta under olika situa-
tionsmässiga förhållanden. 

1.3 Syfte 
Mot bakgrund av diskussionen i det här kapitlet kan syftet formuleras som att 
teoretiskt och empiriskt utveckla ett etiskt perspektiv på företags relationer med 
olika aktörer. Ett delsyfte är att formulera empiriskt grundade begrepp för 
etiska förhållningssätt inom det normalt fungerande näringslivet och att relatera 
dessa förhållningssätt till skilda kontexter. 
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Arbetet far därigenom betydelse både praktiskt och teoretiskt. Ur praktisk syn
vinkel kan kunskap om etiska frågor inom näringslivet bidra till ökad medve
tenhet hos näringslivets aktörer. Genom denna bok kan ett bidrag ges till det 
offentliga samtal som är viktigt för att människor, både inför sig själva och 
andra, ska klargöra sina värderingar och utveckla beredskap att hantera de 
etiska dilemman som de möter i sitt dagliga arbete (jämför Brytting och De 
Geer 1992). Dessutom kan debatten om företagens roll i samhället och om på
stådda problematiska ageranden inom affärslivet främjas av en god verklighets
förankring i form av de empiriska studierna. 

Arbetets viktigaste bidrag är dock teoretiskt genom att bidra till kunskaps
utveckling om företag och företagens sätt att fungera i samhället. Genom ut
veckling av ett etiskt perspektiv på företags relationer, mot en kontextuell bak
grund, formuleras teori i skärningspunkten mellan företagsetik, vilken i stort 
sett saknar empiriskt grundade modeller och begrepp, och organisationsteori, 
där de etiska frågorna hittills inte uppmärksammats i större utsträckning. 

1.3.1 AVGRÄNSNINGAR 
Några klargöranden kan vara på sin plats med anledning av de avgränsningar 
som det här initiait formulerade etiska perspektivet medför. 

För det första innebär fokuseringen på det enskilda företagets relationer med 
olika aktörer att en del frågor, som i vissa sammanhang framställs som etiska, 
inte kommer att behandlas i någon större utsträckning. Dit hör exempelvis frå
gor med anknytning till utnyttjandet av natur och miljö, eftersom miljön som 
sådan inte utgörs av en mänsklig aktör som företag kan interagera med. Där
emot kan miljögrupper eller medborgare i lokalsamhället, som engagerar sig i 
ett företags verksamhet, fångas in i det här perspektivet. Dessa grupper utgör då 
aktörer, som har en relation med företaget och vars intressen och värderingar 
kan stå i strid med företagets ekonomiska strävanden. 

Vidare utvecklas det etiska perspektivet inom ramen för samhällsvetenskaplig 
teoribildning. Allmän etisk teori och moralfilosofi kommer därför endast att be
röras översiktligt i den teoretiska referensramen och då som utgångspunkt för 
en diskussion av etiska begrepps applicering på ekonomisk verksamhet. Vissa 
moralfilosofiska begrepp används även vid den kommande analysen av empi
riskt förekommande moraluppfattningar. 
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2. Forskningsstrategi 

I föregående kapitel diskuterades utgångspunkterna för det här arbetet och syf
tet preciserades såsom att teoretiskt och empiriskt utveckla ett etiskt perspektiv 
på företag och deras relationer med olika aktörer. I det här kapitlet kommer jag 
att redogöra för den forskningsstrategi som använts för att uppnå syftet. Det 
innebär att jag inledningsvis för en övergripande diskussion om kunskaps
bildning och de vetenskapliga ambitioner som väglett forskningsprocessen. 
Därefter beskrivs det övergripande angreppssättet genom det etiska perspekti
vets successiva utveckling. 

I kapitlets senare delar redogör jag för konkret tillvägagångssätt och metodolo
giska val under forskningsprocessen. Redogörelsen visar att arbetet började 
med en genomgång av tidigare forskning med anknytning till problemområdet, 
vilken låg till grund för det inledande empiriska arbetets inriktning. Erfaren
heter från detta arbete användes sedan för planering av ytterligare en empirisk 
studie. Kapitlet avslutas med en schematisk översikt över forskningsprocessen 
med anknytning till de kommande kapitlen i boken. Detaljerade redogörelser 
för metodiken i de två empiriska studierna återkommer i kapitel 4 och 7. 

Avsikten med detta och övriga metodkapitel är att genom en så öppen och klar 
redogörelse som möjligt dels introducera läsaren i forskningsarbetets innehåll, 
dels ge en grund för granskning av arbetet och dess resultat. Forskaren kom
municerar med läsaren av ett vetenskapligt arbete via sin metodbeskrivning, så 
att bidraget till kunskapsbildningen kan bedömas utifrån de ambitioner som 
styrt arbetet (jämför Morgan 1983). 

2.1 Vetenskaplig ambition 
Verkligheten omkring oss kan studeras och återges på många olika sätt och med 
skilda syften - jag tänker exempelvis på journalistik, astrologi och konst som 
förmedlar olika typer av budskap. Vetenskap kan betraktas som en särskild 
form av kunskapsinhämtning och -förmedling, omgärdad av vissa förväntningar 
och regler. Även inom den vetenskapliga kunskapsformen finns dock en rad 
olika möjligheter och varianter, som forskaren måste ta ställning till. Val av 
ämne och, mer specifikt, formulering av frågeställning och syfte inom detta, 
kommer att fa långtgående konsekvenser för den vetenskapliga processens slut
resultat, liksom synen på kunskapens mening och användning, val av tekniker 
för kunskapsinhämtning osv. Dessa kritiska val påverkar vilken typ av veten
skaplig kunskap som formas. Många gånger är valen inte fullt medvetna utan 
görs på ett implicit och oreflekterat sätt, vilket hänger samman med att det är 
svårt att synliggöra sina egna "grundbultar". Detta gäller också mig själv, även 
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om jag strävat efter att träffa medvetna metodval och här söker återge dem så 
öppet som möjligt. 

Forskning utgör den mänskliga aktivitet som resulterar i vetenskaplig kun
skapsbildning och involverar dialog mellan forskare, forskningssubjekt och 
forskarsamhälle (Brante 1984). Reglerna för forskningsaktiviteten fastställs ge
nom social interaktion inom varje vetenskapligt samfund, varför man knappast 
kan tala om några generella metaregler för hur vetenskap ska bedrivas 
(Chalmers 1982:166). Inom vissa samfund kan det dock finnas förhållandevis 
klara regler, vilka styr forskarnas arbete rätt väl. Man kan då säga att de arbetar 
under ett gemensamt paradigm, vilket föreskriver de problem som bör under
sökas och med vilka metoder de kan lösas (Kuhn 1979). Inom andra samfund 
kan ett sådant gemensamt paradigm saknas, vilket snarast är fallet med det före
tagsekonomiska ämnesområdet. Företagsekonomin innefattar i sin tur vitt skilda 
forskningsinriktningar såsom finansiering, organisationspsykologi och mark
nadsföring, vilka arbetar med olika metoder och bygger på skilda kunskaps
teoretiska traditioner. Det ställer högre krav på forskaren inom sådana samfund 
att redogöra för sin egen "aktivitet" och de regler som följts under forsknings
arbetet. 

Möjligheterna att välja forskningsinriktning och arbeta utifrån skilda veten
skapliga regler skapar pluralism inom forskningen, vilket är positivt genom att 
kunskapsutvecklingen stimuleras och kan komma in på nya vägar. Genom dia
lektik i utvecklingen av olika "skolbildningar" eller ansatser stimuleras såväl 
motsägelser som komplementaritet i kunskapsbildningen (Morgan 1983). Varje 
ansats är i sig begränsande med avseende på vad som kan "upptäckas", vilket 
innebär att den utvecklade kunskapen är beroende av det anlagda perspektivet. 
Forskningsresultat är dessutom alltid tentativa; några slutgiltiga sanningar går 
aldrig att nå. Däremot kan man söka klarlägga vilka gränser som gäller för teo
riers applicerbarhet (Chalmers 1982:163). Med en sådan kunskapssyn blir det 
väsentligt att stimulera dialektiken i k unskapsbildningen. Detta kan ske genom 
att välkända fenomen belyses på nya sätt - exempelvis genom att ett etiskt per
spektiv anläggs på en företagsekonomisk verklighet (jämför Morgan 1983). 

När forskning tar sin utgångspunkt i en praktisk och/eller teoretisk problemati-
sering är det viktigt att inte låta metodologiska ståndpunkter utgöra begräns
ningar för möjligheten att undersöka och tolka verkligheten (jämför Lindström 
1972:78). Morgan (1983) menar att metodologisk reflektion hos en forskare bör 
syfta till att minska den egna hängivenheten till en viss ansats och i stället för
söka förstå värdet av alternativa tillvägagångssätt. Varje forskningsmetod har 
sina begränsningar, men genom att tillåta olika ansatser och metoder kan skilda 
aspekter av en komplex verklighet fångas in. I mitt fall var en genomgång av 
den tidigare empiriska forskningen inom området viktig för att finna en fruktbar 
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väg för den egna forskningen. Vägens riktning har sedan stakats ut med hjälp av 
de erfarenheter jag successivt gjort, vilket jag återkommer till i avsnitt 2.4. 

Ambitionen bakom det här arbetet har varit att den kunskap som utvecklas ska 
vara empiriskt grundad samtidigt som den ska innehålla ett teoretiskt "lyft" 
ovanför det omedelbart studerade. Resultaten ska ha en relation till det i verk
ligheten undersökta, samtidigt som detta blir föremål för tolkning genom det 
perspektiv som anlägges. Min ståndpunkt är att det är viktigt att närma sig 
verkligheten ur ett specifikt teoretiskt perspektiv, för att kunna välja ut vilka 
aspekter som är relevanta att fokusera på i det "oöverskådliga myller" av data 
som möter forskaren (Eneroth 1984:123). Den teoretiska styrningen ger således 
möjlighet till mer fruktbara slutsatser ur allmän synvinkel; vetenskap måste 
innebära mer än att berätta, menar Repstad (1993), i det att data inte enbart ska 
återges utan även tolkas i förhållande till en teori. Det teoretiska etiska perspek
tivet är däremot inte begränsande i deduktiv mening, utan jag har medvetet för
hållit mig öppen inför empirins möjligheter i ambitionen att "fylla" det etiska 
perspektivet med empiriskt grundat innehåll - exempelvis om vilka etiska för
hållningssätt som etableras inom näringslivet och varför (jämför Johansson 
Lindfors 1993:60). Denna öppenhet innebär också att jag under analysen av det 
empiriska materialet kan komma att komplettera referensramen med nya teore
tiska bidrag, som visar sig givande för tolkningsarbetet. 

I den empiriska delen av det här arbetet kommerjag alltså att samla in data som 
handlar om företags relationer med olika aktörer och analysera, tolka, dessa 
data med avseende på undersökningssubjektens upplevelser av gott och ont, rätt 
och fel. Tolkning innebär enligt Asplund (1968) att se det studerade som nå
gonting. I mitt fall ser jag respondenters utsagor om och uttalade inställning till 
problem och intressekonflikter i företags relationer som uttryck för moral
uppfattningar eller etiska förhållningssätt. Dessa förhållningssätt abstraheras 
med hjälp av det teoretiska perspektivet och resulterar i begreppsutveckling. 

2.1.1 KUNSKAPENS VÄRDE 
En fråga i det här sammanhanget är vilken trovärdighet eller giltighet den kun
skap som utvecklas kan sägas ha. Man kan föra en diskussion kring detta med 
anknytning till Alvesson och Sköldbergs (1994:36) "trilaterala sannings
begrepp" enligt vilket en teoris värde ligger i endera av följande sannings
kriterier eller i en komplex blandning av dem: representativitet eller korrespon
dens med verkligheten; praktisk användbarhet; samt friläggande av en djupare 
liggande mening hos verkligheten. Alvesson och Sköldberg menar att olika 
forskare kan tillämpa skilda "sanningsstrategier", dvs i olika utsträckning förlita 
sig på endera sidan i triangeln (se figur 2.1). 
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Korrespondens Mening 

Användning 

Figur 2.1 Teoriers sanningskriterier (Alvesson & Sköldberg 1994:36) 

Mina kunskapsambitioner kan beskrivas med hjälp av sidorna i d enna triangel. 
För det första är avsikten att de begrepp som utvecklas ska vara både förankrade 
i det empiriska underlaget och upplevas som teoretiskt fruktbara, dvs både 
korrespondens- och meningskriterierna är betydelsefulla. Den empiriska för
ankringen innebär däremot inte att begreppen avbildar verkligheten på ett ob
jektivt sätt; data om verkligheten ligger inte "fixa och färdiga" och väntar på att 
samlas in, utan de konstrueras av forskaren och forskningssubjektet gemensamt 
(Ehn & Löfgren 1982, Eneroth 1984). Det innebär att de insam
lade/konstruerade empiriska data är styrda av mitt forskningsintresse och valda 
teoretiska perspektiv, liksom av respondentens förväntningar kring undersök
ningssituationen. Däremot menar att jag representativiteten baseras på att em
pirin hanteras på ett trovärdigt och systematiskt sätt. Däri ligger bland annat 
forskarens tillgång till de studerades verklighetsbilder, dvs vilken access man 
far, och en öppen redogörelse från forskarens sida för sättet att bearbeta "data". 
För läsarens bedömning av forskningsresultatens korrespondens med verklighe
ten är det därför viktigt med detaljerade metodologiska beskrivningar och att 
empiriska analyser återges på ett omfattande sätt. 

Det teoretiskt fruktbara i begreppen, dvs deras meningsfullhet, handlar om att 
resultaten också bör ha en inomvetenskaplig användning genom att de inte en
bart sammanfattar empiriska data utan även tolkar och abstraherar dessa mot 
bakgrund av det teoretiska etiska perspektivet. Norén (1995:83) uttrycker detta 
som att "poängrikedom" kan vara ett väsentligt trovärdighetskriterium inom 
forskarsamhället vid tolkande ansatser. Kunskapen ger då ett bidrag genom att 
visa på ett nytt och intressant sätt att förstå ett fenomen. Det finns dock alltid 
många tolkningsmöjligheter utifrån ett empiriskt material, varför tolkningar inte 
kan vara vare sig "sanna" eller "falska" i traditionell bemärkelse. Begrepp av 
det här slaget kan således inte förkastas, men däremot kan fortsatt forskning 
leda till att de utvecklas, preciseras eller ersätts av mer givande begrepp (jämför 
Glaser & Strauss 1967 och Alvesson & Sköldberg 1994:32). 
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Dessutom anser jag att arbetets slutsatser, presenterade i en lämplig form inför 
den verklighet som studeras (dvs näringslivet), kan bidra med insikter om det 
etiska perspektivets betydelse i affarslivssammanhang. Således utgör även re
sultatens praktiska användbarhet ett giltighetskriterium, även om detta har en 
något underordnad betydelse. Sammantaget motsvaras mina kunskapsambitio
ner av en tyngdpunkt i triangelns övre del. 

Jag kommer att ge läsaren mer grundligt underlag för att bedöma dessa 
"sanningskriterier" (Johansson Lindfors 1993:164) under de detaljerade metod
beskrivningarna i kapitel 4 och 7. 

Från en allmän diskussion av kunskap och vetenskaplig ambition övergår jag nu 
till att redogöra för sättet att ta itu med forskningsproblemet, vilket speglas i det 
etiska perspektivets utveckling under forskningsprocessens gång. 

2.2 Angreppssätt - det etiska perspektivets utveckling 
Det initiait formulerade etiska perspektivet kommer att utvecklas successivt un
der de olika faserna i forskningsprocessen. Angreppssättet och betydelsen av 
teoretiska och empiriska bidrag för utveckling av det etiska perspektivet kan 
beskrivas i figur 2.2 (sid 20). 

Siffrorna i figuren antyder i v ilken ordning den ska läsas. Således låg en prak
tisk problematisering kring aktuella företeelser i det svenska näringslivet till
sammans med en diskussion om bristen på befintlig teoriutveckling om etiska 
frågor i företag till grund för formulering av syftet. I samband med denna pro
blematisering och syftesprecisering gjordes också en övergripande bestämning 
av det etiska perspektivet; det avser det "normalt fungerande" näringslivet, det 
är aktörsorienterat och deskriptivt och det ska sättas in i ett kontextuellt sam
manhang. 

Den initiala formuleringen av perspektivet låg till grund för litteraturinsamling 
och uppbyggnad av en referensram i vilken perspektivet konkretiseras teore
tiskt. Såsom nämndes i avsnitt 1.2.4 hämtas bidrag från skilda områden och 
discipliner, som på olika sätt kan bidra till teoretisk utveckling av perspektivet. 
Referensramen sammanfattas i en modell som ger riktning åt det empiriska ar
betet. Det teoretiska etiska perspektivet användes således för insamling och 
tolkning av data, utan att för den skull ha en strikt begränsande roll. Två skilda 
empiriska studier genomfördes, vilka skiljer sig åt med avseende på datainsam
lingsteknik och studieobjektets karaktär. De medverkar, var och en för sig och 
tillsammans, till vidare utveckling av det etiska perspektivet genom att synlig-
göra det normalt fungerande näringslivets etiska frågor, problem och förhåll
ningssätt. Arbetets samlade teoretiska och empiriska bidrag presenteras i slut
satserna. 
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Praktisk Teoretisk 
utgångspunkt utgångspunkt 

\j i- / 

Syfte: Teoretiskt och empiriskt utveckla ett 
etiskt perspektiv på företags relationer 

med olika aktörer. 

2. initial formulering 

V 
3. ger vägledning för 
litteraturinsamiing 5. ger riktning åt 

studier iippiriska 
EMPIRI TEORI 

4. utveckling 
6. vidareutveckling 

PERSPEKTIV 

ETISKT 

SLUTSATSER 

Figur 2.2 Angreppssätt 

Resultaten från det här arbetet ger således ett tillskott till kunskapsbildningen 
om foretag och näringsliv, samtidigt som man aldrig kan hävda att man nått till 
ändpunkten av den möjliga teoriutvecklingen inom ett område. Det torde fort
farande finnas förutsättningar för ytterligare empiriskt arbete om företags rela
tioner med olika aktörer ur ett etiskt perspektiv. 

Det är nu dags att övergå till att närmare beskriva den empiriska inriktningen på 
det här arbetet. I nästa avsnitt redogör jag för tidigare forskning som grund för 
dessa metodologiska val. 

2.3 Tidigare forskning 
Kunskapsbildningen kring organisationer och deras sätt att fungera utgör idag 
ett väl utvecklat forskningsområde med en rad olika inriktningar, som kan sättas 
i samband med de idéer och föreställningar som dominerat under organisations
teorins historiska utveckling. Hos de s k klassiska organisationsteoretikerna i 
början av seklet dominerade teorier för organisatoriska strukturer, system för 
arbetsdelning och ledning, principer för planering och arbetsträning osv. Seder
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mera kom man att uppmärksamma problem med detta sätt att betrakta organi
sationer och människorna i dem och vände istället fokus mot betydelsen av so
ciala relationer för effektiva arbetsprestationer. Vidare ledde ökande konkur
rens, internationalisering och teknisk utveckling under efterkrigstiden till att 
man inom forskningen började uppmärksamma den omgivande miljöns bety
delse och vikten av att låta organisationen formas efter omvärldsförändringar. 
Och under de senaste årtiondena har man i allt högre utsträckning tagit fasta på 
människors behov av meningsfullhet och tillhörighet, vilket lett till forskning 
om osynliga, kollektiva förhållanden i organisationerna; gemensamma normer 
och värderingar, organisationskultur och liknande.12 

Kunskapsutvecklingen och teorierna om organisationer kan således ses mot 
bakgrund av de krav som i olika tider ställts på företag och de förändringar i 
samhälle, levnadsmönster osv som påverkar företagens sätt att fungera. Idéer 
från olika epoker lever idag vidare i skilda forskningsgrenar. Det innebär att 
man som Morgan (1986) kan skilja ut en rad olika sätt att se på organisationer; 
som maskiner, organismer, kulturer, politiska system osv. Sättet att betrakta or
ganisationer far betydelse för vilka fenomen som blir synliga; formell organisa
tionsstruktur och belöningssystem, symboler och ideologier, maktutövning och 
konfliktlösningsstrategier osv (jämför Morgan 1986). 

I den omfattande organisationsteoretiska forskningen saknas dock teorier som 
lyfter fram aspekter på gott och ont i företag och deras sätt att fungera. Däremot 
har det relativt unga ämnet "business ethics" utvecklats och expanderat kraftigt 
under de senaste årtiondena13, framför allt i USA. Dess akademiska rötter kan 
spåras tillbaka till teologers intresse för etiska spörsmål inom affärslivet, och 
från filosofer som började intressera sig för att överföra sina etiska teorier på 
olika samhällssektorer, bland annat näringslivet (De George 1987). Idag utgör 
företagsetik ett självständigt ämne internationellt sett, med ett flertal samfund, 
årliga konferenser och tidskrifter. I Sverige har utvecklingen dock inte hunnit 
lika långt och den svenskproducerade litteraturen inskränkte sig i början av 90-
talet till ett mindre antal verk14. 

Den företagsetiska teoribildningen är dock, förmodligen p g a sitt teologiska 
och filosofiska ursprung, huvudsakligen normativt orienterad. Inom den utveck
las argument för att etiska normer kan och bör inkluderas i affarslivssamman-

12 För ytterligare läsning om organisationsteorins utveckling hänvisas ti ll exempelvis Dessler (1980), 
Matteson och Ivancevich (1989) eller Arvonen (1989). 
13 Den äldsta referens jag har hittat är Garrett m fl (1968). 
14 Jag kan nämna Hansson (1986), Herméren (1989), Etikens pris (1989) samt Brytting, De Geer & 
Silfverberg (1993). 
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hang, och principer och modeller för hur detta kan gå till formuleras15. I en del 
litteratur inom området utformas beslutsmodeller som teoretiskt förklarar 
"etiskt beslutsfattande"16. Jag har dock inte sett att man använt dessa modeller 
vid empiriska studier i någon större utsträckning. Av den empiriska forskning 
som bedrivs verkar en stor del syfta till att presentera specifika fall av uppenbart 
"oetiskt" eller olagligt förfarande, för att visa vilka etiska principer som kränkts. 
Andra studier går ut på att låta olika respondenter ta del av hypotetiska etiska 
dilemman och analysera deras svar med avseende på "hur goda eller onda" de
ras åsikter synes vara17. Däremot görs sällan någon djupare tolkning av argu
mentationen bakom ställningstagandena. Inte heller knyts resultaten till annan 
samhällsvetenskaplig teoribildning, som skulle kunna sätta in dem i ett organi
satoriskt och kontextuellt sammanhang. Inom det svenska, förhållandevis out
vecklade företagsetiska området finns det mycket få empiriska studier över hu
vud taget18. 

Ett område som tangerar det företagsetiska är forskningen om ekonomisk 
brottslighet och "economic crime". Här finns en del empiriska studier om vilka 
drivkrafter som ligger bakom företags regelöverträdelser19. Men dessa teorier 
fokuserar det uppenbart avvikande och olagliga agerandet inom företags
världen, medan min ambition är att lyfta fram det vardagliga och allmänna. 

Mot bakgrund av detta förefaller det vara väsentligt att föra samman den omfat
tande organisationsteoretiska forskningen med det förhållandevis outvecklade 
och normativt/hypotetiskt orienterade företagsetiska området, liksom med andra 
teoribildningar som kan bidra till utveckling av ämnet. Genomgången av tidi
gare forskning visar också på vikten av empiriska studier som grund för kun
skapsutvecklingen. Det synes även vara väsentligt att inte på ett alltför tidigt 
stadium av det empiriska arbetet låsa fast fokus vid vissa frågeställningar eller 
en specifik typ av studieobjekt. Sammantaget anser jag det vara motiverat att 
låta min forskning om etiska förhållningssätt inom näringslivet inledningsvis 
utgöras av en bred empirisk ansats, som ger möjlighet för många aktörer att 
yttra sig om etiska frågor i företagets relationer, i vid bemärkelse. De resultat 
som då framkommer kan knytas till bakgrundsfaktorer som speglar kontexten 
hos respektive studerad aktör, och därigenom visa hur skilda sätt att hantera 
etiska problem samspelar med olika förutsättningar. 

15 Se t ex Carroll (1978), Bowie (1982), Goodpaster & Matthews (1982), Donaldson (1982), De 
George (1986), Beversluis (1987), Donaldson (1989). 
16 Se t ex Trevino (1986), Bommer m fl (1987), Waters & Bird (1987). 
17 Se t ex Lincoln, Pressley & Little (1982), Fritzsche & Becker (1984), Posner & Schmidt (1987). 
18 Ett undantag är Bergkvist (1993). 
19 Se t ex Holmquist (1990), Sutherland (1961) och Clinard (1979). 
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Dessutom kan erfarenheterna från en inledande bred studie vägleda fördjupade 
empiriska undersökningar (jämför Holme & Solvang 1991:94). Därmed kom
mer vi in på de avgöranden i olika metodfrågor som tillsammans bildat det em
piriska tillvägagångssättet. 

2.4 Tillvägagångssätt och metodologiska val 
De litteraturstudier som företogs vid arbetets början visade således att bristen på 
empiriskt grundad teoriutveckling motiverande en övergripande studie av etiska 
förhållningssätt inom näringslivet, för att därefter välja inriktning på en empi
riskt "smalare" studie för fördjupad kunskapsutveckling kring problemområdet. 
Således var det huvudsakligen dimensionen "bredd" kontra "djup" hos studie
objektet som initiait styrde metodvalet. Detta är i överensstämmelse med 
Johansson Lindfors (1993:61), som menar att en forskare som tar sin utgångs
punkt i ett konkret problem ofta baserar valet av angreppssätt på ett ställnings
tagande beträffande antalet informationsenheter respektive iakttagelsernas om
fattning. "Breda" studier innebär följaktligen fa iakttagelser av många informa
tionsenheter. Motsatsen utgörs av fallstudier, där ett fatal enheter undersöks på 
ett omfattande sätt. 

En bred undersökningsansats kräver någon form av standardiserad under
sökningsmetod för att bli praktiskt hanterbar. Bland de standardiserade data
insamlingstekniker som finns tillgängliga inom samhällsvetenskapen kan näm
nas enkät, strukturerad intervju (även per telefon), observation med standardise
rade protokoll samt experiment (Johansson Lindfors 1993:106). Av olika orsa
ker valde jag att genomföra en enkätundersökning som första delstudie i det 
empiriska arbetet. Undersökningsområdets outvecklade karaktär medförde att 
jag ville inkludera en lång rad frågeområden i min undersökning, vilket hade 
gjort en personlig intervju omfattande och markant begränsat antalet under
sökningsobjekt. Dessutom kan frågor om inställningen till etiska frågor uppfat
tas som känsliga och bättre lämpa sig att ställa i enkätform än i en strukturerad 
intervju (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991:86). Varken observation eller ex
periment framstod som tänkbara med tanke på frågeområdets karaktär; det är 
svårt att "sitta och vänta på" att etiskt problematiska situationer ska uppstå i ett 
företag utvalt för observation; experiment förutsätter en stark kontextobunden
het hos det studerade fenomenet, medan kontexten var en viktig utgångspunkt i 
min frågeställning. 

Valet av datainsamlingsmetod gjordes parallellt med val av undersöknings
objekt. Den aktörskategori som valdes ut borde ha en central roll inom företag, 
eftersom det är företagens relationer med olika parter som står i fokus för det 
anlagda etiska perspektivet. Vidare var mitt forskningsintresse, som framgått 
tidigare, orienterat mot det normalt fungerande näringslivet. Sammantaget pe
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kade detta på "företagsledare i allmänhet" som målgrupp för enkätundersök
ningen20. Ledaren i en organisation torde ha stort inflytande på organisationen 
och dess förhållanden, i synnerhet i mindre företag. Även i stora företag kan 
ledaren utgöra en förgrundsgestalt med en både formell och informell 
inflytandeposition. Därför kan denne betraktas som en av de "signifikanta aktö
rer", som enligt Normann (1984) påverkar organisationen, dess utformning och 
bärande idéer. 

Det innebär att den första delen av det empiriska arbetet inriktades mot att ut
veckla empiriskt grundade begrepp för etiska förhållningssätt på individnivå 
genom en enkätundersökning bland företagsledare. Denna enkätundersökning 
ingick också som en del i ett uppdrag åt Brottsförebyggande Rådet, BRÅ21. 
Uppdraget handlade om att kartlägga kunskaper och normer kring ekonomisk 
brottslighet22 ur ett företagsperspektiv, men jag hade även möjlighet att vidga 
undersökningsområdet till att inte enbart avse företagsledarnas attityder till 
olagliga handlingar utan till problem och intressekonflikter i företags relationer 
i allmänhet. Därmed kunde uppdraget användas som en ingång i mitt eget av
handlingsarbete. (I denna bok återges endast den del av de empiriska resultaten 
från enkätundersökningen som är relevanta med avseende på det i kapitel 1 
formulerade syftet.) 

Frågeområden i enkäten preciserades med hjälp av den modell som utvecklats 
ur den teoretiska referensramen. För att minska de teoretiska förföreställningar
nas styrande inverkan gav jag i många frågor inte några fasta svarsalternativ. 
Genom öppna svar får den empiriska verkligheten möjlighet att ge oväntade 
impulser. Dessa öppna frågor visade sig bli särskilt givande i tolkningen av 
materialet. Analysen av enkätresultaten resulterade i två typer av individuella 
etiska synsätt som samspelade med olika former av ledarskap. 

Eftersom enkätstudien skulle utgöra empirisk ingång i avhandlingsarbetet gav 
dess resultat även underlag för vidare reflektion kring arbetets fortsättning. Jag 
såg det då som angeläget att höja nivån på studieobjektet och studera individers 
moraluppfattningar i ett kollektivt sammanhang, för att se hur aktörer inom nä
ringslivet tillsammans uppfattar etiskt problematiska situationer. Det föreföll 
därför väsentligt att i nästa steg genomföra studier på organisationsnivå. Genom 
fallstudier i företag ges större möjligheter att anpassa granskningen av etiska 

20 Samtidigt styrdes urvalet för att ge en variation i den kontextuella bakgrunden, eftersom avsikten 
var att relatera moraluppfattningarna till situationsförhållanden. Detta återkommer jag till i kapitel 4. 
21 Uppdraget från BRÅ tilldelades docent Carin Holmquist, företagsekonomiska institutionen vid 
Umeå Universitet, och jag medverkade i en delstudie inom denna. Se Holmquist (1990) samt Nylén 
(1992). 
22 Ekonomisk brottslighet utgörs, enligt definitionen i en statlig utredning, av olagliga handlingar som 
utförs i " ekonomiskt vinningssyfte" inom ramen för en i övrigt laglig affärsverksamhet (SOU 1984, 
min kursivering). 
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problemområden till de erfarenheter näringslivets aktörer har själva. Därigenom 
kan det etiska i företags vardagliga liv lyftas fram. Dessutom ger fallstudier 
förutsättningar för mer djupgående tolkningar av samspelet mellan etiska för
hållningssätt och kontextuella faktorer. 

Det fördjupade empiriska arbetet kom därför att innebära studier av enskilda 
företag med hjälp av en öppen datainsamlingsmetod. Urvalet av fall gjordes mot 
bakgrund av de resultat kring den kontextuella situationens betydelse som 
framkom i enkätundersökningen. Även här var avsikten att fallen skulle åter
finnas inom det "normala" affärslivet, dvs det var inte aktuellt att explicit välja 
"etiskt avvikande" fall. Analysen av fallstudien resulterade i utvecklade be
grepp för etiska handlings- och värderingsmönster på organisationsnivå.23 

2.4.1 SAMMANFATTNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET - EN 
MULTIMETODOLOGISK ANSATS 
Den successivt framväxande forskningsstrategin har alltså lett till att en multi-
metodologisk ansats har tillämpats i detta arbete. Jag har genomfört en bred, 
standardiserad undersökning bland företagsledare och en djupgående fallstudie 
med två fallföretag. De båda studierna har först analyserats var för sig och där
efter förts samman i arbetets slutsatser. 

Bland ett flertal olika forskare och metodförfattare framhävs vikten av att 
kombinera olika metoder inom ett och samma problemområde. Glaser och 
Strauss (1967:65) hävdar att det inte finns några begränsningar i valet av tekni
ker för insamling av data vid teoriutvecklande ansatser, och Repstad (1993:19) 
menar att man genom att kombinera olika metoder erhåller ett bredare data
underlag och "en säkrare grund för tolkning". Lindström (1972) anser att det är 
viktigt att förhålla sig öppen inför de metodologiska krav det valda problemet 
ställer. I mitt fall utgör även det outvecklade forskningsområdet ett viktigt mo
tiv till att låta forskningsstrategin utvecklas successivt och anpassa metodvalet 
efter de empiriska och teoretiska erfarenheter som görs. Genom att använda 
olika metoder kan problemet belysas ur fler aspekter.24 

De genomförda studierna ligger båda inom ramen för ambitionen att lyfta upp 
och synliggöra etiska förhållningssätt inom det dagliga och normalt fungerande 
näringlivet. Den kunskapsmässiga ambitionen att utveckla teoretiskt fruktbara 
begrepp är också densamma (jämför avsnitt 2.1). 

23 Jag vill också understryka att jag varken under enkät- eller fallstudie hade för avsikt att utvärdera 
de undersökta aktörerna med avseende på hur "god" eller "dålig" moraluppfattning de hade. 
24 En kombination av metoder kan utnyttjas vid skilda vetenskapliga ambitioner. Konkret tillämpning 
av en multimetodologisk ansats återfinns hos bl a Bohman och Boter (1984), Peterson (1985) och 
Lindgren (1995). 
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Samtidigt skiljer sig studierna åt i flera dimensioner, vilket avser att ge en mer 
komplex och sammansatt kunskapsutveckling inom området. För det första in
nebär skillnaden med avseende på bredd respektive djup att delstudierna ger 
upphov till skilda karaktär på data; kvantitativt sammanställda enkätdata re
spektive intervjuutskrifter som delas upp och sätts samman i teman. Dessutom 
är studieobjektets karaktär olika; i den första studien är det enskilda individer i 
form av företagsledare som undersöks och i den andra individer i kollektiva 
sammanhang, dvs organisationen som sådan utgör analysenhet. Därför analyse
ras näringslivets etiska förhållningssätt genom individuella etiska synsätt i 
enkätstudien och genom organisatoriska handlings- och värderingsmönster i 
fallstudien. 

Vidare är enkätstudien något mer teoristyrd än fallstudien, även om inte heller 
enkäten syftar till att testa någon utvecklad teori. Fallstudien ger dock rikare 
möjligheter att utveckla empiriskt grundad kunskap som konkretiserar det 
etiska perspektivet. Skillnaden i datas karaktär innebär dessutom att enkät
studien uttryckligen handlar om attityder, medan fallstudien återger responden-
ternas tolkning och värdering av inträffade handlingar och ageranden i företa
get. Sammantaget ger enkäten och fallstudien såväl var och en för sig som till
sammans ett värdefullt bidrag för att utveckla och fylla det etiska perspektivet 
med innehåll. 

2.5 Forskningsprocessen 
Jag avslutar beskrivningen av forskningsstrategin med att sammanfatta forsk
ningsprocessen med hjälp av en figur, som samtidigt utgör disposition för av
handlingen. Den kursiverade texten i varje ruta anger vad den aktuella delen i 
arbetet resulterade i. 

Således tog arbetet sin utgångspunkt i en problembeskrivning av företeelser i 
det svenska näringslivet och av samhällsförändringar som påverkar företagens 
roll och deras sätt att hantera relationer med olika aktörer. Samtidigt visade sig 
teoribildningen kring dessa fenomen vara outvecklad, vilket ledde fram till en 
problemställning och formulering av syfte för arbetet (kapitel 1 i figur 2.3). 
Därefter genomförde jag litteraturstudier i avsikten att presentera en teoretisk 
referensram inför de empiriska studierna (kapitel 3). Empirin inleddes med en 
övergripande kartläggning av attityder till etiska problem i företags relationer 
hos en signifikant aktörsgrupp inom näringslivet, dvs företagsledare (kapitel 4-
6). Mot bakgrund av resultaten i denna studie fann jag det lämpligt att fördjupa 
det empiriska arbetet med fallstudier i två företag och studera organisations
medlemmarnas erfarenheter av etiska frågor och problem i företagets relationer 
med olika aktörer (kapitel 7-12). 
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De båda delstudiernas resultat sammanfördes vid utveckling av arbetets slut
satser, som således utgör mitt teoretiskt och empiriskt grundade bidrag till ett 
etiskt perspektiv på företag (kapitel 13-16). Pilarna i figuren symboliserar hur 
de olika delarna i forskningsprocessen hänger samman med varandra. 

BAKGRUND 
(kapitel 1) 

Problem och syfte 

TEORETISK 
REFERENSRAM 

(kapitel 3) 

Modellutveckling 

ENKÄTSTUDIE 
(kapitel 4-6) 

Företagsledares 
etiska synsätt 

ENKÄTSTUDIE 
(kapitel 4-6) 

Företagsledares 
etiska synsätt -> SLUTSATSER 

(kapitel 13-16) 
De viktigaste etiska 
frågorna och problemen 
Etiska förhållningssätt 
Det etiska kontraktet 

v 

SLUTSATSER 
(kapitel 13-16) 

De viktigaste etiska 
frågorna och problemen 
Etiska förhållningssätt 
Det etiska kontraktet 

FALLSTUDIE 
(kapitel 7-12) 

Etiska handlings-
och värderings

mönster 

-> 

SLUTSATSER 
(kapitel 13-16) 

De viktigaste etiska 
frågorna och problemen 
Etiska förhållningssätt 
Det etiska kontraktet 

FALLSTUDIE 
(kapitel 7-12) 

Etiska handlings-
och värderings

mönster 

Figur 2.3 Forskningsprocessen 

Därmed avslutas den övergripande redogörelsen för metodologiska övervägan
den, vetenskapsteoretiska ambitioner och olika faser i forskningsprocessen. I 
enlighet med det beskrivna angreppssättet följer den teoretiska referensramen i 
nästa kapitel. 
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3. Teoretisk utveckling av det etiska perspektivet 

I det här kapitlet kommerjag att utveckla det etiska perspektivet på företags re
lationer med aktörer, mot en kontextuell bakgrund, med hjälp av befintlig teori
bildning. Därigenom formuleras arbetets teoretiska referensram, vilken ligger 
till grund för och ger riktning åt de empiriska studierna. Referensramen sam
manfattas i slutet av kapitlet till en modell, som används vid formulering av 
frågeområden under datainsamling samt vid analysarbetet. Referensramen utgör 
således ett slags filter genom vilket verkligheten belyses och som avgör vilken 
sorts fenomen som uppmärksammas, samtidigt som det etiska perspektivet hålls 
öppet för intryck från empirin. 

Insamlingen av teoretiska bidrag till referensramen har styrts av den initiala 
positionering med avseende på det etiska perspektivet som gjordes i kapitel 1. 
För det första används allmänetisk teori för vidareutveckling av innebörden i 
gott och ont, rätt och fel. I detta sammanhang förs också en diskussion om möj
ligheterna att överföra dessa begrepp på ekonomiskt riktad verksamhet och på 
organisationer i form av företag. Moralfilosofi, eller etisk teori, har dock inte ett 
självständigt syfte i den här referensramen utan utgör endast en bakgrund för att 
ge en grundläggande förståelse för olika tänkesätt kring ont och gott, rätt och 
fel. Den deskriptiva inriktningen på det etiska perspektivet innebär att i den 
utsträckning normativ etisk respektive företagsetisk teori används i 
referensramen, syftar detta till att ge en grund för kommande empirisk analys av 
de undersökta aktörernas moraluppfattningar (däremot inte till att utvärdera 
dessa). 

En tredje initial positionsbestämning var att det etiska perspektivet inriktas mot 
relationer, vilket ytterligare motiveras i det här kapitlet. I detta sammanhang 
diskuteras också, med utgångspunkt från bl a intressentteori, vilka typer av ak
törer företag vanligen har relationer med. Vidare redogör jag för olika sorters 
etiska frågor och problem som kan uppstå i förhållande till dessa aktörer. Före
tagsetisk teoribildning har här givit fruktbara bidrag. 

För det fjärde betonades i arbetets utgångspunkter vikten av att lägga det etiska 
perspektivet mot en kontext, för att kunna tolka sättet att hantera etiska frågor 
och problem i företags relationer mot bakgrund av olika förhållanden hos den 
enskilde handlande individen, hos den organisation inom vilken ställnings
taganden och ageranden sker samt hos den omgivning organisationen har. I 
kapitlets avslutande del samlas därför teoretiska bidrag som handlar om hur in
dividuella, organisatoriska och omgivningsmässiga förutsättningar kan påverka 
agerande inom näringslivet. Moralpsykologisk teori förefaller härvidlag vara 
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givande för förståelse av hur enskilda människor resonerar i etiska frågor och 
vad som påverkar detta resonemang. Vidare används organisationsteori för att 
ge inblick i hur företag fungerar och hur organisationsmedlemmar tillsammans 
formar beslut och handlande. Efter en mycket omfattande litteraturgenomgång 
har jag valt ut bidrag som speglar såväl strukturella som immateriella förhållan
den hos organisationer. Bidrag i samma syfte kan även hämtas ur teorier kring 
ekonomisk brottslighet, vilka förklarar aktörers överträdelser av lagstiftningens 
regler. Slutligen har jag sökt litteratur beträffande hur företag påverkas av nor
mer och begränsningar i omgivningen, vilket bedömts som relevant för förstå
else av hur etiska förhållningssätt utvecklas inom näringslivet. 

I den teoretiska referensramen samlas således bidrag från olika håll i syfte att 
utveckla det etiska perspektivet på ett allsidigt sätt. Referensramen för däri
genom samman skilda idéer inom en gemensam övergripande ram. Detta har, 
på grund av forskningsområdets outvecklade karaktär, bedömts som en mer 
givande väg än att välja ut en specifik teoretisk ansats och följa denna. 
Lagnevik (1989:88) anser att företagsekonomi är ett ämne som fokuserar på en 
viss typ av studieobjekt, vilket innebär att man för ökad förståelse av detta ob
jekt behöver kombinera olika ansatser som kompletterar varandra. Teorier är ett 
redskap för att förstå det studerade, menar han. Detta förefaller särskilt relevant 
i det här sammanhanget, när avsikten är att teoretiskt och empiriskt utveckla ett 
nytt perspektiv på företag. Eftersom det etiska perspektivet på företag inte tidi
gare varit föremål för någon omfattande forskning kan det vara fruktbart att inte 
låsa fast utgångspunkterna till ett enstaka teoriområde. 

3.1 Konkretisering av det etiska perspektivet med hjälp av 
etisk teori 

3.1.1 GOTT OCH ONT, RÄTT OCH FEL 
Det första steget mot precisering av det etiska perspektivet på företags relatio
ner innebär således att hämta vägledning ur allmänetisk teoribildning. "Etik" är, 
som vetenskaplig disciplin betraktat, en gren inom filosofin. 

'"Ethics' and 'moral philosophy' refer to a domain of inquiry, a discipline, 
in which matters of right and wrong, good and evil, virtue and vice, are sys
tematically (or at least carefully) examined." (Matthews, Goodpaster & 
Nash 1985:507) 

Inom den etiska teorin går en skiljelinje mellan filosofer som utvecklar prin
ciper och etiska system i syfte att ge vägledning, och de som menar att det inte 
finns någon grund för att vetenskapligt fastställa sanna eller falska etiska ut
sagor (Beauchamp 1988:3). De i kapitel 1 introducerade begreppen normativ 
respektive deskriptiv etik kan användas för att skilja dessa former åt. Inom den 
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normativa etiken söker man ge instruerande svar på två grundläggande frågor 
(Hof 1970:19): 

- Vad gör en handling rätt? (respektive fel eller etiskt neutral) 

- Vad är gott? (respektive ont) 

Genom olika typer av resonemang utvecklas principer och etiska system som 
anger vilka handlingsalternativ som bör väljas och varför. Den deskriptiva eti
ken innebär i stället att beskriva hur dessa frågor de facto besvaras, t ex inom ett 
visst socialt sammanhang (De George 1986, Matthews, Goodpaster & Nash 
1985:508). Till skillnad från den normativa etiken söker man förstå något om 
moral bland människor - och inte utveckla kunskap i moral eller ha några auk
toritära anspråk (Hägerström 1987:5-7). En liknande inställning företräds av 
Donaldson (1989:79), som hävdar att normativ etisk teori är heterogen och ger 
delvis rivaliserande och inkompatibla lösningar för hantering av etiska problem. 
Det finns inte heller någon objektiv metod att välja mellan olika teorier. I stället 
måste varje individ själv medvetet analysera skilda etiska system som grund för 
överväganden kring konkreta dilemman. 

"The conclusion is by no means original or surprising that there is no com
pelling reason other than individuals' own convictions for adopting any of 
the moral principles offered by the various schools of thought." (Donaldson 
1989:79) 

Etisk teoribildning kan även ta en analytisk utgångspunkt, vilket innebär att 
man söker fastställa etiska begrepps innebörd på en metateoretisk nivå 
(Matthews, Goodpaster & Nash 1985:508). Inom den metaetiska teori
bildningen står de etiska utsagornas inneboende logik i centrum (Hof 1970:72). 
Man kan inom denna inriktning exempelvis ägna sig åt att fastställa ur vilken 
källa etiska principer utvecklas (exempelvis från religiösa påbud, från varje 
subjektiv individs eget tycke, från den allmänt rådande moralen osv). Grund
läggande etiska begrepp såsom plikt, rättvisa, dygd osv kan också analyseras 
(Feinberg 1969, Hof 1970, De George 1986). 

Den här studien är alltså, såsom framgått tidigare, av deskriptivt slag. Normativ 
etik kan dock användas som hjälpmedel vid analys av rådande etiska förhåll
ningssätt. Jag får därför anledning att återkomma till normativ moralfilosofi. 

Ovan nämndes även begreppet "moral". Det är vanligt att göra en åtskillnad 
mellan etik och moral, på det sättet att moral sägs handla om rådande principer 
och normer som människor i verkligheten använder sig av för att vägleda och 
försvara sina ställningstaganden. Etik skulle då utgöra den teoretiska överbygg
naden, dvs det medvetna reflekterandet kring moraliska frågor. (Beauchamp 
1988:Iff, Matthews, Goodpaster & Nash 1985:507, Herméren 1989) Således 
kan man finna stora likheter mellan begreppen deskriptiv etik och moral. Jag 
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kommer dock inte att göra någon större åtskillnad mellan termerna etik och 
moral, men använder vanligen etikbegreppet för att vara konsekvent. Därmed 
likställer jag exempelvis "moraluppfattningar" med "etiska förhållningssätt". 

Avsikten är inte här att ta några djupare tag i den moralfilosofiska teoribild
ningen utan endast att klargöra vad etik i allmänhet handlar om som en grund 
för att förstå det etiska perspektivet på företags relationer. Innan jag går vidare 
på teorier som applicerar etiska begrepp på företagsvärlden, dvs den företags
etiska teoribildningen, vill jag dock göra en fördjupning i normativ etisk teori. 
Denna ger insikter i vilka typer av etiska principer människor kan använda sig 
av för att lösa etiska problem och dilemman. Inom den normativa etiken finns 
en grundläggande åtskillnad mellan den teleologiska respektive den deontolo-
giska inriktningen. 

3.1.2 RÄTT OCH FEL SOM NYTTA ELLER PLIKT 
Enligt det teleologiska synsättet motiveras en handling av dess konsekvenser, 
dvs det är resultatet av handlingen som avgör om den är etiskt acceptabel eller 
ej.25 Den mest kända teorin inom denna inriktning är utilitarismen, enligt vilken 
handlingar motiveras av sina nyttokonsekvenser; man bör sträva efter största 
möjliga nytta för så många människor som möjligt. Idéerna härstammar från 
bland andra John Stuart Mill och Jeremy Bentham. 

"Med nytta menas den egenskap hos ett objekt vilket som helst, genom 
vilken det har en benägenhet att framkalla välgång, förmån, lust, något gott 
eller lyckligt [...], eller [...] att förebygga att skada, smärta, något ont eller 
olycka drabbar den part, vars intresse det rör sig om." (Bentham 1972:21). 

En handling är således rätt, dvs moraliskt försvarbar, om den skapar "the great
est amount of good for the greatest amount of people" (De George 1986:44). 
Handlingen har därför inget inneboende egenvärde utan dess moraliska art av
görs av dess följer. Det innebär att man för att kunna fatta beslut noga måste 
klarlägga den aktuella situationen, vilka människor som berörs och hur mycket 
nytta respektive skada handlingen ger upphov till för var och en av dem, samt 
summera detta (De George 1986:59). Valet kan även innebära att ta ställning 
mellan två handlingsalternativ som båda "producerar" mer ont än gott, och då 
välja det minst onda av dessa (De George 1986:48). 

Ofta använder människor en sådan nyttokalkyl när de explicit motiverar sina 
ställningstaganden, eftersom det kan förefalla rationellt och logiskt. En annan 
variant av konsekvensetik är etisk egoism. Till skillnad från ovan, där man ska 
ta hänsyn till mänskligheten i stort, ska individen inom denna riktning endast 

25 Det grekiska ordet "telos" betyder mål, resultat (Matthews, Goodpaster & Nash 1985:511). 
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söka tillfredsställa sina egna intressen (Hof 1970:23, Matthews, Goodpaster & 
Nash 1985:51 Iff). 

Deontologisk etik, däremot, innebär att se till handlingen i sig, och de motiv 
som låg bakom denna, för att avgöra om den var etiskt acceptabel eller ej.26 Det 
är handlingens "väsensegenskaper" som bedöms, vilka tar sin utgångspunkt i 
grundläggande plikter beträffande rättvisa, sanning, ordhållighet, inte orsaka 
skada osv (Hof 1970:36). En känd företrädare inom denna inriktning är Imma
nuel Kant, som utvecklat huvudprinciper för mänskligt handlande. Det goda 
eller onda hos handlingar avgörs inte av dess följder, utan av "dess form och 
princip" (Kant 1972:27). Kant formulerar det "kategoriska imperativet" som 
vägledning för val av handlingsalternativ: 

"Handla endast efter den maxim om vilken du kan vilja att den också skall 
vara allmän lag". (Kant 1972:27) 

Gentemot denna övergripande morallag kan principer för mänskliga plikter 
prövas. Imperativet kan också formuleras såsom att man alltid bör "behandla 
människor som mål i sig, och ej enbart som medel" (jämför Matthews, Good
paster & Nash 1985:515). 

Den svenske filosofen Herméren (1989:31) kan sägas utveckla sin egen variant 
av deontologisk morallag genom de principer för hantering av etiska problem 
som han fastställt: 

- autonomiprincipen (respektera andra personer) 

- rättviseprincipen (lika behandling och bedömning) 

- skadeprincipen (inte skada andra) 

- godhetsprincipen (göra gott mot andra) 

Herméren gör dock inte någon rangordning mellan principerna och visar ej på 
vilka grunder de kan försvaras. Detta är också det grundläggande problemet 
med deontologisk teori; för att ge vägledning krävs att man på något sätt fast
ställt den övergripande "morallagen". Dessutom kan de principer som aktualise
ras i specifika situationer komma i konflikt med varandra och det kan vara svårt 
att avgöra vilken princip som är överordnad. Vidare är det lätt att tänka sig 
situationer där undantag från regler känns naturliga (t ex regeln om att tala 
sanning). (De George 1986, Tuleja 1988) 

Samtidigt har utilitarismen stora svårigheter beträffande möjligheterna att på ett 
riktigt vis förutse och värdera konsekvenser av handlingsalternativ. Dessutom 
finns alltid risken att det allmännas bästa kränker enskilda individers upplevda 

26 Begreppet kommer ur "deon", vilket på grekiska står för plikt (Matthews, Goodpaster & Nash 
1985:514). 
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rättigheter, så att val av handlingsalternativ enligt utilitaristisk kalkyl kan före
falla att stå i strid med idéer om rättvisa. (Hof 1970:31-31, De George 1986, 
Tuleja 1988:41). 

Således förefaller de renodlade varianterna av teleologiska och deontologiska 
teorier möta problem vid praktisk tillämpning. En del menar dock att de båda 
beskrivna förhållningssätten kompletterar varandra (Tuleja 1988:46, Matthews, 
Goodpaster & Nash 1985:521) - eller att de i praktisk användning i regel ger 
samma resultat (De George 1986). Samtidigt är det intressant att studera vilken 
typ av argument aktörer i första hand väljer för att rättfärdiga sina ställnings
taganden och handlingar, varför det kan vara relevant att göra en klar åtskillnad 
mellan konsekvensetik respektive pliktetik. 

3.1.3 VÄRDEN, VÄRDERINGAR, NORMER 
Jag har ovan skissat på två grundläggande etiska synsätt inom normativ teori
bildning, som ger olika vägledning för besvarande av frågan "Vad gör en hand
ling rätt?" - handlingens konsekvenser respektive egenskaper. Den andra av de 
två moralfilosofiska grundfrågorna, "Vad är gott?", söker den normativa etiska 
teorin besvara genom att fastställa vad som är värdefullt och eftersträvansvärt. 
Det kan exempelvis vara njutning, självförverkligande, kunskap, frihet osv (Hof 
1970:48). 

Det är vanligt att göra en åtskillnad mellan sådant som är eftersträvansvärt i sig 
själv, såsom god hälsa eller njutning, respektive det som kan användas som 
medel för att uppnå något gott, exempelvis bra hälsovård eller pengar. Det sist
nämnda är således instrumentella värden, medan det förra betecknas som egen-
värden. (Hof 1970:49) Begreppet värden eller värderingar, som alltså handlar 
om önskvärda tillstånd, används ofta tillsammans med begreppet normer. Nor
mer kan betraktas som regler för handlande, vilka anger vad man bör göra re
spektive inte får göra (Koskinen 1989:51, Herméren 1989:29). 

Normer och värderingar kan vara av olika slag; tekniska, religiösa, sociala, 
etiska, juridiska osv. De färgar individers upplevelser av situationer och händel
ser och de är viktiga för människors sätt att förhålla sig till varandra. Ofta finns 
gemensamma normer och värderingar inom ett socialt sammanhang. Inom 
affärslivet brukar man inte öppet diskutera värden, men vanligen dominerar 
tekniska och ekonomiska värden, menar Donaldson (1989). Det finns dock 
forskning som visar människor också kan influeras av idéer om rättvisa, frihet 
och andra etiskt grundade värderingar (Donaldson 1989). 

Normer och värderingar finns således alltid, mer eller mindre explicit uttryckta, 
invävda i varje beslutssituation och inverkar på aktörens ställningstagande och 
agerande. Herméren (1989:22) visar detta i sin beslutsmodell (figur 3.1). 
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Premiss 1 

FAKTA filter 

v 

Premiss 2 

NORMER OCH VÄRDERINGAR 

Slutsats 

BESLUT ELLER HANDLING 

Figur 3.1 En beslutsmodell (konstruerad med utgångspunkt från Herméren 1989:22) 

Figuren symboliserar hur normer och värderingar hos aktören influerar dennes 
tolkning av situationen och far konsekvenser för det ställningstagande aktören 
kommer fram till. Skilda uppfattningar om det bästa beslutet eller handlingen 
kan således härstamma från båda typerna av premisser; oenigheten kan gälla 
faktas innehåll och följder, liksom grundas på skilda normer och värderingar 
hos aktörerna. 

Normer och värderingar är således viktiga i en studie av etiska förhållningssätt, 
där aktörers ställningstagande och agerande ses som uttryck för underliggande 
moraluppfattningar. 

Genom diskussionen i det här avsnittet har jag poängterat att den deskriptiva 
orienteringen på det etiska perspektiv som utvecklas innebär fokusering på hur 
aktörer inom näringslivet besvarar frågorna om vad som gör en handling rätt 
eller fel respektive vad som är gott och ont. (Såsom framkommit tidigare stude
ras detta empiriskt genom aktörers sätt att möta och ta ställning till etiska frågor 
och problem i företags relationer.) Vidare har skillnaden mellan ett etiskt reso
nemang grundat på konsekvenser respektive på plikt klargjorts. Dessutom har 
jag visat att normer och värderingar alltid influerar aktörers ställningstaganden 
och därför är viktiga för deras etiska förhållningssätt. 

Efter denna inledande konkretisering av det etiska perspektivet med hjälp av 
allmänetisk teoribildning, är det dags att övergå till teoribildning som söker 
applicera de etiska begreppen på företag och deras verksamhet. 

3.2 Etik och företag 
Etik är alltså något som finns allestädes närvarande i vårt sociala liv, genom att 
människor i sin kontinuerliga interaktion värderar sitt eget och andras agerande 
i termer av gott och ont. Alla handlingar som genomfors medvetet och frivilligt, 
utan yttre tvång, kan således betraktas som "moraliska handlingar", enligt De 
George (1986:83). Det innebär att människor kan åläggas moraliskt ansvar för 
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konsekvensenia av dessa handlingar (liksom för möjliga men underlåtna hand
lingar). 

Det är dock uppenbart att foretag, som kollektiva och abstrakta fenomen, inrät
tade för specifika ändamål, inte "handlar" på samma sätt som enskilda indivi
der. Frågan mot bakgrund av detta blir då i vilken utsträckning det över huvud 
taget är relevant att lägga ett etiskt perspektiv på affärslivet och på företag? I 
det här avsnittet kommer jag därför att diskutera moraliskt ansvar och etiskt 
hänsynstagande inom företagsvärlden och frågan om individuellt kontra kollek
tivt ansvarstagande. Avslutningsvis berörs förhållandet mellan etiskt hänsyns
tagande och företagsekonomiska strävanden. 

3.2.1 FÖRETAGS MORALISKA ANSVAR 
"How could you ever expect a corporation to have a conscience, when it has 
no body to be kicked and no soul to be damned?" (okänd källa.) 

Frågan om företags moraliska ansvar kan diskuteras både utifrån en normativ 
och en deskriptiv utgångspunkt. Den normativa utgångspunkten innebär åter
givande av argument för respektive emot att företag kan betraktas som ansva
riga för konsekvenserna av sina moraliska handlingar. Den deskriptiva utgångs
punkten handlar om huruvida företag i verkligheten tar etiska hänsyn vid be
slutsfattande och agerande. Jag inleder med den förstnämnda diskussionen och 
återkommer senare till en modell för empirisk analys av företags ansvars
tagande. 

Vissa deltagare i den företagsetiska debatten gör gällande att företag har inrät
tats för att uppnå ekonomiska syften och att moraliska och etiska överväganden 
därför inte är relevanta. Att ta ett utökat ansvar för motparten skulle inskränka 
möjligheterna att uppnå företagandets syfte, anser man (jämför Beversluis 1987 
och Pearson 1995). Etiskt hänsynstagande kan betraktas som direkt olämpligt 
om man uppfattar företag som instrument för att tillfredsställa ägarnas intressen. 
Friedman (1970) hävdar att den företagsledning som ägarna har tillsatt har 
varken kompetens eller mandat att ta hänsyn till några andra förpliktelser än att 
på ett effektivt sätt utnyttja tillgängliga resurser. "The business of business is 
business", är ett uttryck som ofta tillskrivs Milton Friedman (Herméren 
1989:150).27 Friedman menar dock att vinstmaximeringssträvandena ska 
bedrivas inom ramen för gällande lagstiftning och praxis. Det är inte tillåtet 
med vilseledande knep eller bedrägeri (Friedman 1970:126). 

Dessutom hävdar Carr (1981) att affärsverksamhet är att likna vid ett spel som 
styrs av sina speciella regler. De inblandade parterna agerar utifrån dessa spel
regler och kan också överträda dessa i enlighet med den allmänt kända och ac-

27 Uttrycket kan också vara en allmän kliché, vilket De George (1986:9) hävdar. 
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cepterade praxis som etablerats. Det innebär t ex att det är tillåtet, och även för
väntat, med visst "bluffande" i affärslivets spel, ungefar som i poker. Mot det 
kan man invända, som Beversluis (1987) gör, att deltagande i ett spel måste 
vara frivilligt, vilket inte är fallet med alla relationer inom näringslivet. 

Konkretisering av ett etiskt perspektiv på foretag kräver således argument för 
att det över huvud taget är möjligt att diskutera "gott" och "ont" inom affärs
livet. Den företagsetiska litteraturen ger ett flertal sådana argument. Man kan 
för det första konstatera att Friedmans inställning är i överensstämmelse med 
klassisk ekonomisk teori, enligt vilken företag endast har en vinstmaximerande 
uppgift. Det skulle innebära att det företagsekonomiskt bästa också blir det 
övergripande "goda" för företagen. Detta är snarast en amoralisk syn och bl a 
De George (1986:8) har kritiserat "myten om det amoraliska affärslivet": 

"Morality consists of rules of human behavior, and specifies that certain ac
tions are wrong or immoral and that others are right or moral. [—] Any ac
tion can be viewed from a moral perspective. Hence, it is difficult to 
imagine what people mean when they say that morality and business do not 
mix, or are antithetical. Because business activity is human activity, it can 
be evaluated from the moral point of view, just as any other human activity 
can be so evaluated." (De George 1986:9) 

Således består affärslivet av mänskliga aktiviteter och interaktioner, vilka i l ik
het med mänskligt agerande på andra områden kan bedömas med avseende på 
gott och ont, rätt och fel. Näringslivet utgör i det avseendet ingen "moraliskt 
skyddad sfär" inom samhället. Det innebär att man kan kräva att näringslivets 
aktörer tar ett moraliskt ansvar för de konsekvenser deras agerande har för mot
parten i en relation. Dessutom, menar De George (1986), förutsätter affärs
verksamhet etiskt hänsynstagande i de t att parter förväntar sig att överenskom
melser hålles, att sålda produkter överensstämmer med de utannonserade, att de 
anställda utför sitt arbete och inte stjäl från företaget osv. Vidare kan inte före
tagets vinstmaximerande roll vara allt annat överskuggande; lönsamhet har 
inget egenvärde utan utgör endast ett instrument för att långsiktigt befrämja 
mänskligheten, menar Hansson (1986). Därvidlag utgör ägarna endast en av 
många aktörer som företagsledningen har ett ansvar gentemot. Företagen måste 
även ta hänsyn till sina anställda och kunder, konkurrenter och allmänhet etc 
(Tuleja 1988). Dessa är "stakeholders", vilka har ett intresse i företaget och som 
företaget därigenom har vissa skyldigheter gentemot (Tuleja 1988:51). I avsnitt 
3.3 utvecklar jag det etiska perspektivet med hjälp av detta aktörssynsätt. Be
greppet stakeholder kommer där också att klargöras ytterligare. 

Kraven på moraliskt ansvarstagande kan också betraktas som "de facto"-krav, 
dvs det faktum att samhället och allmänheten lägger en moralisk värdering på 
företagen och deras verksamhet medför att dessa får ett moraliskt ansvar 
(jämför Tuleja 1988, De George 1986). Företagens mandat ges av samhället och 
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uttrycks främst, men inte enbart, av lagstiftningen (De George 1986:12). Före
tag existerar därför att samhällets regler har accepterat dem, vilket innebär att 
samhälle och foretag har vissa ömsesidiga rättigheter och skyldigheter (jämför 
Donaldson 1982:5). Dessutom har företagens verksamhet ofta betydande kon
sekvenser för människors liv och sociala villkor samt betydande politiskt infly
tande i samhället. Den frihet och makt de därigenom besitter måste hanteras på 
ett ansvarsfullt sätt, om inte samhällets kontroll över företagen ska öka. 
Donaldson (1982) påpekar att om företag inte anses som moraliskt ansvariga, så 
måste de övervakas noga av samhället. 

"If corporations are restrained in a manner wh ich precludes moral agency, 
then like any nonmoral agents - like any powerful, complicated machine -
they must be watched and regulated. Without some automatic economic 
mechanism which ensures moral behavior (an unlikely possibility), and 
without the capacity to assume moral responsibility, corporations threaten to 
exercise their enormous power as would a giant machine. With no automatic 
controls or internal moral controls, some external agent must take control -
and there is no theoretical limit to the justified level of such control." 
(Donaldson 1982:26, min kursivering.) 

Den teoretiska debatten innehåller således både argument för och emot krav på 
etiskt hänsynstagande inom affärslivet, dvs företagens roll som moraliskt an
svariga aktörer kan uppfattas på olika sätt. Min avsikt med det här arbetet är 
inte, vilket framgått vid upprepade tillfallen, att utveckla normativa föreskrifter 
i detta avseende. Däremot är det uppenbart att min föresats att teoretiskt och 
empiriskt söka utveckla ett etiskt perspektiv på företag grundar sig på inställ
ningen att detta är både möjligt och väsentligt. Frågor om gott och ont uppstår i 
alla sorters relationer mellan människor, även i relationer som hanteras i före
tagsform. 

Då det etiska perspektiv som utvecklas i det här arbetet är deskriptivt orienterat 
söker jag närmast kunskap om de studerade aktörernas inställning till etiskt 
hänsynstagande inom affärslivet. Carroll (1991) har utvecklat en modell som 
kan användas för att analysera företags moraliska ansvarstagande gentemot 
olika aktörer. Han skiljer mellan: 

- det ekonomiska ansvaret att bedriva en lönsam verksamhet; 

- det juridiska ansvaret att följa utfärdade lagar, regler och avtal; 

- det etiska ansvaret att hantera aktörer på ett rättvist och hederligt sätt, samt; 

- det filantropiska ansvaret att aktivt bidra till andra aktörers välfärd och livs
kvalitet (t ex genom att deltaga i välgörenhetsprojekt). 

Dessa olika typer av ansvar bildar en pyramid, där basen ligger i det ekono
miska ansvaret och toppen i det filantropiska. Ju längre upp företaget kommer i 
pyramiden, desto mer omfattande åtaganden gör det gentemot sina aktörer. Dis
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tinktionen mellan de två översta nivåerna i py ramiden kan klargöras med hjälp 
av Hansson (1986:44). Han hävdar att alla företag är förpliktade att åtminstone 
uppnå "moraliskt minimum", vilket handlar om vad företaget inte far göra -
produkter får inte vara farliga, tillverkningen får inte skada miljön osv. Detta 
motsvarar Carrolls "etiska ansvar". Man kan dock gå ett steg längre och fast
ställa till vad företaget bör göra för att bidra på till ett gott samhälle. "Moraliskt 
engagemang" innebär bl a att "sätta det långsiktigt goda före egen kortsiktig 
fördel" och att "sätta människan före vinsten", menar Hansson (1986:170). 
Detta stämmer överens med det filantropiska ansvaret. Se figuren nedan. 

Figur 3.2. Pyramiden för företagets ansvar. (Källa: Carroll 1991:42) 

Mot bakgrund av hur långtgående ansvar företag tar gentemot olika parter, så
som kunder, anställda och ägare, kan man klassificera vilken typ av ledarskap, 
ur moralisk synvinkel, som bedrivs. Carroll (1991) inriktar sig då på i vilken 
utsträckning företagen når upp till den etiska nivån. Han skiljer mellan tre kate
gorier av ledarskap: 

- Det omoraliska ledarskapet, där motparten exploateras för egna syften. Endast 
organisatorisk framgång räknas och lagstiftningen utgör snarast ett hinder att 
övervinnas. (Företaget ser huvudsakligen till det ekonomiska ansvaret.) 

- Det amoraliska ledarskapet, där man följer lagar och regler men inte beaktar 
etiska konsekvenser av agerande. (Företaget tar ett juridiskt ansvar gentemot 
andra parter.) 

- Det moraliska ledarskapet, vilket innebär att motpartens intressen bejakas och 
att rättvisa och respekt i relationer med intressenter är viktigt. Lönsamhet är 
fortfarande viktigt, men inom de ramar som etiska standards ställer upp. 
(Motsvarande etiskt ansvarstagande.) 
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Begreppet moraliskt ledarskap har likheter med den "moraliska beslutsfattande
process", som Donaldson (1982:30) diskuterar. Han menar att huruvida ett före
tag kan betraktas som moraliskt ansvarig för sina handlingar och deras effekter 
avgörs av i v ilken utsträckning organisationen har sådan kontroll att ledningen 
kan sägas medvetet styra företagets agerande. Vi konstaterade ju i inledningen 
till avsnitt 3.2 att individer är moraliskt ansvariga endast i den mån de agerar 
frivilligt och intentioneilt. Motsvarande för företag blir då att de har moraliskt 
ansvar om organisationen har byggt upp en "moralisk beslutsfattandeprocess", 
menar Donaldson (1982:30). Det innebär att beslut fattas medvetet och efter 
noggrant övervägande i företaget, att handlingar kan styras och övervakas samt 
att de externa konsekvenserna av företagets agerande kan kontrolleras. 

I mycket små organisationer ligger organisationens beslutsprocess av naturliga 
skäl nära den enskilda individens, varför frågan om moraliskt ansvar är lätt att 
besvara. Men Donaldson (1982) menar att de flesta företag, dvs även de stora, i 
princip borde kunna fylla dessa krav. Den komplexa beslutsprocessen i stora, 
byråkratiska organisationer kan dock ställa till problem. Organisations
medlemmar från olika håll kan då vara inblandade i beslut utan att någon tar det 
övergripande ansvaret, förmedlingen av relevant information inom organisatio
nen fungerar inte alltid och implementering av beslut kan ske långt ifrån den 
position där det fattades. Detta får till följd att det företag som söker uppfylla 
kraven för att betraktas som moraliska agenter (och därigenom slippa långt
gående extern kontroll) måste lägga ned stora ansträngningar på utformning av 
sina organisatoriska strukturer och beslutsprocesser. 

Den sista diskussionen poängterar något väsentligt i sammanhanget, dvs att 
företag inte är moraliska agenter i samma betydelse som mänskliga individer är 
det; kollektiva, abstrakta fenomen kan inte ha känslor, samvete osv och deras 
agerande är beroende av enskilda personers samlade handlande. Det är därför 
relevant att diskutera i vilken utsträckning företags ansvar är individuellt eller 
kollektivt baserat. 

3.2.2 MORALISKT ANSVAR PÅ EN INDIVIDUELL RESPEKTIVE 
KOLLEKTIV NIVÅ 
Jag tog i det inledande kapitlet ställning för att etiska förhållningssätt inom 
näringslivet kan studeras bland aktörer på både en individuell och en kollektiv 
nivå. Detta är dock en omdiskuterad fråga inom den företagsetiska teori
bildningen. Bland annat hävdar Velasques (1988:69) att ett företag som abstrakt 
kollektiv aldrig kan ha moraliskt ansvar, eftersom det alltid är individer som tar 
ställning till etiska dilemman, fattar beslut osv. Därför skulle endast enskilda 
personer kunna åläggas moraliskt ansvar, dvs betraktas som aktörer i re lationer 
med andra parter. Å andra sidan pekar flera forskare på att individens agerande i 
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mycket stor utsträckning kan vara relaterat just till organisationstillhörigheten, 
så att man inom företagets ram handlar på ett sätt som man inte skulle göra 
utanför (Sutherland 1961, Clinard 1983, Jackall 1988). Dessutom kan en rad 
beslut och handlingar sammanvävas på ett så komplext sätt att det blir omöjligt 
att peka ut någon enskild person som medvetet och frivilligt styrde mot de 
samlade konsekvenserna av dessa beslut och handlingar (Thompson 1986, 
Donaldson 1982). 

Detta skulle innebära att ett företags moraliska ansvar kan åvila såväl enskilda 
personer i företaget som organisationen som sådan och därmed att både indivi
der och kollektiva sammanslutningar kan betraktas om aktörer (jämför De 
George 1981-82). Thompson (1986) anser att det moraliska ansvaret vilar på 
organisationen när det är organisationsstrukturen som driver fram eller möjlig
gör vissa ageranden. Visserligen har individen alltid viss autonomi, men denna 
kan inskränka sig till att välja mellan ett begränsat antal handlingsalternativ 
(givet att man önskar kvarstå som organisationsmedlem). Det är dock viktigt att 
inte betrakta det kollektiva ansvaret som ett sätt att befria enskilda organisa
tionsmedlemmar från ansvarstagande (Velasques 1988, Donaldson 1989). 

"One does not stop being a moral entity simply because he assumes a corpo
rate function. As a moral being one is not morally permitted to perform an 
immoral action, even if it is required by corporate policy or ordered by one's 
corporate superiors." (De George 1981-82:7) 

Beroende på den aktuella situationen kan det därför ibland vara organisa
tionskollektivet som bär ansvaret, ibland enskilda individer i förhållande till 
deras insats. Fördelningen av ansvar grundas alltså på individens medvetenhet 
och frivillighet, vilket kan vara beroende av bland annat dennes roll och organi
satoriska status, förekomsten av givna regler och karaktären på själva hand
lingen (jämför Ferrell & Fraedrich 1991:127, De George 1981-82). 

Mot bakgrund av detta anser jag det relevant att studera både individers och 
företags etiska förhållningssätt. Men vad händer när företag och enskilda för
söker ta ett moraliskt ansvar vid beslutsfattande och agerande inom sin affars-
drivande verksamhet? Vilket förhållande råder mellan företagets traditionella, 
vinstdrivande uppgift och ett eventuellt etiskt hänsynstagande? Denna fråge
ställning utvecklas i den avslutande delen i detta avsnitt om etik och företag. 

3.2.3 EKONOMISKA ELLER ETISKA STRÄVANDEN - ELLER BÅDA 
Förhållandet mellan traditionellt ekonomiskt orienterade strävanden och etiskt 
hänsynstagande är en central fråga inom den företagsetiska litteraturen. Tidigare 
diskuterades relevansen av att inkludera etiska strävanden i affärsverksamhet, 
och nu riktas uppmärksamheten på konsekvenserna av detta. De som kritiserar 
tanken på ett etiskt hänsynstagande inom affärslivet gör detta ofta på grundval 
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av att detta skulle ha en negativ inverkan på lönsamheten (jämför åter 
Beversluis 1987). Denna syn implicerar ett motsatsförhållande mellan ekono
miska och etiska strävanden, så att det som är "gott" med avseende på företa
gets ekonomiska situation riskerar att bli "ont" för någon annan aktör som be
rörs av företagets beslut och handlingar - och vice versa. 

Den omvända synen på sambandet mellan ekonomiska och etiska strävanden 
finns också och är rätt vanlig bland företagsetiska författare som söker stimulera 
affärslivets aktörer att utveckla moraliska normer för sin verksamhet. Enligt 
detta synsätt kan etiskt hänsynstagande "löna sig", åtminstone på lång sikt, ge
nom att marknaden uppskattar det företag som beter sig ärligt och ordhålligt, tar 
ansvar för samhället och de anställda osv. Bl a anser Herméren (1989) att lång
siktig kommersiell framgång sammanfaller med etiskt goda affärer, då omoral 
bestraffas och hög moral blir ett konkurrensmedel. Om företagsledningen söker 
tillfredsställa behoven hos fler "stakeholders" än ägarna, kommer detta enligt 
Tuleja (1988:239) att stärka aktieägarnas avkastningsmöjligheter. Det är alltså 
företagsekonomiskt riktigt att vara filantropiskt och socialt orienterad, hävdar 
han. Dwiggins (1986) menar också att företag långsiktigt kan gynnas av etiskt 
hänsynstagande genom det förtroende företaget kommer att åtnjuta, även om 
det på kort sikt inte behöver vara en fördel. 

Visst empiriskt stöd får synen på ett positivt samband mellan etiska och eko
nomiska strävanden i en undersökning av amerikanska börsnoterade företag. 
Enligt Parket och Eilbirt (1975) hade företag med utvecklat socialt ansvarsta
gande bättre lönsamhet än övriga företag. Det är dock inte givet att det är frågan 
om orsak och verkan här, utan kompetent och kreativt ledarskap kan också tän
kas avspegla sig på mer än ett område i företaget. Det är över huvud taget 
mindre sannolikt att det skulle finnas något entydigt samband mellan etiskt hän
synstagande och ekonomisk framgång i företag. Hamilton (1989) hävdar att 
kunskapen om vilka företag som agerar på sätt som skadar andra aktörer inte 
behöver spridas ut till alla företaget har relationer med. Dessa kan således var
ken bestraffa eller belöna företaget för dess etiska hänsynstagande. 

Min uppfattning är också att det synes vara en väl optimistisk och idealiserad 
syn att förutsätta att det goda företaget också blir det lönsamma företaget. Det är 
dock inte heller givet att etiskt hänsynstagande i v arje läge "drabbar" företaget 
ekonomiskt, såsom kritikerna ovan hävdar. En realistisk avvägning mellan 
dessa både ytterligheter ger vid handen att det kan, men inte behöver, finnas ett 
samband mellan etiska hänsyn och ekonomiska krav - men att riktningen på 
detta samband kan variera. Snarare kan man, i likhet med Hamilton (1989:69) 
anta att "ingen moral är entydigt lönsam för företaget, vare sig på kort eller lång 
sikt". 
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Däremot anser jag det vara viktigt att påpeka att det föreligger en avsevärd 
skillnad mellan att förespråka etiska hänsynstaganden inom affärslivet därför att 
detta lönar sig ekonomiskt respektive från en etiskt principiell utgångspunkt. 
Det förstnämnda resonemanget är helt "i linje" med den traditionellt rationella 
synen på företag. Det ligger en risk i a tt motivera etiska hänsynstaganden uti
från företagsekonomiska kriterier, menar även Dwiggins (1986): 

"I doubt if we shall ever go very far toward the ethical in our business deal
ings and cultures until we have learned that ethics is principle and not mere 
policy. Policies dictate practices which work, which tend to achieve a goal 
one has set. So long as the practice works, the policy stands, but as soon as 
the practice fails, the policy is jettisoned in favor of another. [...] firms must 
be ethically good whether or not they are profitable as a result." (Dwiggins 
1986:217, original kursivering.) 

Bowie (1991) menar på liknande sätt att även om företag kan tjäna på att ta 
etiska hänsyn, så bör de inte korrumpera det etiska motivet till att vara ett eko
nomiskt. Det eventuella sambandet mellan etiska hänsynstaganden och ekono
miska möjligheter är således inte kärnpunkten för att argumentera vare sig för 
eller emot krav på moraliskt ansvarstagande inom affärslivet. 

Jag har i det här avsnittet diskuterat möjligheterna att överföra etiskteoretiska 
resonemang, såsom moraliskt ansvar och liknande, till företag och affärsliv. Jag 
har härvidlag argumenterat för att det är relevant att utveckla ett etiskt perspek
tiv på affärslivet och visat hur man kan skilja mellan olika grader av ansvars
tagande i företags relationer med olika parter. I detta sammanhang kan man 
göra en distinktion mellan ett passivt och ett mer aktivt moraliskt ansvars
tagande. 

Vidare har diskussionen pekat på möjligheterna att betrakta såväl individer som 
företag inom näringslivet som moraliskt ansvariga. Avslutningsvis berördes 
förhållandet mellan ekonomiska och etiska strävanden, och kontentan av detta 
synes vara att något entydigt samband mellan dem inte kan fastställas utifrån 
tillgänglig företagsetisk litteratur. 

Jag kommer nu att fortsätta precisera det etiska perspektivet genom att koncent
rera mig på företagens relationer med olika aktörer inom näringslivet. Etik 
handlar, som nämnts upprepade gånger, om människors relationer med var
andra. I följande avsnitt diskuteras därför vilka företagets olika stake-
holders/intressenter kan vara och vilken typ av etiska frågor som kan uppstå i 
förhållande till dessa. 
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3.3 Etiska frågor och problem i relationer mellan aktörer 
inom näringslivet 
Forskningsfrågan handlar om etiska förhållningssätt inom näringslivet, dvs om 
hur aktörer möter och hanterar de etiska frågor och problem som uppstår inom 
det vardagliga affärslivet. Den teoretiska referensramen bör därför innehålla en 
diskussion om vilka typer av etiska problem som kan uppstå och varför. Däri
genom blir det möjligt att vid empiriska studier rikta uppmärksamheten mot 
aktörers sätt att hantera dessa och liknande frågor. Det här avsnittet ska således 
uppfattas som en inledande diskussion om allmänt förekommande etiska 
problemområden inom näringslivet. Den kommer att vidareutvecklas empiriskt 
och sammanfattas i slutsatserna (kapitel 13). 

Som vägledning för utveckling av referensramen används här företagsetisk litte
ratur som deskriptivt och i viss mån även normativt behandlar konkreta etiska 
frågor och problem inom företagsvärlden. I enlighet med diskussionen i det in
ledande kapitlet kan etiska problem betraktas som en följd av intressekonflikter 
mellan aktörer. Detta är ett förhållandevis vanligt synsätt inom den företags
etiska teoribildningen. Bland andra hävdar Carroll (1989) att etiska frågor är 
invävda i företagets olika aktörsrelationer och att det är viktigt att analysera 
olika gruppers intressen, maktresurser, rättigheter och skyldigheter. En liknande 
syn företräds och tillämpas av bl a Herméren (1989), Gustafsson (1991), Tuleja 
(1988) och Pearson (1995). En av de fåtaliga undersökningar som mer omfat
tande studerat etiska förhållningssätt inom näringslivet utgick också från etiska 
problemområden i företags olika relationer (i det fallet för att analysera före
tagsledares uppfattning om vilka de mest väsentliga etiska problemområdena 
var, se Laurila 1995). 

Jag har därför valt att utgå från det enskilda företaget och dess relationer med 
olika aktörer för att diskutera hur, när och varför etiska problem och dilemman 
uppstår, vilka måste hanteras inom näringslivet. Ambitionen är således både att 
se den etiska problematiken ur företagens synvinkel och som en helhet. (Det 
sistnämnda till skillnad från att fokusera på enskilda problemområden såsom 
börsetik, miljöproblem, farliga produkter el dyl.) Jag inleder med att diskutera 
aktörssynsättet i allmänhet, för att sedan gå in på vissa aktörskategorier och de 
etiska frågor som aktualiseras i relation till dessa. 

Aktörsperspektivet har en omfattande användning inom företagsekonomisk 
teoribildning över huvud taget. Pfeffer och Salancik (1978) ser organisationer 
som koalitioner av ofta inkompatibla intressen. Organisationen upprätthålls ge
nom att kontinuerligt tillhandahålla belöningar till dem som stöder, dvs ger bi
drag åt, organisationen. Ledningens uppgift är att hantera dessa konkurrerande 
krav. (Pfeffer & Salancik 1978) I Sverige har Rhenmans intressentmodell ut
gjort basen för detta synsätt (Rhenman 1967, Företagets intressenter och kon
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trakt 1982). Företagets intressenter är individer eller grupper som är beroende 
av företaget för att kunna förverkliga sina målsättningar, samtidigt som företa
get måste tillfredsställa deras intressen för att kunna uppnå företagets mål, häv
dar Rhenman (1967:36). Anglosaxisk litteratur använder även begreppet 
"stakeholder", vilket nämnts tidigare, för att ange de grupper som har ett in
tresse i eller en fordran på företaget. Detta ger en vidgad syn på företagens roll 
och förpliktelser, menar bland andra Freeman (1984) och Evan och Freeman 
(1988): 

"Our thesis is that we can revitalize the concept of managerial capitalism by 
replacing the notion that managers have a duty to stockholders with the con
cept of stakeholders. Stakeholders are those groups who have a stake in or a 
claim on the firm. [—] That is, each of these stakeholder groups has a right 
not to be treated as a means to some end, and therefore must participate in 
determining the future direction of the firm in which they have a stake." 
(Evan & Freeman 1988:97) 

Intressen eller fordringar hos företagets stakeholders eller aktörer kan vara av 
olika slag och exempelvis härstamma från att de påverkas av beslut som fattas 
inom företaget, från deras juridiska rättigheter eller från deras ägarandel i före
taget (Carroll 1989:57). Dessa intressen och fordringar kan i olika situationer 
komma i konflikt med varandra. Ferrell och Fraedrich (1991) ger en allmän de
finition av begreppet intressekonflikt: 

"A conflict of interests exists when an individual must choose whether to 
advance his or her own personal interest, tho se of the organization, or some 
other group's." (Ferrell & Fraedrich 1991:22) 

Intressentmodellen/aktörssynsättet/stakeholderteorin implicerar således att före
taget ses i centrum för en rad relationer med olika parter. Företaget måste därför 
ta hänsyn till fler parter än sina aktieägare vid beslutsfattande och agerande. 
Detta kan dels motiveras som en strategisk nödvändighet, vilket Freeman 
(1984) gör, dels som väsentligt för att utveckla företagsdemokrati, vilket 
Rhenmans modell handlar om. Aktörssynsättet kan också, som framkom tidi
gare, användas som utgångspunkt för företagsetisk teoribildning genom att visa 
vilka parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra är, eller för att 
fokusera på specifika etiska problemområden. 

Eftersom företagets intressenter enligt denna syn kan vara såväl organisa
tionsinterna, såsom fackförening och anställda, som externa, exempelvis kun
der och kommunala myndigheter, innebär det här synsättet att företagsled
ningen antas representera företaget (jämför Rhenman 1967). Det far till följd att 
man inte explicit kan fokusera på enskilda ledningspersoners relationer med 
företaget. Att betrakta företaget som företagsledningen är ett medvetet val, som 
förmodligen inte är lämpligt i alla sammanhang. De empiriska studierna kom
mer dock delvis att ligga på organisationsnivå, vilket innebär att jag ser till både 
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ledningens och anställdas gemensamma agerande gentemot externa parter. Jag 
söker därvidlag att nå företaget som självständig, om än abstrakt, aktör för att 
fokusera på dess relationer med olika parter. 

Företagsledningens centrumroll innebär att hantera och balansera de delvis 
konkurrerande krav som ställs på företaget, för att upprätthålla organisationens 
utbyte med sin omgivning (Rhenman 1967, Pfeffer & Salancik 1978). Som 
bland andra Blau (1964) påpekar, implicerar ett utbytestänkande inte jämvikt 
mellan aktörerna. Relationen behöver således inte bygga på jämlika villkor 
mellan parterna (jämför Holmquist 1980:121). Lundahl och Skärvad (1982:25) 
menar att de kritiker som påstår att intressentmodellen bygger på en harmonisyn 
inte har förstått modellens innehåll. I stället är modellen uppenbart användbar 
för att analysera just motsättningar och konflikter mellan olika intressen. Även 
Rhenman (1967) poängterar att intressebalans inte behöver föreligga mellan 
företaget och de olika aktörerna. Konflikter är i själva verket naturliga och kan 
även vara positiva, menar han, genom att öka intressentgruppers interna sam
manhållning och etablera spelregler för framtida konfliktutjämning. Den nega
tiva sidan av konflikter är däremot, förutom de aggressioner och obehag de kan 
framkalla, att de kan leda till skada för endera eller båda inblandade parterna 
och även för en eventuell tredje part. (Rhenman 1967) 

Aktörssynsättet kan illustreras på olika sätt (se Företagets intressenter och kon
trakt 1982), men återges ofta i form av pilar mellan cirklar vilka symboliserar 
interagerande parter. Indelningen i o lika kategorier av aktörer kan också skilja 
sig åt, bland annat beroende på i vilket syfte aktörssynsättet används.281 det här 
sammanhanget kommer jag att fokusera på de grupper av aktörer som ur det 
enskilda företagets synvinkel framstår som mest centrala. Det innebär också att 
vissa grupper av aktörer behandlas sammantaget, såsom konkurrenter och leve
rantörer under rubriken "andra företag". Utgångspunkten för den förenklade 
aktörsmodell som visas i figuren på nästa sida är således olika aktörskategoriers 
intresse i företaget och vilken typ av relation företaget har med dem. Den 
fortsatta framställningen bygger därför på en separering mellan 
aktörskategorierna ägare, anställda, kunder, andra företag och 
samhället/allmänheten (jämför även Garrett m fl 1968, Braybrooke 1983, De 
George 1986 och Tuleja 1988). I figur 3.3 markeras att företags relationer med 
dessa parter betraktas ur ett etiskt perspektiv. 

28 För en genomgång av utvalda aktörskategorier inom företagsetisk litteratur, se Laurila (1995:42f). 
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Ägare 

Samhälle Etiskt Kunder 

Andra 
företag Anställda 

FÖRETAG/ 
FTGLEDN 

Figur 3.3 Företagets relationer med aktörer ur ett etiskt perspektiv 

Det etiska perspektivet innebär således fokusering på själva relationerna, dvs 
pilarna i figuren ovan (inte på aktörerna som sådana eller på fysiska objekt eller 
liknande). Begreppet relationer används här i en vid betydelse och involverar bl 
a parternas maktbalans, handlingar och upplevelser samt de situationer som 
uppstår i relationen inklusive vanor och föreställningar som etableras över 
tiden. Relationsbegreppet involverar en ömsesidighet, samtidigt som relationen 
inte alltid bygger på aktivt agerande från båda parter. Inte heller måste relatio
ner nödvändigtvis vara rationellt grundade, vilket kan knytas till den tidigare 
diskussionen om att utbytet mellan organisationen och olika aktörer inte be
höver vara i jämvikt. Vidare bör påpekas att relationer mellan parter sällan är 
statiska, utan kontinuerligt skapas, förändras och avvecklas. 

I den här diskussionen har begreppen aktör, intressent, stakeholder, part osv 
hittills använts omväxlande och i samma betydelse. För konsekvensens skull 
kommer jag dock i fortsättningen att främst använda begreppet aktör - vilket 
även introducerades i kapitel 1 - som uttryck för "cirklarna" i figuren. Begrep
pet används också för de subjekt vars etiska förhållningssätt och moraluppfatt
ningar studeras empiriskt. Valet av begreppet aktör har inte varit självklart; det 
kan vara problematiskt att utnyttja tidigare etablerade termer, som riskerar att ge 
vissa icke avsedda associationer. Intressentbegreppet kan dock knappast inne
fatta centrumpositionen i figuren ovan, dvs företaget som representeras av före
tagsledningen. En liknande invändning kan riktas mot uttrycket stakeholder, 
vilket dessutom inte är ett svenskt ord. Jag övervägde ett slag att formulera ett 
eget begrepp, exempelvis "interaktör", men fastnade slutligen för aktör som 
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sammanfattande benämning på de olika subjekt som interagerar med varandra 
inom näringslivet (såväl individuellt som kollektivt och direkt som indirekt). 

Den fortsatta framställningen i det här avsnittet innehåller således en genom
gång av de etiska frågor och problem som enligt företagsetisk teori är vanligt 
förekommande i företags relationer med sina viktigaste aktörskategorier. 

3.3.1 ÄGARE 
Enligt den traditionella, ägarorienterade synen på företag utgör företaget ägar
nas egendom att fritt förfoga över. Det är ägarnas ekonomiska målsättningar 
som, via företagsledningen, uttrycks i företagets handlande. I företag där ägare 
och företagsledare är samma person kan det vara svårt att skilja ägarskapet från 
ledarskapet. I stora och moderna företag, där ägandet av företaget har separerats 
från ledandet, är det dock relevant att betrakta ägarna som en fristående aktörs
kategori. 

"The stockholders are not allied with the firm against the world. The firm -
that is, the firm as controlled by its management - has a relation to its stock
holders that in part is something like the relation it has to consumers, since it 
originates in transactions. It is also in part like the relation it has to its em
ployees, since it involves unequal power." (Braybrooke 1983:299) 

Kraven på inflytande varierar med ägarnas andel i och beroende av företaget 
(jämför Corbetta 1994). För de många små aktieägarna kan kravet på inflytande 
motsvaras av att fa information (Donaldson 1982:174). En åtskillnad mellan 
ledarskap och ägande kan innebära att den avsedda, juridiskt grundade makten 
över företaget - där ägarna utser styrelsen som i sin tur kontrollerar företagets 
ledning - inte motsvaras av den faktiska maktstrukturen. I stället är det led
ningen som kontrollerar styrelsen, som i sin tur påverkar ägarnas sätt att be
döma företaget. (Carroll 1989:419) Den problematik som aktualiseras handlar 
således om i vilken utsträckning företagsledningen strävar efter ägarnas intres
sen och vilka följder det får för andra parter. Tuleja (1988:63) hävdar att även 
med en breddad syn på företagets förpliktelser utgör ägarna den "ursprungliga 
intressenten" som av båda principiella och praktiska skäl måste sättas främst. 

Det gemensamma för olika typer av ägare antas vanligen vara att ägarna ställer 
krav på att få utdelning på sitt investerade kapital. I ledningsstyrda företag finns 
en risk för att den anställda ledningen låter sina egna intressen gå före ägarnas, 
menar Tuleja (1988:66). Den s k "pilotskolan", enligt vilken ledningspersoner 
belönas utifrån företagets resultat, ger ytterligare incitament för detta, enligt 
Rosengren (1989:100). 

Många av de etiska problem som diskuteras inom affärslivet kan dock ses som 
en konsekvens av motsättning mellan ägarkrav, formulerade såsom strävan efter 
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ekonomisk vinning, och övriga aktörers krav. Jag övergår därför till nästa 
aktörskategori, de anställda. 

3.3.2 KUNDER 
Företagets kunder är också en central aktörskategori för företaget, som gör det 
möjligt för företaget att upprätthålla sin existens på marknaden. Framställning 
och försäljning av varor och tjänster i organisationers regi har fördelar för den 
som ska konsumera produkterna, hävdar Donaldson (1982). Produktionen sker 
då vanligen effektivare än om den hanteras av enskilda. Därigenom blir till
gången på varor tryggare och billigare. Det finns dock risker förknippade med 
detta också; den personliga kontakten mellan tillverkande arbetare och köpande 
konsument försvagas, med åtföljande risk för bristande ansvarstagande från ar
betarens sida och därmed lägre produktkvalitet. (Donaldson 1982) 

Företagets förpliktelser gentemot kunder berör produkternas egenskaper i ter
mer av säkerhet, effektivitet, pålitlighet och varaktighet, hävdar Braybrooke 
(1983). Ett centralt etiskt problem i rel ationen mellan kunder och företag anses 
ofta vara framställning av bristfälliga eller tom farliga produkter. Det är pro
dukter som vid normal användning kan skapa risker för liv och hälsa på ett för 
kunden oförutsägbart sätt. (Braybrooke 1983, Tuleja 1988, Donaldson 1984). 
Inom konkurrensutsatta affärsverksamheter är dock kundtillfredsställelse vanli
gen nödvändigt för överlevnad, vilket skapar incitament för företaget att beakta 
kunders synpunkter och klagomål (Tuleja 1988). 

Ett närliggande problematiskt område kan vara framställning av produkter vars 
normala egenskaper leder till hälsorisker (tänk t ex på cigaretter, vapen och dy
likt), eller "onödiga" produkter. Här krävs en avvägning mellan den köpande 
aktörens eget ansvar och det säljande företagets informationsplikt (Braybrooke 
1983). Dessutom kan marknadsföring i sig vara ett etiskt problem. Braybrooke 
(1983) menar att bedrägeri är det centrala problemområdet i den här relationen, 
dvs vilseledande marknadsföring och reklam. En del försäljningsknep kan dock 
vara allmänt kända av båda parter, och blir då inte bedrägliga (ibid). Samtidigt 
har reklamen till syfte att övertala till köp, ibland med hjälp av suggestiva bud
skap eller framhävandet av vissa produktegenskaper, varför det är svårt att dra 
gränser mellan det tillåtna och det otillåtna (Tuleja 1988). De George (1986) 
anser dock att reklam som sådan inte kan vara etiskt tvivelaktig, eftersom män
niskor är fria att själva bestämma vad de vill köpa. Däremot ska den informa
tion som företaget lämnar till sina kunder alltid vara sann och ärlig (De George 
1986). 

Prisbildning är ett annat centralt område i relationen mellan företaget och dess 
kunder. Enligt ekonomisk teori sätts priser på en fri marknad genom tillgång 
och efterfrågan, dvs utan etiska värderingar. Men om säljaren kan manipulera 
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kundernas upplevelse av tillgång och egna behov, t ex genom att lämna vilsele
dande uppgifter om produktens egenskaper, kommer priset inte att bli "rättvist", 
menar Tuleja (1988:120). Det är också fel av en säljare att otillbörligt utnyttja 
en bristsituation för att göra stora vinster, hävdar han. 

3.3.3 ANDRA FÖRETAG 
Företag har också en rad relationer med andra företag, i deras egenskaper av 
leverantörer, återförsäljare, samarbetspartners, konkurrenter osv. De här aktö
rerna kan betraktas som likartade genom det normativa krav som, enligt Tuleja 
(1988:180) präglar dessa relationer; alla parter i en affärstransaktion ska med
verka frivilligt och med tillräckligt mycket information för att göra detta på 
goda grunder. Därför kan "andra foretag" samlas i en gemensam kategori, även 
om vissa av relationerna är av indirekt karaktär, såsom med konkurrenter. 

Parternas agerande i denna relation, som av naturliga skäl präglas av egen-
intresset, ska således vara öppet och hederligt. Budgivning och prisförhand
lingar är vanligt förekommande i relationer med exempelvis leverantörer och 
återförsäljare. Detta är försvarbart så länge de genomförs på ett hederligt sätt, 
menar De George (1986:269). Vilseledande agerande, löftesbrott och bedrägeri 
är således allmänna former av etiska problem i denna typ av relation. 

Beträffande mer konkreta problemområden nämns konkurrensmässiga övertag 
som grundar sig på imperfekt konkurrens, spridande av nedsättande rykten om 
konkurrenter, prisdumpning och liknande (Garrett m fl 1968:149). Men sam
tidigt betraktas inte heller alltför goda relationer med konkurrenter som önsk
värt, i den företagsetiska litteraturen. Nära förbindelser riskerar att leda till kar
tellbildning som åsidosätter konkurrensen och drabbar kunderna. (Garrett m fl 
1968, De George 1986, Tuleja 1988). Otillåtet samarbete mellan konkurrenter 
uppstår när detta inte syftar till ökad effektivitet utan till att exploatera köparens 
svagheter, menar Garrett m fl (1968:158). Tuleja (1988:177ff) hävdar dock att 
företaget absolut inte far ha något som helst samröre med sina konkurrenter för 
att diskutera t ex marknadsföring eller prissättning. 

Ett annat omskrivet problem som kan knytas till förbindelser med andra företag 
är förekomsten av mutor eller annan affärspraxis som kan möta företag vid in
ternationella affärer. Från företagshåll hävdar man ibland att anpassning till lo
kala sedvänjor är nödvändigt om man ska kunna göra affärer, men Tuleja 
(1988:198) menar att detta endast är tillåtet så länge det gäller "obetydligheter". 
Dessutom kan mutor skada en rad aktörer; konkurrenterna (som inte konkurre
rar på lika villkor), kunden (som inte köper den bästa produkten) och affärs
systemet i stort - inklusive det mutande företaget (jämför De George 1986). 
Omskrivna mutskandaler riskerar att fa så negativ uppmärksamhet att de skadar 
företaget och hela det marknadsekonomiska systemet. 
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3.3.4 ANSTÄLLDA 
Företaget och de anställda har ömsesidiga rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra, hävdas inom normativ företagsetisk litteratur. Bristande uppfyllelse 
av dessa förpliktelser kan skapa etiska problem i relationen. Jag diskuterar först 
vilka de anställdas rättigheter anses vara, som alltså motsvaras av företags
ledningens skyldigheter, och går därefter över till de anställdas skyldigheter 
gentemot företaget. 

De etiska problemen i den här relationen, ur de anställdas synvinkel, baseras på 
den maktmässiga ojämlikhet som råder mellan parterna, hävdar Braybrooke 
(1983:145). Detta riskerar att skapa orättvisor i relationen och minska den sva
gare partens möjligheter att fa sina behov och intressen tillfredsställda. Ett 
maktövertag behöver dock inte vara orättfärdigt i sig, menar Braybrooke 
(1983), utan det beror på hur detta hanteras från ledningens sida. De anställda 
har rätt till en "rättvis" lön för sin arbetsinsats och till goda arbetsförhållanden 
(De George 1986, Tuleja 1988). Beträffande det sistnämnda framhålls arbets
miljö som ett vanligt etiskt problem. Fessenden-Raden och Gert (1988:224) 
menar att företagsledningen är moraliskt förpliktad att skydda de anställda mot 
skador, att informera dem om eventuella hälsorisker och att anvisa dem hur 
dessa kan förebyggas. Ansvaret är dock gemensamt, i det att även de anställda 
är skyldiga att samarbeta i säkerhetsfrågor och följa givna föreskrifter. 

Dessutom nämner den normativa företagsetiska litteraturen även de anställdas 
rätt till arbete, dvs att inte mista sin anställning utan skäl, rätt att organisera sig 
fackligt och rätt till frihet från intrång i den personliga integriteten (Beauchamp 
& Bowie 1988, De George 1986). Delade meningar råder däremot om huruvida 
de anställda också har rätt till ett meningsfullt arbete och till inflytande över 
beslutsfattandet i företaget (Beauchamp & Bowie 1988:261, Donaldson 1982). 
Meyers (1988:276) hävdar att anställda är berättigade till ett arbete som möjlig
gör självrespekt, vilket bl a innebär insyn och deltagande i arbetsrelaterade be
slut. Detta implicerar att sättet att leda de anställda kan bädda för etiska problem 
i r elationen. Pfeiffer (1988:288) hävdar att modernt ledarskap, som inriktar sig 
på att utveckla de anställdas "commitment" gentemot organisationen och arbe
tet, är problematiskt genom att det innehåller element av manipulation. 

"To manipulate someone is morally objectionable on two main grounds. 
First, it consists of a violation of the person's capacity to live autonomously, 
and second, it may, depending on the circumstances, produce results inimi
cal to the interests of that party." (Pfeiffer 1988:288) 

Vidare kan ett etiskt dilemma uppstå i situationer med sviktande lönsamhet i 
företaget. Friställande av personal kan då framstå som det mest fördelaktiga 
handlingsalternativet ur företagsekonomisk synvinkel. Detta drabbar dock en
skilda anställda negativt (jämför Hansson 1986:106 och Herméren 1989:108). 
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På motsvarande sätt kan de anställdas skyldigheter gentemot företaget diskute
ras. De mest självklara förpliktelserna handlar om utförande av tilldelade ar
betsuppgifter och är därför beroende av den anställdes roll i organisationen 
(Bowie 1982, De George 1986). Dessutom hävdas ibland att de anställda är 
skyldiga företaget viss lojalitet (Beauchamp & Bowie 1988:262), men frågan är 
hur långt denna förpliktelse sträcker sig. Den anställde är inte skyldig att utföra 
omoraliska eller olagliga handlingar, hävdar De George (1986:216). Inom den 
företagsetiska teoribildningen betraktas ofta just gränsen för de anställdas lojali
tet som det centrala etiska problemet i relationen. En sådan gränsfråga är s k 
"whistle-blowing", som innebär att den anställde vägrar att delta i vissa förfa
randen inom organisationen och i stä llet offentliggör dessa - så att säga skvall
rar på företaget. En svenskt exempel som många förmodligen minns fortfarande 
är det krigsmaterialtillverkande företaget Bofors i Karlskoga, där en anställd 
ingenjör offentliggjorde uppgifter om företagets försäljning av vapen till otill
åtna länder. Whistle-blowing handlar således om lojalitet gentemot företaget i 
förhållande till andra aktörers upplevelser av gott och ont. 

De George (1986:229) specificerar i vilka situationer dylik whistle-blowing kan 
vara moraliskt tillåten. Det förfarande som avses ska medföra allvarlig skada på 
någon part; den anställde ska ha uttömt alla interna möjligheter att fa en för
ändring till stånd; hållbara bevis för det inträffade ska kunna presenteras; 
offentliggörandet ska troligen leda till att förfarandet upphör. När de två sist
nämnda kriterierna är uppfyllda har den anställde t o m en skyldighet att alar
mera allmänheten, menar De George (1986). 

En annan form av etiskt problem, dvs ageranden som riskerar att skada motpar
ten negativt, är när anställda skaffar sig extra ekonomiska förmåner i sitt arbete 
genom exempelvis stöld på arbetsplatsen, felväxling vid kassaarbete osv 
(jämför Mars 1984). 

3.3.5 SAMHÄLLET/ALLMÄNHETEN 
I den sista aktörskategorin för jag samman "alla andra", som inte nämnts ovan. 
Det blir således en heterogen grupp med bland annat stat och regering, lokal
samhälle och påtryckargrupper, finansiärer, aktörer på börsen och media etc 
(jämför Freeman 1984:25). Motivet till att sammanföra dessa är att de ofta är 
mindre centrala ur företagets synvinkel, genom att man inte har direkta affars-
utbyten med dessa parter. Det är heller inte alltid den här typen av aktörer om
nämns i olika intressentmodeller (se Företagets intressenter och kontrakt). Vid 
andra tillfallen kan de ingå som en eller ett par aktörskategorier (se Laurila 
1995:42). Samtidigt är det uppenbart att företagets agerande kan fa väldigt stor 
betydelse för samhälle och allmänhet, både med avseende på "gott" och "ont". 
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Jag fokuserar här på det sistnämnda genom att skissa på några olika etiska pro
blemområden. 

Allmänheten, inte minst i lokalsamhället, kan påverkas av företagets verksam
het i form av hälsofarliga utsläpp och annan miljöpåverkan. Förutom allmänhe
tens krav på förebyggande åtgärder i enlighet med gällande föreskrifter, är före
tag förpliktade att avslöja sina planer och eventuellt inträffande händelser för de 
som har eller kan komma att påverkas av dessa, menar De George (1986:303). 
Etiska problem kan uppenbarligen uppstå om företaget medvetet eller genom 
underlåtenhet skadar samhällets medborgare. 

En mer avgränsad del av allmänheten utgörs av de som handlar på aktiemark
naden och som därmed kan vara potentiella investerare i företaget, om det är 
marknadsnoterat. Även här kan informationsanvändning förknippas med etiska 
problem; när personer med nära anknytning till företaget utnyttjar tillgång till ej 
offentliggjord information för att göra goda aktieaffärer, vilket de andra aktö
rerna på marknaden alltså inte har möjlighet till. Eftersom motparten därigenom 
inte deltar i affären på lika villkor, är förfarandet etiskt oacceptabelt, hävdar 
Tuleja (1988). Det finns dock även de som försvarar s k "insiderhandel" med 
motivet att detta bidrar till riktigare aktiekurser och därmed gynnar marknaden, 
påpekar Rundfelt (1989). 

Samhället i stort kan sägas representeras av staten, kommunala organ, myndig
heter osv. Dessa har mer eller mindre direkta utbyten med enskilda företag i 
form av skatter, lån och bidrag, infrastruktur, sysselsättningstillfällen osv. Re
lationerna är i stor utsträckning beroende dels av de övergripande förutsätt
ningar som den ekonomiska politiken i landet ger, dels av de konkreta regler 
och riktlinjer som ställs upp för företagens verksamhet i olika avseenden. Ur 
samhällets synvinkel kan etiska problem uppstå i relationen när företagen inte 
efterlever formella regelsystem, genom att exempelvis överträda lagstiftningens 
regler för företagsekonomisk vinning. Denna problematik behandlas ofta inom 
området ekonomisk brottslighet (jämför Clinard 1979, SOU 1984, Magnusson 
1983). 

Inom såväl forskning som offentlig debatt har det länge förts en diskussion 
kring huruvida företag även har mer aktiva förpliktelser gentemot samhället. 
Företagets förpliktelser gentemot staten och samhället i stort handlar om att re
spektera den gällande lagstiftningen och agera i enlighet med regler, förord
ningar och konventioner, menar Baumöl (1983). Detta är dock inte tillräckligt 
som vägledning för företagsledningen, menar Hansson (1986), utan företagen 
bör också mer aktivt bidra till ett gott samhälle. Tuleja (1988) tillhör också dem 
som vill åsätta företagen ansvar gentemot samhället utöver lagstiftningens mini
mikrav. Han diskuterar företagens plikt att engagera sig i samhällsfrågor, lämna 
bidrag till sociala projekt, ingripa i kommunala problem o dyl. 
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De George (1986) är däremot kritisk till tanken på företagets samhällsansvar. 
Han menar att affärslivet fungerar som ett medel att nå ett gott samhälle och att 
det därför är viktigt att dess verksamhet inte skadar människor. Därutöver har 
affärsvärlden däremot inte något moraliskt ansvar för att förändra samhället 
(De George 1986:168). 

3.3.6 AVSLUTNING 
Därmed avslutas genomgången av tänkbara etiska problemområden inom nä
ringslivet, vilken förts med utgångspunkt från företagens mest betydelsefulla 
aktörskategorier. Därigenom har det etiska perspektivet konkretiserats teoretiskt 
genom fokusering på vissa centrala relationer mellan företaget och dess aktörer 
och olika typer av etiska frågor och problem som kan uppstå i dessa relationer. 
En viktig empirisk uppgift är dock att vidareutveckla detta etiska perspektiv, 
vilket även inkluderar vilka aktörer som är väsentliga och vilka etiska frågor 
och problem som upplevs betydelsefulla i relationer med dessa. Den ovan förda 
diskussionen ska således uppfattas som en initial exemplifiering av centrala 
problemområden och inte som någon heltäckande katalogisering. 

Den empiriska ambitionen är också att studera olika aktörers inställning till och 
hantering av etiska frågor och problem enligt ovan, dvs att identifiera etiska 
förhållningssätt inom det normalt fungerande näringslivet. Dessa etiska för
hållningssätt analyseras gentemot sin kontext, för fördjupad förståelse av hur de 
formas och utvecklas. Nästa steg i formulering av en modell inför det empiriska 
arbetet är därför att diskutera förhållanden i den kontextuella bakgrunden på 
olika förstoringsnivåer. 

3.4 Kontexten på individ-, organisations- och omgivnings
nivå 
Jag har hittills sökt konkretisera det etiska perspektivet på företag via allmän 
etisk teori och diskussion av möjligheterna att applicera etiska begrepp på 
affärsverksamhet. De vanligast förekommande etiska problemen inom närings
livet har diskuterats med hjälp av aktörsperspektivet. Jag kommer nu att vidare
utveckla referensramen genom att teoretiskt diskutera olika förhållanden i kon
texten som kan vara väsentliga för aktörers sätt att hantera dessa problem, dvs 
för de etiska förhållningssätt som utvecklas inom näringslivet. Kontexten kan i 
det här sammanhanget ses på olika förstoringsnivåer: 

- Individnivån, vilken innehåller de enskilda aktörerna. Deras personligheter, 
privata moraluppfattningar och värderingar kan ha betydelse för sättet att se på 
etiska problem i relationer inom näringslivet. 
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- Organisationsnivån, på vilken agerande och beslutsfattande vanligen sker 
inom näringslivet. Denna kan beskrivas med avseende på såväl strukturella som 
immateriella eller kulturella förhållanden. 

- Omgivningsnivån, som inbegriper den ekonomiska och juridiska miljö företa
get ingår i, dess branschtillhörighet och liknande. Omgivningen ger de övergri
pande förutsättningarna för företagets verksamhet och dess relationer. 

Dessa tre kontextuella dimensioner visas i figur 3.4. De kommer sedan att 
förenas med modellen för företags relationer med olika aktörer (figur 3.3, sid 
47). Tillsammans bildar detta den modell som avslutningsvis sammanfattar det 
teoretiska perspektivet, och som ligger till grund för de empiriska studierna 
(figur 3.5). 

OMGIVNING 

ORGANI
SATION INDIVID 

Figur 3.4 Kontextuella dimensioner 

Den fortsatta framställningen av den kontextuella delen av referensramen tar sin 
utgångspunkt på individnivån och fortsätter sedan med organisations- och 
omgivningsnivåerna. De båda sistnämnda nivåerna diskuteras under två del
avsnitt vardera. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de kontextuella 
förhållanden som enligt de teoretiska bidragen bör uppmärksammas vid empi
riska studier. 

3.4.1 INDIVIDENS SAMVETE, MORALUTVECKLING OCH SOCIALA 
NORMER 
Den kontextuella diskussionen inleds alltså på individnivån. Man kan inled
ningsvis konstatera att det alltid är enskilda individer som "hanterar" företags 
relationer med olika parter och som har upplevelser av gott och ont - även om 
individen påverkas av sin kulturella och sociala omgivning. Det är således den 
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enskilda människan och dennes övertygelse som utgör grundvalen i alla etiska 
ställningstaganden, också inom näringslivet. 

Individens sätt att möta och hantera etiska dilemman kan förmodligen ske mer 
eller mindre medvetet. Ofta hänvisar man till personens samvete som grund för 
agerande i etiska frågor. Samvetet är då "en inre övertygelse om rätt och orätt", 
vars roll är att "föregå och vägleda handling" (Hof 1970:59). Samvetet kan be
traktas som en medfödd mänsklig egenskap vilken kompletterar människors 
strävan i egennytta (Holmes 1984:58). Det blir dock allt vanligare att uppfatta 
samvetet som något som lärs in i social interaktion med andra människor (Hof 
1970:60). Det innebär att samvetets innehåll kan skilja sig åt både mellan indi
vider och miljöer. 

Den enskilda individens samvete kan också förändras över tid, allt efter de erfa
renheter man gör och de sociala interaktioner som äger rum. Individers moral
uppfattning blir med denna syn föränderlig och utgör en utvecklingsprocess. 
Kohlberg (1984) menar att människors moraliska resonemangsförmåga förbätt
ras med ökande förmåga till logiskt tänkande och social inlevelse. Små barn, 
som varken har de psykologiska eller sociala förutsättningarna att ta etiska hän
syn, intar således en egocentrisk ståndpunkt i etiska dilemman och agerar uti
från det som uppfattas bäst för den egna personen. Kohlberg (1984) menar att 
detta utgör ett "prekonventionellt" stadium i moralutvecklingsprocessen. På 
detta stadium utgör belöningar och bestraffningar, som utdelas av auktoriteter, 
också viktiga drivkrafter bakom agerandet. 

Nästa steg i utvecklingen av den moraliska resonemangsförmågan 
("moraltrappan") är, enligt Kolhberg (1984), det "konventionella" stadiet. Ge
nom social träning har individen lärt sig att inse att andra människor har egna 
behov och intressen, liksom att det kan finnas överordnade, gemensamma in
tressen i ett samhälle som står över de enskilda individernas. Man tycker det är 
viktigt att leva efter dessa samhälleliga eller sociala normer, för att visa att man 
uppfyller sin plikt som god samhällsmedborgare. Individen intar en kollektivis-
tisk ståndpunkt och accepterar en utifrån given moral, baserad på samhällets 
eller gruppens förväntningar. Den konventionella nivån uppnås vanligen under 
skoltiden och de flesta vuxna återfinns här, menar Kolhberg (1984). 

Den tredje och högsta, "postkonventionella" nivån kännetecknas åter av en in
dividualistisk syn, då personen har utvecklat egna etiska principer för hand
lande. För att detta ska vara möjligt krävs förmåga till logiskt tänkande, som 
sällan uppnås före 20-årsåldern och inte heller av alla människor. Individer föl
jer samhällets normer om dessa överensstämmer med de egna, självvalda mora
liska principerna. Principerna har ett egenvärde och ska följas för sin egen skull 
- även om de exempelvis skulle stå i konflikt med samhällets regler. Det mora
liska resonemanget sker här autonomt och abstraherat. (Kohlberg 1984) Man 
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kan konstatera att det är endast på denna nivå det blir relevant att ta vägledning 
från någon normativ etisk teori. 

Colby och Kohlberg (1987) har utvecklat en metod för att undersöka på vilken 
nivå av moralisk utveckling som en person befinner sig. Genom att ställa 
intervjufrågor utifrån hypotetiska fall med moraliska dilemman kan man analy
sera hur personen resonerar om rätt och fel, synen på rättvisa, lagens och be
straffningar betydelse, inställningen till auktoriteter osv. Det väsentliga är inte 
vilket ställningstagande individen gör, utan sättet att komma fram till det, vilka 
motiv som förs fram som argument. Dessa motiveringar speglar då om indivi
den agerar egocentriskt, utifrån sociala normer eller egenutvecklade principer. 

Denna användning av etiska dilemman vid analys av individers moraluppfatt
ning är viktig att knyta an till i detta arbete, som fokuserar på hur aktörer i nä
ringslivet tar ställning till etiska frågor och problem. Anknytning till Colby och 
Kohlberg (1987) kan göras utan att ambitionen är att inplacera näringslivets 
aktörer på en viss moralutvecklingsnivå. Som jag tidigare framhållit söker jag 
inte finna "god" eller "dålig" moral i företag. Kohlbergs moralutvecklingsteori 
kan också kritiseras, bl a med avseende på avsaknaden av hänsynstagande till 
kulturella och genusbetingade skillnader mellan människors moraluppfattning29. 
Däremot kan Kohlberg (1984) och Colby och Kohlberg (1987) användas som 
vägledning för att analysera aktörers argumentation och vad den grundas på. 

Samtidigt kan det vara lämpligt att påpeka att individuell moraluppfattning inte 
direkt behöver säga något om personens agerande i konkreta situationer. Empi
riska undersökningar visar ibland på en bristande överensstämmelse mellan in
dividers uttalade attityder i någon fråga och deras handlande gentemot samma 
objekt. Detta brukar förklaras med att den unika situationen "intervenerar"; det 
kan finnas utifrån kommande tvingande regler; inställningen till ett objekt kan 
komma i konflikt med inställningen till ett annat osv. (Summers 1977, 
Wärneryd 1986) Personer på högre nivåer i "moraltrappan" är dock mer be
nägna att visa konsistens mellan moraluppfattning och handlande, menar 
Kohlberg (1984). 

Moraluppfattningen behöver således inte avspegla sig i agerande, men det är 
heller inte alltid som ställningstaganden i sig är medvetna och genomtänkta. 
Psykologisk forskning visar att människor i stor utsträckning orienterar sig efter 
inre "scheman", dvs mentala bilder över verkligheten som gör det lättare att ta 
till sig och förstå de situationer man möter (Wahlund 1994:85). I stället för att 
göra medvetna bedömningar låter man stereotyper styra sättet att uppfatta verk
ligheten, fatta beslut och handla. De scheman som används kan vara mer eller 
mindre väl genomtänkta och det är inte säkert att etiska överväganden ingår i 

29 Se exempelvis Gilligan (1982), som jämfört kvinnors och mäns moraluppfattning. 

57 



dem. (Wahlund 1994:88) Sådana mentala regelsystem kan vara influerade av 
den sociala omgivningen och gemensamma inom en viss miljö. Annorlunda ut
tryckt är det inte enbart individuell moraluppfattning och personliga normer 
som är av betydelse för individuellt beslutsfattande, utan normer som delas med 
andra människor är också viktiga. 

En källa till delade normer är s k referensgrupper (Merton 1957). En referens
grupp kan vara människor som man har direkt social kontakt med (såsom den 
familj och organisation man tillhör) eller som har samma sociala status som 
man själv (t ex yrkesgrupper). Det kan även vara en grupp med avvikande so
cial status, som man vill jämföra sig mot. Referensgruppen föreskriver vilka de 
önskvärda attityderna är och tillhandahåller en mall för självutvärdering. 
(Merton 1957) Gemensamma yrkesnormer har exempelvis visat sig till en del 
kunna förklara individuella ställningstaganden i etiska frågor (Bergkvist 1993). 
Det är inte givet att förekomsten av sådana gemensamma standards leder till 
högre grad av etiskt hänsynstagande, påpekar Bergkvist (1993). I stället finns 
det en risk i att låta gruppnormer och etablerade värderingssystem bli viktigare 
än personliga moraliska övertygelser. Sutherland (1961) diskuterar detta med 
avseende på hur olagligt agerande kan bli systematiskt och allmänt accepterat 
inom en viss social gemenskap, exempelvis bland en grupp anställda i ett före
tag. 

Inom näringslivet utgör det enskilda företaget uppenbarligen en viktig grund för 
etablering och utveckling av gemensamma normer och värderingar hos indivi
der. Nästa delavsnitt innehåller därför teoribildning som visar normers 
betydelse i organisatoriska sammanhang. Som nämndes tidigare kommer 
kontentan av den kontextuella diskussionen på respektive förstoringsnivå att 
lyftas fram i en sammanfattning, avsnitt 3.4.6. 

3.4.2 ORGANISATORISKA NORMER OCH VÄRDERINGAR 
Gemensamt formande av normer och värderingar, inklusive moraluppfattningar, 
kan återfinnas inom organisationer, där medlemmarna kontinuerligt interagerar 
med varandra i sitt arbete. Inom organisationsteorin behandlas hur informella 
mönster och strukturer bildas och hur de påverkar människor. 

Schein (1985) menar att medlemmarna i en organisation genom delade erfaren
heter successivt utvecklar gemensamma uppfattningar med avseende på organi
sationen, sig själva och omgivningen. Det kan handla om vad som är gott och 
önskvärt att uppnå i företaget, vilka lösningar som fungerar för organisatoriska 
problem, hur verkligheten är beskaffad och bör hanteras, hur människor funge
rar etc. Dessa uppfattningar blir med tiden tagna för givet av organisations
medlemmarna och kommer därigenom att utgöra undermedvetna antaganden. 
(Schein 1985) 
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Organisationens grundläggande antaganden manifesterar sig på högre med
vetandemässiga nivåer, menar Schein (1985). De yttrar sig dels genom explicit 
uttryckta värderingar i företaget beträffande exempelvis kvalitet, hur säljarbete 
ska bedrivas osv. De kan också ta sig konkreta yttringar i organisationens 
språkbruk, iakttagbara handlingsmönster och fysiska miljö. (Schein 1985:14) 
En liknande syn framförs av Müllern (1994:33ff), som menar att bakom
liggande föreställningar - exempelvis om människans natur, makt, vad som är 
rätt och fel - uttrycks i organisationens handlande och språkbruk. Samtidigt är 
dessa föreställningar beroende av sin omgivning, menar Müllern (1994); de ut
vecklas över tiden mot bakgrund av organisatoriska erfarenheter, yttre förut
sättningar och sociala relationer. 

Företags beslutsfattande och agerande i etiska frågor i relationer med olika ak
törer måste alltså ses mot bakgrund av gemensamma, implicita antaganden på 
organisationsnivå. Dessa kan även benämnas organisationskulturella föreställ
ningar. 

Denna syn på kulturella föreställningar som kontinuerligt framväxande far till 
följd att gemensamma normer och värderingar inte behöver ha särskilt stark in
verkan på beslutsfattande och handlande i enskilda företag. Om organisations
medlemmarna utgör en heterogen grupp, som inte delar särskilt många histo
riska erfarenheter, kommer inte gemensamma undermedvetna normer och vär
deringar att etableras (jämför Johansson Lindfors 1989, Schein 1985). 

I företag där organisationskulturella föreställningar har utvecklats, kan dessa få 
betydelse för sättet att möta och hantera etiska frågor och problem i företagets 
relationer. Exempelvis kan normer som föreskriver demokratiskt beslutsfat
tande i organisationer stimulera till individuellt ansvarstagande och till en strä
van att låta många intressen bli hörda under en beslutsprocess (Trevino 1986). 
Normer om effektivitet och ekonomisk vinning kan å andra sidan leda till att 
individens inlärda normer om t ex rättvisa eller hederlighet sätts åt sidan 
(Vaughan 1983). Empiriska studier visar att organisationsmedlemmar på 
mellanchefsnivå kan uppleva press att åsidosätta den personliga moralen och 
agera i enlighet med toppledningens förväntningar (Clinard 1983). 

Ledaren i organisationen intar en viktig roll i etablerandet av gemensamma 
föreställningar, inte minst i små organisationer (jämför Johansson Lindfors 
1989). Människor i grupp söker identitet och meningsfullhet, och vänder sig 
därvidlag till ledaren för vägledning (Schein 1985:209). Ferrell och Fraedrich 
(1991) diskuterar betydelsen av "significant others" för individuella ställnings
taganden i etiska frågor inom organisationer. Individen påverkas av medarbe
tare genom den socialisationsprocess som lär ut organisationens normer och 
värderingar. Ledaren intar härvidlag en särställning, menar de: 
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"Leadership, the ability or authority to guide and direct others toward 
achievement of a goal, has a significant impact on ethical decision making 
because leaders have power to motivate others and enforce the organiza
tion's rules and policies as well as their own viewpoints." (Ferrell & 
Fraedrich 1991:112). 

Det är dock inte givet att ledaren aktivt kan styra och förändra organisations
medlemmarnas normer och värderingar i en önskad riktning, eftersom dessa 
etableras över tiden och dessutom inte är fullt synliga i organisationen. Kulturen 
kontrollerar ledaren mer än denne kontrollerar kulturen, hävdar Schein 
(1985:314). Frågan om organisatoriska normers styrbarhet är dock beroende av 
vilken "medvetandemässig nivå" man avser. Om man ser till den uttalade och 
aktivt implementerade ledningsideologin kan styrning via värderingar vara be
tydelsefullt i vissa företag, menar Czarniawska-Joerges (1988:10). I stället för 
"beteendekontroll", dvs att organisationsmedlemmarnas agerande övervakas, 
kan ledningens utöva "ideologisk kontroll" och låta de anställda frivilligt och 
utifrån sina egna värderingar handla i enlighet med organisationens intressen. 

Moderna organisationer kan sägas utvecklas mot mer inslag av självstyre, dvs 
att individerna själva tar ansvar för att deras handlande är i överensstämmelse 
med organisationens mål. Detta beror på att dagens människor är tillräckligt 
välutbildade för att kräva självständigt, utvecklande arbete, hävdar Arvonen 
(1989). De accepterar därför inte i samma utsträckning ett detaljkontrollerat och 
direkt övervakat arbete. Dessutom kan de hos företaget söka efter normer och 
värderingar att hålla sig till på ett personligt plan, som en konsekvens av sam
hället förändras allt snabbare och de traditionellt normbildande institutionernas 
betydelse minskar (jämför Lyttkens 1985). Samtidigt är det fortfarande väsent
ligt för företagsledningen att kunna kontrollera organisationen, och genom att 
styra organisationen via ideologisk kontroll kan man kombinera ledningens 
krav på förutsägbarhet med de anställdas behov av självförverkligande och 
meningsfullhet, hävdar Czarniawska-Joerges (1988). De anställdas engagemang 
för företaget blir starkare när auktoritetssystemet är baserat på gemensamma 
normer i stället för på tvång (Schein 1968). 

Diskussionen visar på vikten av gemensamma normer och värderingar för de 
etiska förhållningssätt som utvecklas bland medlemmarna i en organisation. 
Samtidigt samspelar materiella förutsättningar och strukturella förhållanden 
med de mer immateriella och implicita aspekter som hittills diskuterats. Således 
övergår jag nu till strukturellt orienterad organisationsforskning för att ytter
ligare utveckla den kontextuella bakgrunden på organisationsnivå. 

3.4.3 STRUKTURELLA FÖRHÅLLANDEN I ORGANISATIONEN 
Ett företags struktur handlar bl a om hur arbetet fördelas mellan olika anställda, 
hur planering och ledning av arbetet går till och vilka metoder som används för 
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att samordna ansträngningar i olika delar av företaget. Antalet anställda i före
taget, dess verksamhet och omgivning är viktigt för den struktur som etableras 
(Mintzberg 1983a). Företagsstrukturen torde utgöra en betydelsefull kontextuell 
faktor med avseende på aktörers etiska förhållningssätt. I synnerhet kan organi
sationens storlek och komplexitet vara väsentliga för ageranden och beslut rö
rande etiska frågor och problem i företagets olika relationer, vilket diskuteras i 
det följande. Avsnittet bygger i stor utsträckning på Mintzberg (1983a), då 
denne sammanfört en betydande del av den befintliga forskningen och kun
skapsbildningen kring strukturella förhållanden i organisationer. 

De långa, formella beslutsvägarna i dagens stora, komplexa organisationer ris
kerar att skapa ett "gap" mellan de som utför handlandet och de som har det 
övergripande ansvaret för det. Organisatoriskt handlande kan formas i många 
små steg på lägre hierarkiska nivåer, som ingen enskild ledare fattat formellt 
beslut om och som ingen anställd känner sig ansvarig för (Clinard 1979:7). När 
personligt ansvar för konsekvenserna av det egna agerandet saknas, ökar risken 
för användandet av icke accepterade metoder (Clinard 1979, Kramer 1982). 
Hierarkiska strukturer skapar ett begränsat, rollanknutet ansvarstagande hos 
organisationsmedlemmarna, anser Clinard (1979), vilket möjliggör handlande 
som överträder lagstiftningens regler. Samtidigt bidrar organisationskomplexi
tet till att fler personer blir inblandade i olika transaktioner och att ledningens 
möjligheter att kontrollera och övervaka beteende minskar, menar Vaughan 
(1983). 

Mintzberg (1983a) menar att organisationsformen "maskinbyråkrati", vilken 
karakteriseras av bl a storlek, hierarkiska strukturer och specialiserade arbets
uppgifter, också kan betraktas som dehumaniserande i sig genom att den detalj-
kontrollerar och styr enskilda anställdas arbete. Detta leder till bristande me
ningsfullhet i arbetet och begränsat inflytande över den egna arbetssituationen. 
När arbetet styrs av klara arbetsbeskrivningar och standardiserad teknik, vilket 
kännetecknar maskinbyråkratin (Mintzberg 1983a), kommer makten inom orga
nisationen att centraliseras. Den tekniska personal som utformar produktions
processerna far dock inflytande i o rganisationen såsom experter. Man kan anta 
att det på detta sätt reglerade agerandet i organisationen i större utsträckning 
kommer att styras av de tekniska/effektiva kriterier som ligger bakom expert
lösningarna, än av etiska hänsyn. Dessutom kan organisationsstrukturens 
komplexitet, användandet av regler för styrning samt maktkoncentrationen 
motverka självständigt tänkande och ansvarstagande hos organisationsmed
lemmarna (jämför Donaldson 1982). 

Å andra sidan kan ledningen i en centralstyrd organisation ha det förhållandevis 
lättare att implementerà sina formella policies och att övervaka medarbetarnas 
agerande (Ferrell & Fraedrich 1991:91). Bland de uttryckliga policyregler som 
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ledningen i en centralstyrd organisation utvecklar kan ingå specifikt etiskt 
orienterade regler. I USA är det relativt vanligt att stora företag utvecklar s k 
"ethical codes of conduct" som föreskriver hur de anställda ska agera i olika 
situationer. Det finns dock delade meningar om fruktbarheten hos sådana etiska 
koder. Fördelen är att de ger en tydlig mall för utvärdering av handlingar inom 
företaget och kan ge en anställd stöd för sitt agerande gentemot en överordnad 
(De George 1986). Förekomsten av koder pekar på betydelsen av moraliskt an
svarstagande för organisationsmedlemmarna och vid själva formuleringen 
tvingas man diskutera och tänka igenom de anställdas och företagets roll internt 
och gentemot omvärlden (Donaldson 1989). 

Samtidigt riskerar uttryckliga etikregler att ta ifrån individen känslan av ansvar 
för sitt eget beteende. Reglerna kan bli maxnivåer för handlande i stället för 
minimistandards (Donaldson 1989). Och om de inte åtföljs av kontroll- och 
sanktionssystem i företaget är de inte särskilt meningsfulla: 

"I concur that a code of ethics without adequate enforcement is hardly a 
code at all. An effective code of ethics must be enforced and must have real 
penalties attached to it to punish disobedience." (Bowie 1982:97). 

Jackall (1988:119) hävdar att formella etiska koder riskerar att bli mer av ett 
PR-instrument än ett genuint hjälpmedel. Möjligen ligger etiska koders största 
värde i att själva arbetet med att artikulera dem kan initiera en seriös diskussion 
kring värden och normer i organisationen, vilken i sig utvecklar organisations
medlemmarnas förmåga att hantera etiska problem (jämför Kohlberg 1984). 

I en liten, okomplicerad organisation kommer de strukturella förhållandena att 
se annorlunda ut och företagets hantering av sina relationer med olika aktörer 
kommer att skilja sig åt från den komplexa byråkratiorganisationens. Mintzberg 
(1983a) benämner denna organisationsform "enkel struktur" och menar att den 
präglas av informell styrning och avsaknad av formella rutiner och planerings
system. Företagets ledare får stort inflytande i organisationen och hanterar 
denna på ett flexibelt, intuitivt sätt och övervakar ofta sina medarbetare person
ligen. Företaget har lätt att anpassa sig efter omgivningens föränderliga krav, 
men dessa far inte vara alltför komplicerade om en enskild ledare ska kunna 
överblicka dem. (Mintzberg 1983a) Agerande och beslutsfattande inom en 
enkel struktur med avseende på etiska frågor torde således vara starkt beroende 
av företagsledaren och dennes moraluppfattning. Det blir därför viktigt att vid 
empirisk forskning fokusera dennes syn på etiska frågor i relationer inom 
näringslivet. 

Det finns också organisationsformer där strukturen i större utsträckning ger ut
rymme för enskilda organisationsmedlemmars initiativ och inflytande. I s k 
"professionella byråkratier" arbetar de anställda relativt självständigt och ofta 
isolerat från varandra, vilket ger individen ett fritt och meningsfullt arbete men 
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försvårar ledningens styrning av organisationen (Mintzberg 1983a). Mintzberg 
(1983 a) menar att organisationsstrukturen kan betecknas som byråkratisk i me
ningen att beteendet blir standardiserat och stabilt; de "professionella" arbetar i 
enlighet med sina teoretiskt förvärvade kunskaper och tillämpar ett antal stan
dardlösningar på sina olika kunder/klienter. Det etiska agerandet i företagets 
relationer blir uppenbarligen starkt beroende av den individ som ansvarar för 
respektive relation, och av de kunskaper och värderingar som denne har till
ägnat sig under uppväxt, utbildning och yrkesliv. 

En högre grad av kundanpassning och dynamik präglar organisationer vars 
omgivning ställer krav på kontinuerlig innovation i tänkandet och anpassning 
till specifika kunders behov. Inom s k "adhokratier" måste organisationsmed
lemmarna samarbeta i projekt för att lösa organisationens komplexa uppgifter, 
menar Mintzberg (1983a). Det är inte möjligt att standardisera arbetet, och 
makten förs ut till arbetsgrupper i organisationen. Det är en organisationsform 
som passar individer som vill ha inflytande över sitt arbete och som ogillar 
rigida strukturer, men den riskerar att upplevas som löslig och otrygg. 
Dessutom uppmuntrar den till intern konkurrens, vilket kan skapa konflikter. 
(Mintzberg 1983a) Organisationens sätt att möta och hantera etiska frågor och 
problem i sina relationer torde i detta fall bli beroende av normer och värde
ringar hos olika individer och arbetsgrupper. 

Beträffande andra organisationsstrukturella förhållanden föreslår Bohm (1983) 
faktorer som kan ha betydelse för förekomsten av agerande som överskrider 
lagstiftningens regler. Teknologins komplexitet är en sådan faktor, där Bohm 
(1983) hävdar att en enkel tillverkningsprocess gör det lättare för företaget att 
dölja eventuella oegentligheter från offentlig granskning. Dessutom kan kund-
och leverantörsstrukturen vara av betydelse; stigande antal externa affärskon
takter gör det lättare att utan upptäckt genomföra olagliga transaktioner. 

Specifika situationsfaktorer kan också vara viktiga för hanteringen av företagets 
relationer. I varje situation finns vissa förutsättningar för agerande, som bl a är 
beroende av karaktären på företagets utbyte med omvärlden. Vid formella och 
opersonliga transaktioner finns det större utrymme för handlande som över
träder samhällets normer, menar Vaughan (1983). Det är dock företagets eko
nomiska situation som har den avgörande betydelsen för i vilken utsträckning 
medarbetarna känner sig motiverade att gå vid sidan av lagstiftning och etiska 
hänsyn för att uppnå organisatoriska mål, menar hon. Vi kommer därmed in på 
en diskussion om organisatorisk målrationalitet och dess konsekvenser för 
etiska förhållningssätt inom näringslivet. 

En fokusering på företagets mål kan leda till minskad uppmärksamhet på socialt 
respektive formellt reglerande normer, enligt Vaughan (1983). Press mot mål
uppfyllelse i en osäker omgivning, där många faktorer ligger utanför den egna 
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kontrollen och där de legitima medlen att uppnå målen är begränsade, skapar 
drivkrafter mot att utnyttja även icke-legitima medel (Kramer 1982). Viss em
pirisk forskning visar också ett samband mellan företagets finansiella situation 
och benägenheten att överskrida lagstiftningens normer (Clinard 1979, Lemke 
& Schminke 1991). Därvidlag förefaller det alltså som om otillfredsställande 
lönsamhet kan minska utrymmet för etiskt hänsynstagande i företaget. 

De ekonomiska betingelser företaget lever under är uppenbarligen starkt 
förknippade med teknologiska, marknadsmässiga och andra förhållanden i 
företagets omvärld, varför fokus nu överflyttas på omgivningsnivån. 

3.4.4 FORMELLA NORMER OCH BEGRÄNSNINGAR I OMGIV
NINGEN 
Aktörer inom näringslivet verkar i en miljö med såväl kulturella som materiella 
förutsättningar, vilka skapar grundläggande betingelser för näringslivet och 
dess verksamhet. På den mest övergripande nivån kan vi konstatera att den na
tionella kulturen kommer att återspeglas i de enskilda företagens agerande 
(jämför Hofstede 1991), men jag koncentrerar mig här på förhållanden med mer 
direkt anknytning till näringslivets aktörer. 

En aspekt av omgivningen utgörs av befintlig lagstiftning och givna regel
system, som företagen måste anpassa sig till. Omgivningen kan därigenom sä
gas sätta begränsningar för företagens möjligheter att agera för egna målsätt
ningar (Vaughan 1983). Samhället söker genom olika typer av kontrollsystem 
övervaka efterlevnaden av de formaliserade normerna. Empirisk forskning om 
privatpersoners skattefusk har visat att föreställningar om upptäcktsrisk kan ha 
en avskräckande effekt, dvs att kontrollsystemets effektivitet kan ha betydelse 
för agerande (Laurin 1986). Utifrån givna regler kan specifikt avse vissa rela
tioner med aktörer, som konkurrenslagstiftning, marknadsföringslagen och 
arbetsmarknadslagstiftning, och kommer därvidlag att få direkt betydelse för 
sättet att möta och hantera intressekonflikter och etiska dilemman i d essa rela
tioner. 

Med anknytning till Merton (1957) kan man förvänta sig att en aktörs strävan 
att följa samhällets normer är beroende av dennes inställning till dem. Ofta 
framhålls i teoribildningen kring ekonomisk brottslighet att aktörer inom 
näringslivet utvecklar normer som avviker från samhällets uttryckliga krav och 
att detta utgör en viktig förklaring bakom de olagliga handlingar som förekom
mer inom företagsvärlden (se exempelvis Kramer 1982). Undersökningar om 
sambandet mellan attityderna till samhällets normer och benägenheten att över
skrida dem visar dock tvetydiga resultat (jämför Lindén & Similä 1982, 
Wahlund 1991, Laurin 1986). 
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Samhället kan också styra företagens verksamhet på mer indirekt sätt, genom att 
skapa ekonomiska incitament mot vissa produkt- eller produktionsval och däri
genom påverka agerandet via marknadsmekanismerna (Windsor 1990). 

3.4.5 NORMSPRIDNING MELLAN AKTÖRER INOM NÄRINGSLIVET 
Ett företag befinner sig dock inte endast inom samhället i stort, utan präglas 
även av sin branschtillhörighet och de marknader det befinner sig på. Genom 
interaktion med olika parter i omvärlden tillhandahåller företaget de resurser 
som krävs för överlevnad, samtidigt som gemensamma spelregler etableras 
mellan parterna (Müllern 1994:71, Jönsson 1995:117). Det är viktigt för företa
get att anpassa sig till omgivningen för att säkerställa att utbytet upprätthålls. 
Marknadsförhållanden och konkurrenssituation kan således betraktas som vä
sentliga kontextuella faktorer för företaget och dess relationer. 

Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att företag inte enbart förmedlar 
finansiella och reala resurser, utan interaktionen avser även kulturella normer 
och värderingar, påpekar Müllern (1994) med hänvisning till nyare institutionell 
organisationsteori. För att nå legitimitet kan företaget komma att överta i om
givningen gällande normer och praxis. 

"That is, organizations are driven to incorporate the practices and proce
dures defined by prevailing rationalized concepts of organizational work and 
institutionalized in society. Organizations that do so increase their legiti
macy and their survival pros pects, independent of the immediate efficacy of 
the acquired practices and procedures." (Meyer & Scott 1983:21) 

Handlingar och beslut i företag kan därigenom vara starkt beroende av inlär
ningen från omgivningen. I synnerhet kan företag anamma gängse attityder och 
praxis från den egna branschen, regionen eller industrisektorn (Müllern 
1994:70). Enligt den s k "branschkulturmodellen" etableras gemensamma syn
sätt inom olika näringsgrenar, vilka orienterar dess medlemmar mot vissa bete
endemönster, exempelvis avseende etiska frågor och problem i företagens rela
tioner (Landerdahl 1985). Bohm (1983) anser att olagligt beteende kan spridas 
inom en bransch så att det enskilda företaget känner sig tvunget att anamma 
denna praxis, för att inte fa en sämre konkurrenssituation än de övriga. 

Spender (1989) använder begreppet branschvisa regler, eller "industry recipes", 
för att beteckna organisationsövergripande idésystem som influerar beslutsfatta
res sätt att uppfatta företagets situation. Inom företag söker man sig ofta till 
gällande föreställningar inom branschen för att få vägledning om exempelvis 
strategival, menar han. 

I synnerhet kan företagen påverkas av praxis och normer i omgivningen när 
denna har strukturerats, "institutionaliserats", och stabila beteendemönster 
etablerats (Jönsson 1995, DiMaggio & Powell 1983). Dessutom leder den osä
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kerhet foretag i gemen lever under till en benägenhet att härma varandra med 
avseende på de lösningar som väljs. Att efterlikna förebilder i omgivningen är 
då ett sätt att hantera komplexitet och bristande kontroll. (DiMaggio & Powell 
1983) En orientering mot de aktuella lösningarna i omgivningen, vilka Müllern 
(1994:68) benämner "organisationsmoden", ger en kortsiktig rationalitet. Dessa 
moden kan avse exempelvis val av tekniska lösningar eller införande av eko
nomiska styrmodeller och ledarskapsmetoder (Müllern 1994:74). 

Således behöver agerande inom näringslivet inte vara en följd av inomorganisa
toriska överväganden, verksamhetens förhållanden eller samhälleliga krav, utan 
det kan även baseras på att praxis överförts från andra organisationer i omgiv
ningen. Därigenom kan oreflekterade beteendemönster formas inom företaget, 
vilket innebär att etiska frågor och problem hanteras utan medvetet över
vägande. 

Skilda delar av näringslivet kan dock i varierande utsträckning präglas av ho
mogenitet i normer och praxis. Genom intresseorganisationer kommer foretag 
att bli starkare kopplade till varandra, menar Müllern (1994:80). Bransch- och 
näringslivsorganisationer kan därför ses som en källa till delade normer mellan 
aktörer med skilda organisationstillhörigheten och utgöra en form av referens
grupper för aktörer i företag (jämför Merton 1957). 

3.4.6 SAMMANFATTNING 
Innan jag går vidare och sammanför denna kontextuella diskussion med det 
tidigare avsnittet om etiska frågor och problem i företags relationer skall jag 
kort sammanfatta det centrala i den förda diskussionen. Vi kan för det första 
konstatera att etiska förhållningssätt inom näringslivet grundas på den enskilda 
individen, vilket implicerar vikten av att studera personliga moraliska över
tygelser. Dessa kan skilja sig åt mellan individer beroende på en rad förhållan
den. Kohlbergs moralutvecklingsteori visar att sättet att ta ställning i etiska frå
gor kan förändras över tiden och teorin betonar också vikten av att studera sättet 
att resonera snarare än enbart det slutliga ställningstagandet. Detta sätt kan en
ligt Kohlberg vara orienterat mot egennyttan, mot följ samhet till sociala normer 
eller mot medvetet valda etiska principer. 

Det är däremot inte givet att individens moraluppfattning alltid tar sig uttryck i 
dennes agerande, både beroende på att situationsförhållanden kan upplevas 
tvingande och på grund av att många ställningstaganden görs förhållandevis 
oreflekterat. Dessutom kan individer utveckla gemensamma normer i inter-
aktion med varandra, exempelvis genom olika referensgrupper. 

Beträffande kontextuella faktorer på organisationsnivå har diskussionen visat 
att gemensamma föreställningar kan - men behöver inte - utvecklas i ett företag. 
De föreskriver i så fall aktörernas beslutsfattande och agerande bland annat med 
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avseende på hantering av etiska frågor och problem i företagets relationer. 
Kulturella föreställningar kan vara underförstådda och svåra att styra medvetet, 
men ledningen kan söka att uttryckligt formulera vissa riktlinjer för organisa
tionsmedlemmarna. Detta blir särskilt betydelsefullt i organisationer där med
lemmarnas agerande inte kontrolleras direkt. 

Den mer strukturellt orienterade organisationsforskning som användes tyder på 
att faktorer såsom företagsstorlek, arbetsformer och organisationskomplexitet 
förefaller vara väsentliga att uppmärksamma vid empiriska studier. Vidare kan 
avvägningen mellan centralstyrning respektive decentralisering vara intressant, 
liksom förekomsten av etiska koder och ledarens betydelse. Tidigare forskning 
visar också att en stark fokusering på företagsmål, liksom en svag lönsamhet, 
kan innebära stärkt fokusering på företagets bästa vid lösning av etiska dilem
man och problem. 

Den kontextuella diskussionen innefattade även förhållanden i organisationens 
omgivning, varvid möjligheter och begränsningar avseende de ekonomiska 
resurserna synes viktiga för aktörers sätt att möta och hantera etiska frågor och 
problem i företagets relationer. När kontexten analyseras på omgivningsnivå 
blir det även uppenbart att samhället genom lagstiftning och regelsystem söker 
styra företags agerande och deras sätt att hantera sina relationer. I vilken ut
sträckning näringslivets aktörer väljer att följa eller bryta mot dessa givna nor
mer torde dock vara beroende av om de accepterar normerna och av deras upp
fattning om effektiviteten hos samhällets kontrollsystem. 

Omgivningsnivån diskuterades även med avseende på den miljö som direkt 
omger det enskilda företaget. Bransch-, marknads- och konkurrensförhållanden 
kan utgöra väsentliga förutsättningar för hantering av företagets relationer. 
Dessutom kan normer och praxis, som sprids genom interaktion och imitation 
inom näringslivet, vara viktiga för de etiska förhållningssätt som etableras. 
Intresseorganisationer kan härvidlag utgöra en väg för normspridning mellan 
näringslivets aktörer. 

3.5 Det etiska perspektivet på företags relationer mot en 
kontextuell bakgrund - en teoretisk modell 
Det etiska perspektivet har nu konkretiserats genom en diskussion av kontext
uella förhållanden som, enligt befintlig teoribildning, kan ha betydelse för aktö
rers sätt att möta och hantera etiska frågor och problem. Diskussionen har visat 
att den kontext inom vilken etiska förhållningssätt utvecklas och verkar kan 
vara mångfacetterad och komplicerad. Faktorer på olika förstoringsnivåer är 
dessutom ömsesidigt beroende av varandra och samspelet mellan dem innebär 
att det egentligen inte är möjligt att klart skilja olika kontextuella förhållanden 
från varandra på det sätt som den förda diskussionen ger vid handen. Vidare är 
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det knappast realistiskt att empiriskt studera alla tänkbara kontextuella förhål
landen och deras samspel med etiska förhållningssätt inom näringslivet. 
Genomgången i avsnitt 3.4 ger i stäl let en övergripande genomgång av kontex
ten, och de empiriska studierna kommer att bidra till utvecklad förståelse av 
vilka förhållanden som är särskilt väsentliga för aktörers sätt att ta ställning till 
etiska frågor inom näringslivet. 

Kontexten, vilken således särskiljs på tre förstoringsnivåer, kan knytas till den 
tidigare diskussionen om etiska frågor och problem i företagens viktigaste rela
tioner. Därigenom bildas den teoretiska modell som sammanfattar den teore
tiska referensramen och som konkretiserar det etiska perspektivet inför de em
piriska studierna. Se figuren nedan. 

Figur 3.5 En teoretisk modell 

Figur 3.5 är således en kombination av aktörsmodellen i figur 3.3 och de 
kontextuella dimensionerna i figur 3.4. Den visar hur företags relationer med 
olika aktörer utspelas mot bakgrund av individ-, organisations- och omgiv
ningsfaktorer av skilda slag, samtidigt som dessa relationer får återverkningar 
för den kontextuella situationen. Modellen har karaktären av en s k analogi
modell, vars syfte är att på ett överskådligt och lättillgängligt sätt demonstrera 
vilka aspekter av verkligheten som kommer att belysas empiriskt, och hur dessa 
aspekter relaterar till varandra (jämför Andersson m fl 1983:35). Den samman
fattar därigenom det etiska perspektivet, såsom detta utvecklats genom den teo
retiska referensramen. Perspektivets initiait formulerade innehåll (se kapitel 1) 
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har således kompletterats med avseende på en rad komponenter; de centrala 
aktörskategorierna, vilka etiska frågor och problem som kan uppstå i relation 
till dessa samt vilka kontextuella förhållanden som kan vara relevanta för sättet 
att hantera dessa problem. 

Jag vill betona att det inte är frågan om något kausalt eller enkelriktat inflytande 
mellan kontext och aktörers etiska förhållningssätt. Snarare kommer aktörers 
erfarenheter av olika relationer att interagera med den kontextuella situationen 
och dess utveckling. Det torde dessutom vara svårt att i praktiken fullständigt 
skilja mellan kontext och relation. 

Jag kommer löpande att återknyta till modellen i figuren ovan under den fort
satta framställningen. Därigenom bidrar den även till att hålla samman bokens 
olika delar. Det etiska perspektivet som här diskuterats utifrån befintlig teori 
kommer, som tidigare framgått, att ytterligare formuleras och konkretiseras ge
nom de empiriska studierna. De resultat som framkommer genom dessa kan 
också komma att peka på nödvändiga kompletteringar av referensramen, vilket 
innebär att ytterligare teoretiska bidrag tillförs under analysen. 

I nästa kapitel redogör jag för den metodologiska inriktningen på det inledande 
empiriska arbetet. Den teoretiska modellen används där för utveckling av fråge
områden som kan lyfta fram de etiska förhållningssätten hos de studerade aktö
rerna. 
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4. En bred empirisk ansats på individnivån 

Det empiriska arbetet föregicks, såsom framgick av kapitel 2 Forskningsstra
tegi, av en genomgång av tidigare forskning på området. Bristen på empiriskt 
grundad teoriutveckling gjorde det motiverat att inleda med en bred empirisk 
ansats, som ger möjlighet för många aktörer att yttra sig om etiska frågor i v id 
bemärkelse. Jag ville också låta erfarenheterna från en initial och övergripande 
undersökning vägleda fördjupade empiriska studier. Därför valde jag att 
genomföra en enkätundersökning bland aktörer inom det "normalt fungerande" 
näringslivet30. Jag konstaterade också att de utvalda aktörerna bör vara av vä
sentlig betydelse inom näringslivet, så att deras personliga moraluppfattning i 
viss mån kan sägas vara relaterad till näringslivet i allmänhet. 

I det här kapitlet redogör jag för metodologiska överväganden kring denna en
kätstudie, för att ge andra deltagare i det vetenskapliga samfundet möjlighet att 
bedöma trovärdigheten och användbarheten av kunskapsbidraget. Kapitlet in
leds med en diskussion kring urval av respondenter för enkätstudien. Därefter 
utvecklas frågeområden i enkäten med hjälp av den tidigare presenterade teore
tiska modellen. Enkätens utformning klargörs också ur mer praktisk eller tek
nisk synvinkel. Avslutningsvis diskuterar jag enkätundersökningens tillförlit
lighet samt analysarbetet. 

4.1 Val av studieobjekt 
Enkätens målgrupp utgörs av ledare31 i svenska företag som valts ut genom ett 
slumpmässigt urval inom vissa förutbestämda kategorier. Fokuseringen på 
företagsledare diskuterades i kapitel 2, där jag konstaterade att företagsledaren 
torde vara av särskilt betydelse för det enskilda företaget. Aktörsperspektivet, 
som presenterades i den teoretiska referensramen, utgår dessutom från företags
ledningen som representant för företaget. Samtidigt är det uppenbart att företag 
är komplexa fenomen med många människor inblandade. Det går således inte 
att direkt översätta enskilda individers etiska förhållningssätt, ens om det är 
företagsledares åsikter, till företags hantering av etiska frågor och problem i 
sina relationer. Däremot bedömer jag företagsledarnas inställning till etiska frå
gor vara en god utgångspunkt för det här empiriska arbetet. 

30 Vilket alltså innebär att aktörer väljs ut inom branscher och foretag som inte utsatts för någon sär-
skild utvärdering - vare sig positiv eller negativ - i den offentliga debatten om etik och moral inom 
näringslivet. 
311 undersökningen ingår både anställda VD:ar och egenfÖretagare. 
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Den övergripande målgruppen "företagsledare inom näringslivet" måste dock 
konkretiseras före urvalets genomförande. Detta urval styrdes av min ambition 
att nå etiska förhållningssätt inom näringslivet i allmänhet och relatera dessa 
förhållningssätt till skilda kontexter. Därför var det viktigt att urvalet av res-
pondenter skulle möjliggöra meningsfulla jämförelser mellan grupper, samtidigt 
som dessa grupper inte skulle representera någon specifikt avvikande grupp 
inom svenskt näringsliv. Mot bakgrund av diskussionen om kontextuella di
mensioner i den teoretiska referensramen valde jag att styra urvalet mot två 
viktiga kontextuella faktorer; branschtillhörighet samt företagsstorlek.32 

Ett företags branschtillhörighet speglar de övergripande förutsättningar som 
gäller för företagets verksamhet. Skillnader i produktionsteknologi, marknads
förhållanden och kundstruktur kan, enligt den teoretiska referensramen, ha be
tydelse för det agerande som utvecklas i organisationen. Dessutom kan speciella 
vanor och normer spridas bland olika företag i branschen. Därför valde jag ut 
företagsledare inom några avgränsade branscher i näringslivet. Jag återkommer 
nedan till praktiskt genomförande av urvalet. 

Företagets storlek, mätt i antal anställda, har å sin sida betydelse för komplexi
teten i organisationen, för ledarens möjligheter att styra och kontrollera organi
sationen och för den enskilde individens roll - se diskussionen om kontextuella 
förhållanden på organisationsnivå i avsnitt 3.4.3. Dessutom innehåller det 
svenska företagsbeståndet till övervägande del små företag, varför ett slump
mässigt urval utan fördelning på flera storleksgrupper förmodligen skulle do
minerats av sådana. Urvalets fördelning i grupper utifrån antal anställda syftar 
således till att säkerställa deltagande från företag av skilda storlekar. 

När principerna för urvalet inom målgruppen klarlagts vidtog själva genom
förandet i flera steg. För det första avgränsades storleksgrupperna utifrån avsik
ten att fånga upp konsekvenserna för sättet att bedöma etiska frågor när organi
sationen växer från att ha ett fåtal anställda till att ha ett femtiotal eller mer. 
Man kan då se den successiva skillnaden i företagsledares attityder beroende på 
om denne arbetar tillsammans med ett fatal personer - eller helt ensam - eller i 
en större organisation där det är svårt för alla enskilda individer att ha daglig 
direktkontakt med varandra och där det därför krävs viss arbetsfördelning och 
formaliserad samordning. 

Detta ledde till att följande storleksgrupper avgränsades: 0-1 anställd33, 2-9, 10-
49 respektive fler än 50 anställda. Eftersom en del företag har flera tusen an
ställda kommer dock den största storleksgruppen att innehålla företag med rätt 

32 Att välja urvalskriterier på individnivå är praktiskt svårt att kombinera med företagsanknutna kri
terier, då de noteras i skilda typer av dataregister. 
33 Denna storleksgrupp täcker både in e genföretagare (som inte for mellt set t är anställda i sina egna 
bolag) och de situationer där företagsledaren är ende anställd i sitt eget aktiebolag. 
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skiftande organisatoriska förhållanden. Det finns dock alltför få riktigt stora fö
retag inom enskilda näringsgrenar i S verige, för att dessa skulle kunna samlas i 
en egen grupp. 
Beträffande branschvalet ville jag skilja mellan företag med industriell fram
ställning av varor respektive tjänsteproducerande företag, eftersom detta inne
bär en grundläggande skillnad i d en verksamhet som bedrivs och det sätt som 
företagets olika aktörer möter varandra. Inom de tjänsteproducerande företagen 
kan man vidare skilja mellan standardiserad service respektive specialiserad 
kompetens och avancerad kundanpassning. (Mintzberg 1983a och Sveiby & 
Risling 1986). Dessutom sökte jag finna branscher som skiljer sig åt med avse
ende på marknadsförhållanden och kundstruktur (jämför Bohm 1983). En sådan 
åtskillnad finns mellan företag som arbetar på producentmarknader respektive 
konsumentmarknader (jämför Flodhammar m fl 1987). Vidare valde jag att ar
beta med tre olika branscher, vilket både är hanterbart och tillåter jämförelser. 

Med hjälp av SCBs branschstatistik konkretiserades dessa önskemål successivt 
och jag inriktade branschurvalet mot de tre näringsområdena verkstadsindustri, 
detaljhandel samt uppdragsverksamhet. Inom verkstadsindustrins område sökte 
jag en gren där man främst säljer till andra företag. Inom detaljhandeln sker i 
stället försäljning av små volymer till en stor mängd privatpersoner. Verksam
heten innehåller inte heller någon högre grad av vidareförädling. Inom upp
dragsverksamhet finns däremot inslag av avancerad tjänsteproduktion, där väl
utbildade anställda arbetar i nära kontakt med kunderna. Det slutliga urvalet 
inriktades mot de tre branscherna maskintillverkande industri34, livsmedels
detaljhandel35 och teknisk uppdragsverksamhet36. 

Den maskintillverkande industrin (hädanefter kallad "verkstadsindustrin") kan 
betraktas som en traditionell industrigren inom svenskt näringsliv, med kapital
intensiva och reglerade produktionsprocesser, inriktning mot producentmark
nader och uttalat konjunkturberoende. Livsmedelsdetaljhandeln sysslar med 
inköp och försäljning av dagligvaror till konsumentmarknaden utan mer långt
gående förädling och är snarare arbets- än kapitalintensiv. Teknisk uppdrags
verksamhet (hädanefter kallad "konsultbranschen") är kunskapsintensiv, dvs 
starkt beroende av den enskilde anställdes kompetens i kundrelationen, med en 
föränderlig "produktionsprocess" och med kunder vanligen bestående av andra 
företag, till vilka tjänsterna anpassas. Dessa tre branscher är således av rätt olika 
karaktär, vilket dock inte implicerar att de på något heltäckande sätt represente

34 För att vara exakt: "Industri för övriga varubearbetningsmaskiner och byggnadsmaskiner", kod
nummer 3824 enligt Svensk standard för näringsgrensindelning (SNI-kod) (SCB 1977). 
35 SNI-kod 6221. 
36 Vilken innehåller arkitekter, VVS-konsulter och andra "tekniska byråer och anstalter". SNI-kod 
8324. 
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rar "näringslivet" i helhet. De resultat som framkommer måste således sättas i 
relation till det urval som gjorts. 

Med fyra storleksgrupper och tre branscher blir totala antalet grupper i urvalet 
tolv. Efter diskussion med statistiker bestämdes att femtio enheter skulle ingå i 
urvalet från varje grupp, vilket innebär ett totalt urval på 600 enheter. 

Det stratifierade urvalet med lika stort urval i varje stratum möjliggör jämförel
ser mellan grupper och kan användas för att söka samvariationer mellan indivi
ders svar på olika frågor. Däremot innebär 50 företag per grupp vitt skilda ur
valsandelar, eftersom antalet verksamma företag i de olika branscherna och 
storleksgrupperna varierar kraftigt.37 De resultat som framkommer i urvals
gruppen totalt sett är därför inte proportionella i förhållande till populationen i 
de utvalda branscherna, utan skulle behöva viktas med hänsyn till urvalsande
larna (Eriksson 1978). Men eftersom undersökningen inte syftar till statistisk 
inferens från urval till population - vare sig till de tre branscherna eller till 
näringslivet i stort - blir detta inte aktuellt (vilket jag återkommer till senare). 

4.2 Utveckling av frågeområden 
Den teoretiska referensramen som presenterades i föregående kapitel har an
vänts som underlag för utveckling av frågeområden i enkätundersökningen. 
Företagets relationer med olika aktörer ur ett etiskt perspektiv belyses genom 
frågor om företagsledarnas inställning till olika etiska problemområden. Dessa 
utsagor analyseras mot respondentens kontextuella situation, vilken i enkäten 
konkretiseras i form av bakgrundsfrågor om företaget, omgivningen och indivi
den själv. 

Det finns alltså en klar övergång mellan den teoretiska referensramen och de 
konkret ställda frågorna i enkätundersökningen (se även nedan). Samtidigt är 
det uppenbart att all "operationalisering" involverar ett kreativt och subjektivt 
moment och bygger på forskarens eget omdöme. Konkretiseringen av det etiska 
perspektivet i det här empiriska arbetet, dvs formulering av specifika frågor och 
etiska dilemman i enkäten, har växt fram successivt genom reflektion och med 
hjälp av tidigare forskning och litteratur på området. Ambitionen har varit att 
finna etiska problemområden i företags relationer som de undersökta företags
ledarna kan uppleva som verklighetsnära och realistiska med avseende på nor
malt bedriven affärsverksamhet. Frågorna testades före utskick på olika perso
ner med ledande befattningar inom näringslivet. 

37 Antalet foretag är störst inom livsmedelsdetaljhandeln, jämfört med de två andra branscherna. Här 
fanns bl a ca 11 000 företag med upp till en anställd. Även bland konsu lterna fanns en s tor mängd 
små företag, medan den maskintillverkande industribranschen hade mellan 100 och 300 företag i 
varje storleksgrupp. SeNylén (1992:187). 
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Jag ska med utgångspunkt från den teoretiska modellen redogöra för de fråge
områden enkäten bygger på. Den återfinns i bilaga 1. Därefter kommerjag att 
skildra själva utformningen av enkäten ur "teknisk" synvinkel, exempelvis med 
avseende på avvägningen mellan allmänna och generella frågor samt val av 
svarsalternativ. 

4.2.1 KONTEXTUELLA FAKTORER 
Individ 
Det är den enskilde individen i en given kontext som står i fokus för denna 
undersökning. Enkäten innehåller ett antal bakgrundsfrågor om individen, 
främst av strukturellt slag. De handlar om dennes ålder, utbildning och 
arbetslivserfarenhet. 

Organisation 
Den andra gruppen av bakgrundsvariabler är de företagsanknutna.38 De utgörs 
av frågor om företagets storlek, ägarförhållanden, lönsamhet samt vilken bety
delse vinsten har som mål i respondentens företag. Företagets storlek utgör även 
en av de båda urvalsvariablerna i undersökningen, som nämndes tidigare. 

Vidare frågar jag efter fördelningen av ansvar inom företaget, dvs om det är 
VD, företagsledningen, alla anställda gemensamt etc som har ansvaret för att 
företaget inte överträder några regler. Enkäten innehåller också en fråga om det 
på respondentens företag finns några skriftliga regler för de anställda. 

Omgivning 
Företagets omgivning utgörs av de organisationsexterna förhållanden som mö
ter företaget i dess verksamhet. I den här studien betraktar jag de generella och 
allmänna förutsättningarna för företagens verksamhet, såsom ekonomiskt och 
juridiskt system, landets kultur och sociala förhållanden osv, såsom givna och 
beaktar dem alltså inte explicit. Däremot utgör bransch en viktig bakgrunds
faktor, som mot bakgrund av den teoretiska referensramen framstod som så be
tydelsefull att jag valde att använda den som urvalsvariabel.39 

Spridningen av normer och värderingar inom näringslivet undersöks genom 
omfattningen på företagets kontakter med näringslivs- och branschorganisatio
ner samt med rådgivare/konsulter. Relationer med företagets omgivning under

38 De är frä mst av str ukturell art, efters om det är s vårt att gen om en stand ardiserad datainsamlings
metod på individnivå studera organisationskulturella föreställningar. 
39 Företagets bransc htillhörighet kan dock även sägas utg öra en bakg rundsfaktor på organis ations
nivå, eftersom de n visar vil ken typ av ve rksamhet som bedr ivs i företag et. De kontextuella faktorer
nas fördelning på olika nivåer är över huvud taget inte helt "vattentät". 

75 



söks även genom en fråga om företagsledarens kontakter med olika samhälle
liga organ. 

4.2.2 ETISKA FRÅGOR OCH PROBLEM I FÖRETAGETS RELATIO
NER MED OLIKA AKTÖRER 
De frågeområden som belyser företagsledarnas inställning till etiska problem är 
relaterade till de aktörskategorier som redovisades i referensramen (grupperna 
kunder respektive andra företag har dock samlats under samma rubrik). Dess
utom ingår i enkäten ett mer allmänt frågeområde om företagsledarens engage
mang för etiska frågor inom näringslivet. 

Relationer med ägare 
Denna relation undersöks med avseende på respondentens inställning till hur 
starkt företagets ansvar gentemot ägarna är, i jämförelse med företagets sam
hällsansvar. 

Relationer med kunder respektive med andra foretag 
I relationen med kunder undersöks en av de, enligt teorin, centrala etiska 
problemområdena; tillverkning och försäljning av en "farlig produkt". Respon
dentens inställning till tvivelaktiga affärspartners och till användning av mutor 
speglar företagets relation med andra företag. 

Relationer med anställda 
De etiska frågorna i denna relation inriktar sig i denna undersökning främst på 
vilka lojalitetskrav företagsledaren ställer på de anställda. 

Relationer med samhället 
Företagets förhållande till samhället konkretiseras genom företagsledarens atti
tyder till den lagstiftning företagen möter och till skattesystemet, samt i inställ
ningen till överträdelser av dessa regler.40 Företagsledarens syn på insideraffarer 
på börsen och till företagens ansvar gentemot samhället ingår också i det här 
frågeområdet. 

Medvetande och intresse för etikfrågor inom näringslivet 
Vid sidan av dessa på den teoretiska modellen vilande frågeområdena ville jag 
inkludera ett antal mer allmänt orienterade frågor. De handlar om respondentens 
uppmärksamhet på och inställning till den offentliga etikdebatt som förts. Här 

40 Jag nä mnde i föregående kapitel att det ibland ka n vara sv årt at t göra en klar åtski llnad mellan 
kontext och relatio n. Det här to rde va ra ett exem pel på dett a; företagsledarens inställning till regel
överträdelser kan äve n betraktas som en förutsättning för relati onen, medan j ag här va lt att be trakta 
den som en del i relationen. Det kan motiveras med att det in te är möjligt att här studera relationerna 
annat än indirekt, p g a den datainsamlingsmetod som används. 
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ingår också frågor om man haft några personliga erfarenheter av etiska problem 
inom näringslivet, eller av annan anledning haft anledning att fundera på den 
här typen av frågor (som ställs i enkäten) tidigare. Avslutningsvis ges respon-
denten möjlighet att föreslå på vilka sätt som eventuella etiska problem inom 
näringslivet bör hanteras. 

4.3 Utformning av enkäten 
I föregående avsnitt redogjorde jag för enkätens frågeområden och deras an
knytning till referensramen. Den praktiska utformningen av enkäten har styrts 
av ambitionen att göra den lättillgänglig och begriplig för respondenten. Frågor 
av olika karaktär har därför samlats i olika avsnitt, som inte helt följer fram
ställningen ovan. (Se bilaga 1.) I det här avsnittet presenterar jag enkätens tek
niska design. 

I de första avsnitten finns bakgrundsfrågor kring företagsledaren och dennes 
företag samt om företagets kontakter med omvärlden. Dessa frågor har till 
övervägande delen fasta svarsalternativ. 

I enkätens senare del återfinns frågor som speglar själva det etiska perspektivet. 
Dessa består bland annat av ett avsnitt med attitydpåståenden, som responden
ten tar ställning till genom att kryssa på en femgradig skala41. Attitydpåståen
dena handlar om inställningen till lagstiftning och skattesystem, mutor och 
insideraffarer, anställdas lojalitet mm. Vid formulering av dessa påståenden har 
vägledning hämtats ur bl a Schuman och Presser (1981), Sudman och Bradburn 
(1982) och Wärneryd (1986). Jag har bland annat strävat efter att balansera ne
gativa och positiva påståenden, eftersom det i regel upplevs lättare att instämma 
i än ta avstånd från ett påstående. 

Vid sidan av dessa attitydpåståenden innehåller enkäten avsnitt med "vanliga" 
frågor, med fasta svarsalternativ, kring olika former av etiska problem i företa
gets relationer med samhälle, kunder, anställda osv. 

Ett längre avsnitt i enkäten består av "scenarion", där fall med etiska problem 
eller dilemman beskrivs. Varje scenario följs av ett antal frågor om ställnings
taganden och om motiv för dessa, där respondenten far svara med egna ord. Jag 
valde att arbeta med denna frågeform som komplement till de allmänt hållna 
frågorna, eftersom ställningstaganden till konkreta frågor kan ge insikter som en 
generellt hållen fråga inte kan uppnå. De principer respondenten rent allmänt 
kan vilja framhålla behöver inte avspeglas i de ställningstaganden man gör när 
"det kommer till kritan" och man tvingas välja mellan olika aspekter (Wärneryd 
1986). Däremot blir det svårare att tolka svaren på dessa specifika frågor, efter

41 Där l=Tar helt avstånd, 3=Tar ej ställning, och 5=Instämmer till fullo. 
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som den situation som beskrivs i scenariot inte alltid kan överföras på andra 
förhållanden. 

Enkäten innehåller alltså fyra scenariobeskrivningar med tillhörande slutna och 
öppna frågor42. Det första scenariot benämns i fortsättningen "Datakonsulten" 
och handlar om relationer mellan affärspartners. Frågan är om man är beredd att 
samarbeta med en person som inte berättat att han tidigare dömts för brottslig 
verksamhet, dvs betydelsen av förtroende. Det andra scenariot, "Jacobsson och 
Axelsson & C:o", behandlar underliggande överenskommelser vid affärsupp
görelser och i det tredje, "Monika och boutiquen", beskrivs ett fall av skatte-
undandragande i ett litet företag. Ett scenario kallas "Snowproducts" och be
skriver ett allvarligt fall av medveten försummelse gentemot kunder; ett foretag 
som fortsätter tillverkningen av produkt, trots att man känner till att den har 
stora brister. Här far respondenten också ta ställning till frågan om "whistle-
blowing", dvs om det är rätt av en anställd att vända sig till pressen och berätta 
om förhållanden som företaget vill hemlighålla. 

Det torde inte vara vanligt att arbeta med den här typen av längre scenarion i en 
enkätundersökning. I en del amerikanska studier finns korta presentationer av 
konkreta förhållanden som respondenterna far ta ställning till, men de liknar 
inte de här mer omfattande scenariona med öppna frågor. Både idén om scena
rion och konstruktionen av dem utgör därför ett nyskapande inslag i min data
insamling. Den metod som Kohlberg utvecklat för att genom intervjuer analy
sera individers moraliska resonemangsförmåga (Colby & Kohlberg 1987) har 
dock varit viktig för uppläggningen av de fiktiva fallen och för fokuseringen på 
relevanta aspekter i det beskrivna dilemmat (exempelvis lagreglers betydelse 
för bedömningen och vilka motiv som ligger bakom ställningstaganden). Ur 
företagsetisk litteratur, där verkliga eller hypotetiska fall av företagsetiska pro
blem beskrivs, har jag hämtat uppslag till scenarionas innehåll (bl a Matthews, 
Goodpaster & Nash 1985 och Donaldson 1984). 

4.4 Enkätmetodens tillförlitlighet med avseende på korre
spondens med verkligheten 
I kapitel 2 diskuterade jag de kunskapsmässiga ambitionerna för avhandlingen 
och vilka kriterier som kunskapens tillförlitlighet kan utvärderas mot. Härvidlag 
betonades att de utvecklade begreppen ska uppfattas som förankrade i det em
piriska materialet och som teoretiskt fruktbara. Det innebär att den systema
tiska hanteringen av datainsamling och analysarbete är av stor vikt, liksom att 
vid tolkning av resultaten våga "lyfta sig" utöver datas konkreta nivå. 

42 Egentligen innehåller den fem scenarion, men ett av dem har inte bedömts som relevant i det här 
sammanhanget. Det handlade om ett "privatmoraliskt" etiskt dilemma och inte om relationer mellan 
aktörer inom affärslivet. 
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Det förstnämnda sanningskriteriet, dvs verklighetsförankringen, har jag sökt 
uppnå genom åtgärder i syfte att säkerställa deltagande från de utvalda företags
ledarna och genom frågeformuleringar i enkäten som stimulerar dessa att återge 
sina etiska förhållningssätt så öppet som möjligt. I det här avsnittet diskuterar 
jag konsekvenser av enkätens svarsfrekvens och delvis känsliga innehåll. Det 
andra kriteriet, begreppens teoretiska meningsfullhet, avgörs av sättet att analy
sera och tolka resultaten i enlighet med det teoretiska perspektiv som anlagts. I 
avsnitt 4.5 kommer jag att redogöra för analysarbetet, men en bedömning av 
resultatens meningsfullhet förutsätter också att läsaren granskar resultatredo
visningen i kommande kapitel. 

4.4.1 SVARSFREKVENSER OCH BORTFALL 
Postenkätmetoden har, liksom alla datainsamlingstekniker, såväl fördelar som 
nackdelar. Den ger uppenbarligen en rimlig möjlighet att samla in data från ett 
brett urval. I jämförelse med en vanlig, strukturerad intervju kan det dessutom 
vara lättare att ställa såväl omfattande som känsliga frågor i skriftlig form. Res-
pondenten kan ta den tid denne vill för att besvara frågorna och behöver inte 
direkt behöver avslöja sina tankar inför en främmande person43 (Wiedersheim-
Paul & Eriksson 1991:86). Däremot har man vid denna metod begränsade möj
ligheter att säkerställa deltagande från de utvalda studieobjekten. Jag vidtog 
flera åtgärder i syfte att begränsa bortfallets storlek; följebrevet utformades i 
syfte att väcka intresse och motivera till besvarande av enkäten, tre skriftliga 
påminnelser skickades, varav en innehöll en utförlig projektbeskrivning. Dess
utom genomfördes telefonpåminnelser till vissa utvalda grupper. Ett flertal av 
de företag som kontaktades visade sig inte ha någon verksamhet; företaget var 
vilande, företagsledaren hade gått i pension eller hade ett inregistrerat bolag för 
sin hobbyverksamhet o dyl. 

Vid bearbetning av de inkommande enkäterna gjorde jag dessutom en jäm
förelse mellan företagens inplacering i bransch- och storleksgrupper enligt 
SCBs urval och respondenternas egna svar på frågor om verksamhet och antal 
anställda. Det visade sig då att många företag var felplacerade i företagsregist
ret, så att deras faktiska branschtillhörighet eller storlek inte stämde med urva
let. Felklassificeringarna på branschnivå avsåg nästan uteslutande de mindre 
företagsgrupperna, med upp till 9 anställda. SCBs företagsregister verkar såle
des innehålla en hel del missvisande uppgifter, inte minst i gruppen "utan an

43 I ostrukturerade djupintervjuer, där forskaren och respondenten under längre tid samtalar med 
varandra och uppnår ett ömsesidigt förtroende, kan också känsliga frågor vara möjliga att ställa. Den 
datainsamlingsmetoden är dock knappast resursmässigt tillgänglig i en bred empirisk studi e. I den här 
studien har jag genom frågeformuleringen sökt hantera ämnets känslighet, vilket jag återkommer till 
senare. 
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ställda". Dessutom är omsättningen i företagsbeståndet relativt stort, särskilt 
bland små företag44. 

Sammantaget innebär dessa brister i det statistiska underlaget att urvalsramen 
torde ha viss övertäckning, dvs att en del av de företagsledare som ej besvarat 
enkäten egentligen inte skulle ingått i urvalet. Således bör den faktiska svars
frekvensen vara högre än den här angivna. I bilaga 2 redovisas antalet besva
rade enkäter fördelade på strata. Den totala svarsfrekvensen är 40%45, men som 
bilagan visar varierar bortfallet mellan olika grupper. Det är störst bland de små 
verkstadsföretagen respektive de största livsmedelsdetaljhandlarna. Konsult
branschen har däremot genomgående förhållandevis lågt bortfall, särskilt bland 
de större storleksgrupperna. 

Det finns vissa möjligheter att uttala sig om orsaker bakom bortfallet, dels ge
nom samtalen vid telefonpåminnelserna, dels genom återsända, blanka enkäter 
där respondenten kommenterat varför den inte fyllts i. Majoriteten anger då 
tidsbrist som skäl, eller att man av princip aldrig besvarar enkäter. Företags
ledande arbete kan vara betungande och tidskrävande. Dessutom är organisatio
ner idag tvungna att lämna många uppgifter till myndigheter av olika slag, var
för man inte alltid anser sig ha tid till icke-obligatoriska undersökningar. Detta 
bortfall har i så fall inte något samband med själva enkäten och dess frågor. 

En analys av bortfallsgrupp, svarandegrupp och grupper med hög respektive låg 
svarsfrekvens visar att stigande företagsstorlek, stigande utbildningsnivå samt 
täta omvärldskontakter ger en högre svarsbenägenhet, dvs det finns en viss 
systematik i bortfallet som kan hänga samman med olika intresse för att ta del 
av utskickade enkäter och utveckla sina synpunkter skriftligt46. 

Resultatens trovärdighet är inte helt beroende av hur många respondenter som 
valt att deltaga i undersökningen. Glaser och Strauss (1967) hävdar att kvanti
tativa data är ett underskattat hjälpmedel vid teoriutveckling, och att de metod
regler som då tillämpas blir väsentligen annorlunda än när syftet är teori
testande. 

"When the sociologist consciously starts out t o suggest a theory plausibly, 
rather than test it provisionally, then he can relax many rules for obtaining 
evidence and verifications that would otherwise limit, stultify or squelch the 
generation of theory. He must give himself freedom in the flexible use of 

44 Detta har tidigare undersökningar visat. Enligt Sundin och Holmquist (1989) hade 25% av ett urval 
kvinnor, som i 1980 års Folk- och bostadsräkning klassificerat sig som "verksam i eget företag", tre år 
senare övergått till annan verksamhet. Under 1988 startades totalt 22 000 nya företag i Sverige, 
medan 5 500 företag gick i konkurs (Småföretagens riksorganisation 1990). 
45 Egentligen inkom 241 bearbetningsbara svar, men 16 enkäter kunde inte hänföras till någondera av 
branscherna. När dessa inräknas blir svarsfrekvensen 43%. 
46 Härvidlag kan på pekas att enkäten var 11 sidor lång och att i synnerhet scenariofrågorna krävde 
egna svarsformuleringar. 
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quantitative data or he will not be able to generate theory that is adequate 
[•••]• [— ] F°r example, in verification studies cross-tabulations of quantita
tive variables continually and inadvertently lead to discoveries of new social 
patterns and new hypothesis, but are often ignored as not being the purpose 
of the research." (Glaser & Strauss 1967:186, original kursivering.) 

Ambitionen bakom den här studien är att utveckla empiriskt förankrade begrepp 
för etiska förhållningssätt, varför det är viktigt att resultaten tolkas teoretiskt 
och att de förhållningssätt som framkommer relateras till den kontextuella bak
grunden. Det innebär att det är väsentligt att analysera mönster och samvaria
tioner i materialet. Däremot har jag inte för avsikt att genom statistisk inferens 
uttala mig om populationsmedelvärden och inte heller verifiera några uppställda 
hypoteser. De statistiska metodreglerna med signifikanstest, konfidensintervall 
osv är således inte relevanta i mitt fall (jämför Glaser och Strauss). En svars
frekvens på 40%, som ur statistisk synvinkel kan förefalla låg47, är därför inte 
avgörande för resultatens trovärdighet i det här fallet. Däremot är viktigt att 
granska hur ärliga och uppriktiga svar som lämnats av dem som besvarat enkä
ten, vilket jag nu övergår till. 

4.4.2 TILLFÖRLITLIGHETEN HOS GIVNA SVAR 
Tillförlitligheten hos de svar som inkommit kan diskuteras ur olika aspekter. 
För det första kan man konstatera att undersökningen genomfördes med 
"distans" mellan forskare och undersökta respondenter, varför det inte är möj
ligt att vara säker på vilken person i det utvalda företaget som egentligen besva
rade enkäten. Både adressetiketten på kuvertet liksom följebrevet vände sig 
dock till "Företagsledaren". Dessutom innebär all empirisk forskning, åtmin
stone där människorna är medvetna om att vara föremål för undersökning, svå
righeter att kontrollera med vilka avsikter dessa medverkat. Det finns alltid en 
risk att människor lämnar svar som inte helt överensstämmer med verkligheten, 
av misstag eller medvetet. "Misstags-fel" är ett problem särskilt när man måste 
erinra sig saker och ting för att besvara frågorna och då minns fel (Swedner 
1978). Denna undersökning har dock endast ett fatal frågor där respondenten 
måste söka i sitt minne, utan frågorna handlar om aktuella attityder och värde
ringar. 

Däremot måste man i det här fallet överväga riskerna för medvetna fel. Under
sökningen handlar om personens moraluppfattning, vad som är rätt och fel i re
lationer mellan människor, vilket kan uppfattas som känsligt. Det går därför inte 
att förbise att en del respondenter kan ha låtit bli att ge en fullständig eller helt 
uppriktig bild av sin inställning i de undersökta frågorna. Detta är snarast en 

47 Däremot ligger den på en normal elle r hög nivå i jämföre lse med liknande empiriska undersök
ningar. Jämför Fritzche och Becker (1984:169), Posner och Schmidt (1987:384) och Lincoln, Pressley 
och Little (1982:478), där svarsfrekvensen låg mellan 21 och 51%. 
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generellt problem när samhällsvetenskaplig forskning involverar enskilda 
människors personlighet. Jag var medveten om detta under konstruktionen av 
enkäten och strävade därför efter att undvika frågor där det var uppenbart vad 
som var det "socialt accepterade" svaret och i stället konstruera etiska dilem
man utan klara rätt/fel-alternativ. Jag vill dock betona att det inte alltid varit 
möjligt att undvika etiska dilemman där en del svarsalternativ kan synas strida 
mot gällande samhälleliga normer i form av lagstiftning. I dessa fall har jag ge
nom frågans formulering försökt tona ned konflikten och göra frågan mindre 
värdeladdad, t ex genom att bygga in en "ursäkt" i det etiska dilemmat. 

Det interna bortfallet på enskilda frågor är mycket lågt, i regel mindre än 3%. 
Det visar att de som tagit sig tid att fylla i enkäten, har gjort detta med en nog
grannhet som kan tyda på seriöst intresse. 

4.5 Analys och begreppsutveckling 
De inkomna enkäterna bearbetades genom att svaren på de undersökta frågorna 
omvandlades till mätvärden på variabler och registrerades i ett statistiskt data
program. Frågorna resulterade i ca 140 variabler, varav en tredjedel avsåg kon-
textuella faktorer. Även svaren på de öppna frågorna kodades i kategorier för att 
möjliggöra bearbetning. Stor omsorg lades därvidlag ned vid kategoriseringen, i 
syfte att finna goda och empirinära kategorier som inte innehöll någon mer 
långtgående tolkning. 

Analysarbetet inleddes med att frekvenstabeller för samtliga variabler togs ut 
och studerades. Därefter genomfördes korstabulering mellan bakgrundsvariab
ler och attitydvariabler. I detta omfattande arbete var det viktigt att undersöka 
detaljer med stor noggrannhet och samtidigt hålla den övergripande helheten 
aktuell. Tolkningar av varje frågeområde och av samvariationer gjordes efter 
omsorgsfulla överväganden, med vägledning från den teoretiska referensramen 
och de resultat som växte fram. Exempelvis jämfördes de flesta attitydvariabler 
mot samtliga förmodat relevanta bakgrundsvariablerna. Många gånger användes 
flervägsindelade tabeller för att kunna skilja mellan samspelande bakgrundsfak
torer. (Här presenteras dock endast de resultat som visade på meningsfullt 
tolkningsbara samvariationer.) En viktig princip vid tolkningen var att inte dra 
alltför långtgående slutsatser av små procentuella och/eller absoluta skillnader. 
Samtidigt har den teoretiska relevansen och möjligheterna att meningsfullt tolka 
samvariationer varit viktiga för i vilken utsträckning funna skillnader beaktats. 
Jag har således inte utgått från några absoluta kriterier med avseende på när 
samvariationer mellan variabler betraktas som uttryck för samspel mellan kon-
textuella förhållanden och inställningen till etiska frågor och problem. I allmän
het har dock inte större vikt fasts vid grupper inom korstabeller som fatt färre än 
10-15 observationer. 
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Syftet med analysarbetet var att relatera företagsledarnas inställning i etiska 
frågor till deras kontextuella situation och utveckla begrepp som speglar de 
etiska förhållningssätt som härvidlag framkommer. Det innebär att enkätstudien 
trots sin kvantitativa karaktär inte passar in i den logisk-deduktiva kunskaps
modellen (Eneroth 1984) eller i det avbildande kunskapsidealet (Johansson 
Lindfors 1993). De begrepp som utvecklas ska spegla kvaliteter hos de stude
rade fenomenen, för att använda Eneroths (1984) ord. Analysen avslutas därför 
med en abstrahering av resultaten med avseende på de mönster som fram
kommit under arbetet. Det visades sig därvidlag fruktbart att skilja mellan två 
huvudsakliga etiska synsätt, vilka således utgör den här studiens bidrag till kun
skapsutvecklingen. 

Samtidigt utgör dessa båda synsätt en förenkling av det empiriska materialet, i 
det att inte alla data ingår i dessa begrepp och att somliga respondenter inte 
passar in i kategorierna. Den förstnämnda inskränkningen är naturlig mot 
bakgrund av att enkäten innehåller ett mycket stort antal frågor och bak
grundsvariabler, så det är rimligt att vissa har större betydelse än andra för att 
särskilja de etiska attityderna hos företagsledare. 

Den andra förenklingen kan jämföras med Eneroths (1984) resonemang om 
"idealtyper". Vid idealtypsmetoden grupperas empiriska data till olika katego
rier eller begrepp av den studerade företeelsen. Dessa begrepp ska fånga det 
centrala och åtskiljande hos fenomenet, men förväntas inte återfinnas till fullo 
hos något verkligt fall. Däremot ska typerna vara så verklighetstrogna att de 
skulle kunna återfinnas i verkligheten, men denna är i regel betydligt mer 
komplex än vad som kan speglas i en modell. (Eneroth 1984:151) Teorier har ju 
en förenklande roll; genom att sammanfatta och abstrahera empiriska resultat 
ökar överblickbarheten samtidigt som enskildheter hos verkligheten i viss mån 
går förlorade. Det är viktigt att resultaten kan uppfattas som meningsfulla utan
för det omedelbara urvalet där de samlades in. 

Därmed har jag redogjort för inriktningen bakom den första empiriska delstu
dien, dess uppläggning och innehåll samt de tekniker för datainsamling och 
analys som användes. I nästa kapitel redovisas resultaten av enkätundersök
ningen. 
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5. Enkätundersökningens resultat 

Presentationen av enkätundersökningens resultat är här av övergripande karak
tär, vilket innebär att den inte innehåller några siffersammanställningar. Kapitlet 
utgörs av en empirinära analys med vissa teoretiska kopplingar och är därför 
inte någon "ren" empiriredovisning. Dessutom presenteras endast den del av 
enkätanalysen som är relevant med avseende på den här bokens syfte och slut
satser. För en uttömmande genomgång av enkätresultaten ombeds läsaren att i 
stället se enkätrapporten i Nylén (1992). Exakta hänvisningar dit görs också lö
pande under den fortsatta framställningen. 

I figuren nedan visas uppläggningen av enkätundersökningens resultatredovis
ning. Siffrorna hänvisar till kapitel- och avsnittsnummer. 

5.1 Kontextuella förhållanden 

INDIVID ORGANISATION OMGIVNING 

5.2 Relationer 
med ägare 

5.3 Relationer 
med kunder och 
andra företag 

5.4 Relationer 
med anställda 

5,5 Relationer 
med samhället 

Kapitel 6 

INDIVIDUELLA ETISKA SYNSÄTT 

Figur 5.1 Översikt över analysen av enkätundersökningens resultat 

Det här kapitlet följer således de frågeområden som utvecklades ur den teore
tiska modellen, se avsnitt 4.3. Det innebär att jag inleder med att beskriva res-
pondenternas kontextuella situation med avseende på dimensionerna individ, 
organisation och omgivning. Därefter analyseras företagsledarnas inställning till 
etiska frågor och problem i företags relationer med olika aktörer. 

Ur denna analys har enkätundersökningens slutsatser utvecklats i form av be
grepp för individuella etiska förhållningssätt. Dessa presenteras i kapitel 6. 
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5.1 Kontextuella förhållanden hos de undersökta företags
ledarna 
Jag inleder således med att redogöra för respondenternas bakgrund med avse
ende på individ-, organisations- och omgivningsförhållanden. Denna presenta
tion av de undersökta företagsledarna ger ett underlag för den kommande analy
sen. 

5.1.1 INDIVIDNIVÅN 
Beträffande kontextuella förhållanden på individnivå, undersöks dessa här ge
nom frågor om företagsledarens ålder, utbildning och arbetslivserfarenheter (se 
Nylén 1992:192). Åldersfördelningen hos respondenterna var ganska jämn, från 
35 år och uppåt. De flesta respondenter sade sig ha lång erfarenhet av företags
ledande arbete, medan ytterst fa hade någon yrkesmässig erfarenhet utanför den 
privata sektorn. 

Företagsledarnas teoretiska utbildningsnivå varierade åtskilligt, men var totalt 
sett relativt hög. Hälften av företagsledarna hade någon form av eftergymnasial 
utbildning och endast 20% av dem var enbart folk- eller grundskoleutbildade. 
Bland befolkningen som helhet hade under samma tid 41% folk- eller grund
skoleutbildning, medan endast 15% hade bedrivit eftergymnasiala studier (SCB 
1988). Skillnaderna mellan branscherna var dock avsevärda; företagsledare i 
livsmedelsföretagen hade den lägsta utbildningsnivån (40% med folk- eller 
grundskola), medan konsultföretagens ledare hade den högsta (där var 70% 
högskoleutbildade). De olika verksamheter som branscherna är förknippade 
med ställer troligen skilda krav på teoretisk utbildning hos företagens medarbe
tare och ledare. 

Stigande företagsstorlek visade sig också vara starkt förknippat med stigande 
utbildningsnivå. Detta gällde i synnerhet inom verkstadsindustrin, medan 
spridningen i de två andra ("låg- respektive högutbildningsbranscherna") var 
mindre. 

5.1.2 ORGANISATIONSNIVÅN 
Bland de viktigaste bakgrundsfaktorerna på organisationsnivå återfinns antal 
anställda, ägarförhållandena samt lönsamheten och betoningen på vinstmålet i 
respondentens företag. Faktorer som speglar organisationsstrukturen är ansvars
fördelningen inom företaget samt förekomsten av etiska regler för de anställda. 
(Se Nylén 1992:142ff, 189ff). 

Enkäten skickades ut till lika många respondenter inom varje urvalsgrupp, så
som jag beskrev i föregående kapitel. Det innebär att de fyra storleks
kategorierna (0-1 anställd, 2-9, 10-49 samt mer än 50 anställda) vardera inne
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höll 25% av urvalet. Svarandegruppens fördelning är dock inte lika jämn då en
dast 20% av respondenterna återfinns i kategorin 0-1 anställd, medan 29% till
hör gruppen över 50 anställda. Det innebär att de större företagen dominerar 
något i undersökningen. 

Beträffande företagets ägarförhållanden fick respondenten välja mellan ett antal 
alternativ; enmansföretag, kompanjonskapsföretag, personligt respektive före-
tagsägt fåmansbolag, spritt ägande samt offentligägt. Totalt sett dominerar de 
"personliga" ägarformerna i materialet, genom att de tre förstnämnda ägar-
typerna tillsammans utgör tre fjärdedelar. Inte helt oväntat var framför allt de 
minsta företagen enmans- eller kompanjonskapsföretag, men 1/5 av de största 
företagen hade faktiskt en ensam ägare. Denna ägarform var särskilt vanlig 
bland livsmedelsdetaljhandlare. 

Majoriteten av företagen i undersökningen hade, enligt deras ledare, en 
"tillfredsställande vinstnivå".48 Livsmedelsdetaljhandlarna var dock något 
mindre tillfreds med företagets lönsamhet. Vidare var stigande företagsstorlek 
rent allmänt förknippat med bättre vinstnivåer, relativt sett. Naturligtvis tolkas 
innebörden i en "hög" eller "otillfredsställande" vinstnivå olika av olika res-
pondenter, men jämförelserna mellan företagen avser heller inte skillnader i ab
soluta vinstnivåer. I stället handlar det om respondentens egen upplevelse av 
företagets ekonomiska situation och på vilket sätt denna samspelar med moral
uppfattningen, Enligt den teoretiska referensramen kan press mot ekonomisk 
framgång fa implikationer för företags etiska förhållningssätt (Vaughan 1983). 
Jag försökte också spegla detta förhållande genom en fråga om vinstens bety
delse i respondentens företag49. Det visade sig då att för de flesta var vinsten 
"ett bland flera mål" i organisationen. Var tredje företagsledare valde dock 
alternativet "mycket stor betydelse". 

En jämförelse mellan dessa båda kontextuella faktorer visar att respondenter i 
företag med otillfredsställande vinstnivå oftare lade stor vikt vid vinstmålet, dvs 
en ekonomiskt ogynnsam situation verkar öka benägenheten att sätta lönsamhe
ten främst. (Däremot ledde inte en särskilt god lönsamhet till att vinstmålet i 
större utsträckning underordnades andra målsättningar.) 

Organisationskontexten med avseende på företagets struktur har jag sökt nå ge
nom frågor om ansvarsfördelning och förekomst av regler för de anställda. Det 
visade sig att de flesta företagsledare ville förlägga ansvaret för att företaget 
inte bryter mot lagstiftningens regler till toppen på organisationen. Fyra av tio 

48 Respondenten hade tre alternativ att välja mellan: hög, tillf redsställande samt otillfredsställande 
vinstnivå. 
49 Frågan lö d, efter en introducerande mening: " Kan Du ange hur stor betydelse Ditt foretag lägger 
vid vinsten som målsättning jämfört med andra mål?" Respondenten fick välja om vinsten hade 
"mycket stor betydelse", var "ett bland flera mål" eller "underordnad andra mål". 
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företagsledare angav endast sig själva som ansvariga, och ytterligare en av fem 
hänvisade till ledningen eller ägarna. Endast en tredjedel ville fördela ansvar 
även till de anställda, och detta blev vanligare vid stigande företagsstorlek. Den 
enskilde anställdes ansvar verkar alltså inte bli mindre i stora organisationer 
(jämför Donaldson 1982). Man bör dock observera att ge ansvar, vilket enkä
tens fråga handlade om, inte är detsamma som att ta på sig ansvar, vilket 
Donaldson (1982) diskuterar. 

Vidare förefaller det krävas viss spridning av ägandet på flera perso
ner/organisationer för att företagsledaren ska vilja sprida ut ansvaret i organisa
tionen. Ledare i enmans- och kompanjonskapsägda företag var betydligt mindre 
benägna att tilldela de anställda ansvar - även i stora företag. 

Det fanns också en tendens att livsmedelsdetaljhandlare oftare höll kvar ansva
ret inom företagsledningen. Detta kan jämföras med att dessa i större utsträck
ning ansåg sig ha etiska regler för de anställdas agerande "i kontakt med kun
der, leverantörer och andra i omgivningen".50 Var fjärde livsmedelsdetaljhand
lare angav att skrivna regler för beteende fanns i deras företag, jämfört med var 
tionde företagsledare i de andra branscherna. Det verkar dock över huvud taget 
inte vara särskilt vanligt med sådana regler i svenska företag - endast 15% an
gav att de hade skrivna etiska regler för de anställdas agerande. Det var något 
vanligare vid stigande företagsstorlek. 

De flesta valde dock att besvara frågan om förekomsten av regler för de an
ställda med mittenalternativet att "alla vet vad som gäller även om vi inte har 
skrivna regler". Det förefaller således som om man inte gärna uppger att det inte 
finns några som helst riktlinjer i företaget. 

5.1.3 OMGIVNINGSNIVÅN 
För att övergå till bakgrundsförhållanden i företagets omgivning, undersöks de 
här genom företagets branschtillhörighet och hur täta omvärldskontakter före
taget har (se Nylén 1992:122ff, 189). 

Företagets omgivning i form av bransch var, såsom tidigare framgått, en av de 
faktorer jag sökte hålla kontroll över genom det riktade urvalet. Bland de sva
rande företagen har 32% hänförts till verkstadsindustrin, 37% till 
konsultbranschen samt 25% till livsmedelsdetaljhandeln.51 Den sistnämnda 
branschen är alltså något underrepresenterad jämfört med urvalsfördelningen. 

50 Respondenten fick välja mellan att ange om man i företaget hade skrivna regler for de anställdas 
beteende, om "alla vet vad som gäller även om vi inte har skrivna regler" eller om man inte behövde 
sådana regler i företaget. 
51 7% av de svarande kunde ej föras till någondera branscherna. 
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Betydelsen av normspridning inom näringslivet framhölls också i referens
ramen och undersöks här genom respondenternas kontakter med bransch- och 
näringslivsorganisationer, rådgivare/konsulter samt offentliga 
organ/myndigheter. Det gäller i samtliga fall frekvensen i dessa kontakter (och 
inte om vilka sorters erfarenheter man har). Resultaten visade att det var mycket 
vanligt med täta kontakter framför allt med bransch- och näringslivsorganisa
tioner. 25% av företagsledarna kan betecknas som mycket aktiva52, medan en
dast 20% uppgav sig inte ha någon som helst kontakt med sådana organisatio
ner. Beträffande rådgivarna varierade kontaktfrekvensen avsevärt mellan olika 
typer av konsulter53, men sammantaget kunde 60% av respondenterna hänföras 
till medelkategorin "vissa kontakter". 

Det var inte lika vanligt med kontakter med myndigheter och offentliga organ. 
Undantaget är möjligen kommunala myndigheter, som var tredje företagsledare 
sade sig hafi upprepade kontakter med de senaste åren. Många hade också haft 
någon kommunikation med lokala skattemyndigheten eller länsstyrelsen. 

Vidare visade resultaten att det var ungefar samma typer av foretag som hade de 
tätaste kontakterna, relativt sett, inom alla tre sfärerna. Företag verkar alltså 
karakteriseras av ett glest eller utbrett kontaktnät i allmänhet. Företaget storlek 
visade sig vara viktig för tätheten i detta nät. Exempelvis hade över hälften av 
företagsledarna i de allra minsta företagen inte någon kontakt med näringslivs
organisationer, medan respondenter i den största storleksgruppen ofta engage
rade sig personligen i sådana organisationer. En liknande trend återfanns beträf
fande rådgivare54 och offentliga organ. Det var dessutom de välutbildade före
tagsledarna som hade de tätaste omvärldskontakterna. 

Det förefaller således som man i små företag och i företag där ledaren har kort 
utbildning arbetar i större isolering från omvärlden, i synnerhet med avseende 
på bransch- och näringslivskontakter. Det skulle innebära att dessa företags
ledare inte utsätts för normpåverkan från andra aktörer inom näringslivet i 
samma utsträckning som de mer "professionella" företagsledarna gör, dvs de 
som är högutbildade, leder större företag och har täta omvärldskontakter 
(jämför Müllern 1994). Detta antagande kan även överföras till ledare inom 
livsmedelsdetaljhandeln, som många gånger hade lägre omvärldskontakter än 
ledare i övriga branscher. 

Efter denna genomgång av de kontextuella faktorer som visade sig betydelse
fulla vid analysen av materialet, övergår jag till att presentera företagsledarnas 
inställning till etiska frågor i företags relationer med olika aktörer och att rela

52 Det innebär a tt de själva deltar med eget arbete i en bransch- elle r näringslivsorganisation, genom 
att vara styrelserepresentanter eller liknande. 
53 Det var vanligast att ofta ha kontakt med revisor, bank och bokföringsbyrå. 
54 Med undantag för bokföringsbyråer, som främst anlitades av de mindre företagen. 
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tera denna till deras kontextuella situation. Analysen utgår från den indelning i 
aktörskategorier som gjordes i avsnitt 4.2.2, dvs den består av avsnitten relatio
ner med ägare, relationer med kunder och andra foretag, relationer med an
ställda samt relationer med samhället. Kapitlet avslutas med det övergripande 
frågeområdet om respondentens medvetande och intresse för etikfrågor inom 
näringslivet. 

5.2 Relationer med ägare 
Företags relationer med den första aktörskategorin, ägarna, undersöks här ge
nom attitydpåståendet att företagens ansvar gentemot sina ägare ska gå före an
svaret mot samhället (Nylén 1992:93ff). Det visade sig då att endast omkring 
20% av företagsledarna explicit satte ansvaret mot ägarna före företagets sam
hällsansvar. Denna andel varierade med företagets ägarform, men en starkare 
betoning på ägaransvaret var inte entydigt förknippad med respondentens egen 
ägarroll. Respondenter som ägde företaget själva var något mer benägna att 
sätta ägaransvaret främst, men det var man även bland företagsledare med en 
obetydlig ägarandel. Det verkar dock ha varit svårt för många att ta ställning till 
påståendet (40% av alla svarande valde att ej ta ställning). 

Ägarnas främsta intresse i företaget antas vanligen vara ekonomisk ersättning 
för investerat kapital, samt information om eller inflytande över företaget, bero
ende på ägarandel (Tuleja 1988, Corbetta 1994). Det förefaller också finnas 
visst samspel mellan företagets lönsamhet respektive fokusering på vinstmålet 
och företagsledarens betoning av ägaransvaret, enligt den här undersökningen. 
Företagsledare i företag med otillfredsställande vinstnivå instämde i högre ut
sträckning i påståendet att ansvaret gentemot ägarna går före samhällsansvaret, 
medan ledare i företag med hög vinstnivå i högre utsträckning tog avstånd från 
det. Vid en ansträngd ekonomisk situation kan ägarnas roll således framträda 
tydligare än när företaget genererar ett överskott som kan tillfredsställa flera 
olika intressenter. Vidare hade respondenter, som angivit att vinsten var av 
"underordnad" betydelse i deras företag, mindre benägenhet att sätta ägar
ansvaret främst jämfört med ledare som ansåg att vinsten "har mycket stor be
tydelse". Det kan på motsvarande sätt tolkas som att betoning på ekonomisk 
rationalitet hänger samman med fokusering på ägarnas intressen (jämför 
Friedman 1970).55 

5.3 Relationer med kunder och andra företag 

55 Tolkningen av sambandet mellan ägaransv ar och vinstnivå respektive vinstmålets betydelse bör 
göras med viss försiktighet, då de procentuella skillnaderna baseras på relativt få observationer i jäm
förelsegrupperna. Jag valde att ändå ta med denna samvariation i analysen eftersom den framstår som 
teoretiskt meningsfull. 
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Detta frågeområde behandlar etiska problem i affärsmässiga relationer, såsom 
med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Bland alla potentiella etiska 
problemområden i sådana förbindelser som den teoretiska referensramen pe
kade på - exempelvis reklam, prissättning, produktutformning, otillbörlig eller 
bristande konkurrens osv - har jag valt ut tre stycken och formulerat dessa som 
etiska dilemman i scenarion. Dessa handlar om försäljning av farliga produkter 
("Snowproducts"), om eventuella mutförsök ("Jacobsson och Axelsson & C:o") 
och om krav på samarbetspartners oförvitlighet ("Datakonsulten"). De presente
ras här i sin helhet. Avsikten med urvalet och utformningen av dessa etiska di
lemman var att de skulle spegla centrala etiska problemområden samt uppfattas 
som realistiska och möjliga att ta ställning till för praktiskt verksamma företags
ledare inom det normalt fungerande näringslivet. 

5.3,1 SCENARIO SNOWPRODUCTS 
"Mats-Åke på företaget Snowproducts AB jobbar på verkstaden inom divisionen Snö
skotrar. Hans uppgift är att svetsa detaljer på styrsystemet till företagets senaste sats
ning, Snowmachine 2000. Mats-Åke har fått ve ta att lans eringen av skotern har blivit 
den succé divisionen behövde, efter några mindre lyckosamma år. 

En dag finner Mats-Åke av en slump en bunt kvarglömda dokument, som visar sig ut
göra hemligstämplade protokoll från en företagsintern hållfasthetskontroll av 
Snowmachine 2000: s styrsystem. Han ser att protokollen visar att fe m av 100 skotrar 
riskerar haveri i styrsystemet p g a en svaghet i det tillverkningsmoment han själv utför. 

Mats-Åke söker upp sin chef, förmannen på verkstaden, och berättar om protokollen. 
Förmannen lovar att undersöka saken. Mats-Åke svetsar vidare på vanligt vis och väntar 
på besked. Men ingenting händer. L ite senare tar han upp saken igen med sin chef och 
far då höra att "han inte ska lägga sig i sådant som inte angår honom". 

Mats-Åke vänder sig då till en kvällstidning och visar upp dokumenten. En journalist 
undersöker Snowmachine 2000:s i olycksstatistik och finner att sedan skotern började 
säljas förra säsongen har inte mindre än 15 allvarliga o lyckor inträffat. Två av dem, som 
inträffade sedan Mats-Åke hittade rapporten, hade dödligt utgång. Detta leder till stora 
rubriker i tidningarna. S nowproducts får hård kritik och tvingas att omedelbart upphöra 
med tillverkningen av snöskotern. Även försäljningen av företagets andra modeller upp
hör nästan helt, som en följd av den dåliga publiciteten. Därför blir Mats-Åke så små
ningom friställd p g a arbetsbrist." 

Fallet handlar alltså om hur försäljning av en produkt fortsätter trots kännedom 
om de risker som är förknippade med produktens användning. Produktsäkerhet 
betraktas ofta som det viktigaste etiska problemet i relationen med kunder (se bl 
a Braybrooke 1983). Beskrivningen ovan följs av frågor om respondenten kan 
förstå att försäljningen fortsatte efter det interna testet och om företaget hade 
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något ansvar för de inträffade dödsfallen samt öppna frågor om motiveringar till 
dessa ställningstaganden.56 (Nylén 1992:8Iff, 13Iff) 

Resultaten visar att de undersökta företagsledarna var enhälligt kritiska till det 
beskrivna förfarandet. I princip samtliga respondenter tog avstånd från 
"Snowproducts" agerande och de allra flesta ansåg också att företaget har an
svar för dödsfallen. Men motiven bakom ställningstaganden skiljer sig åt och är 
viktiga att analysera för att förstå företagsledarnas etiska bedömningar. Vid ka-
tegorisering av de öppna svaren framträder tre huvudtyper av motiv, med unge
fär lika många respondenter i varje; 

- förfarandet var fel, för att det riskerade människors liv och hälsa; 

- det var fel, därför att det till slut drabbade företaget; samt att 

- felet borde ha åtgärdats av företaget. 

Det förstnämnda motivet kan tolkas som att man utgår från en humanitär eller 
medmänsklig synvinkel vid sitt ställningstagande; man ser fallet ur kundernas 
synvinkel och reagerar på att de riskerade att komma till skada. Inställningen 
kan anknytas till etiska principer om att inte orsaka skada. En jämförelse mot 
kontextuella förhållanden visar att denna syn var vanligare bland lågutbildade 
företagsledare och bland företagsledare med mindre frekvent kontakt med 
näringslivsorganisationer, dvs bland dem som förmodligen i mindre utsträck
ning påverkas av normspridning inom näringslivet. 

De respondenter som motiverar sitt ställningstagande med att företaget själv 
drabbas genom dålig publicitet verkar däremot utgå från en affärsmässig syn
vinkel i sin bed ömning. Den ekonomiska nyttan förefaller vara vägledande för 
dessa företagsledare, som poängterar att tillverkningen borde ha upphört därför 
att det i längden inte (ens) gynnade företaget. Detta motiv blev vanligare vid 
stigande företagsstorlek, ökande kontakter med näringslivsorganisationer och 
stigande utbildningsnivå. Högutbildade var också något mer benägna att inte 
vilja ge företaget ansvaret för dödsfallen (men skillnaderna är rätt små härvid
lag). Vidare var det affärsmässiga motivet vanligare bland ledare inom konsult
branschen och i företag som lägger stor vikt vid vinstmålet. Det förefaller också 
logiskt att föra fram affärsmässiga argument när ekonomiska strävanden upp
levs särskilt viktiga. 
I den tredje kategorin anges egentligen inte motivet bakom respondentens 
ställningstagande, utan den handlar om vad företaget borde ha gjort i stället för 
att for tsätta försäljningen; åtgärdat felet, stoppat produktionen och/eller åter
kallat sålda produkter. Detta har jag tolkat som en handlingsinriktad syn. Man 

56 Dessutom frägar jag efter inställningen till "Mats-Åkes" agerande, vilket tillhör frågeområdet rela
tioner med anställda (se avsnitt 5.4). 
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söker konkret problemlösning snarare än att fundera på varför det beskrivna är 
ett problem - det kan ju möjligen framstå såsom självklart mot bakgrund av det 
"drastiska" i fallet. Denna typ av svar var särskilt vanliga inom verkstads
industrin, vilket ju är den bransch som ligger närmast det i scenariot beskrivna 
företaget. Vidare blev motivet vanligare bland ledare i företag där vinstmålet 
var av underordnad betydelse. 

Nästa scenario handlar om underliggande överenskommelser vid försäljning 
mellan företag. 

5.3.2 SCENARIO JACOBSSON OCH AXELSSON & C:0 
"Gösta Jacobsson är inköpsansva rig på driftsavdelningen på ett statligt affärsdrivande 
verk, som just nu håller på att besluta om inköp av ett antal driftsfordon. Bland de före
tag som lämnat i n offerter på fordonen finns det stora verkstadsföretaget Axelsson & 
C:o, som offererat fordon till ett sammanlagt värde av 1,1 miljoner kronor. 

Gösta Jacobssons dotter, som nyligen gått ut Handelshögskolan i Stockholm, har läst en 
annons från Axelsson & C:o där man söker ett antal s k "trainees". Hon vet att de ssa 
jobb är mycket eftertraktade och att många, med bättre b etyg än hon har, kommer att 
söka. Hon skickar ändå in sin ansökan. 

Jacobsson åker runt till de olika företagen, som offererat drif tsfordon, för att studera 
fordonen och deras egenskaper. När han besöker Axelsson & C:o, nämner han i förbi
gående för försäljningschefen att hans dotter sökt trainee-jobbet, s om hon mycket gärna 
vill ha. Några dagar senare blir dottern kallad till intervju på företaget. 

Jacobsson, som avslutat sin besiktning av de olika fordonen, rekommenderar styrelsen 
att köpa in Axelssons fordon. De var visserligen inte billigast, men enligt hans mening 
mest ändamålsenliga. Axelsson & C:o får ordern. Jacobsso ns dotter får kort efteråt er
bjudande om det jobb hon sökt." 

I det här scenariot undersöks inställningen till relationer mellan affärspartners 
med inriktning mot mutor och underliggande överenskommelser. Situations
beskrivningen karakteriseras medvetet av en viss otydlighet. Det föreligger 
ingen uttrycklig överenskommelse mellan inköparen och det säljande företaget, 
utan detta far respondenten själv tolka. Även benägenheten att se eller inte se 
något otillbörligt hänger samman med vilken moraluppfattning man har. De 
frågor som följer på fallbeskrivningen handlar om det var rätt eller fel av 
"Jacobsson" att berätta om dotterns ansökan för leverantörsföretagets represen
tant och motsvarande om företaget "Axelsson & C:o" gjorde rätt eller fel i att 
anställa dottern. (Nylén 1992:64ff) 

Det visar sig då att de flesta, över 70%, ansåg det vara fel av "Jacobsson" att 
nämna sin dotter i de t här sammanhanget, medan knappt hälften ansåg det vara 
fel av företaget att anställa henne. Inställningen till inköparen var således mer 
kritisk än till det säljande företaget, vilket kan hänga samman med att affären 
formellt var avslutad när dottern fick erbjudandet. 
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Beträffande de öppna motiveringarna till scenariofrågeställningarna var ett 
vanligt skäl bakom avståndstagande till "Jacobssons" agerande att detta var ett 
försök att skapa en otillbörlig påtryckning på det säljande företaget. Motivet 
kan tolkas som ett principiellt avståndstagande från denna typ av diskussioner i 
samband med affärsuppgörelser. Den mindre grupp som däremot tyckte att 
Jacobsson gjorde rätt, menade att det är OK att försöka utnyttja sina kontakter 
för att hjälpa sina anhöriga. Det kan betraktas som ett principiellt godkännande 
av den här sortens agerande. Det fanns dock även en del som menar att 
"Jacobsson" gjorde rätt, därför att detta inte påverkade affärsuppgörelsen. 

Samma typer av motiv återfinns beträffande inställningen till företagets age
rande. Det var dock inte särskilt många som ansåg det vara riktigt av företaget 
att utnyttja situationen för att placera en order; i stället tyckte de flesta antingen 
att anställningen inte påverkades av affären eller att orderns storlek var för liten 
i jämförelse med att nyanställa en person. 

Sammantaget kan man urskilja fyra olika sätt att ta ställning till scenariot 
"Jacobsson och Axelsson C:o". Dessa synsätt baseras dels på om man anser att 
de agerande parterna gjorde rätt eller fel, dels på huruvida man utgår från prin
cipiella eller praktiska/situationsanknutna grunder. Således har vi för det första 

- ett formellt synsätt hos respondenter som inte uppfattar fallbeskrivningen som 
någon överenskommelse om att byta order mot anställning och därför inte 
tyckte att någon aktör i scenariot gjort fel; för det andra 

- ett principiellt fördömande synsätt, där man tar avstånd från parternas age
rande och motiverar detta med att det är fel med mutförsök och påtryckningar; 
för det tredje 

- ett principiellt tillåtande synsätt, vilket innebär att man tycker att det var rik
tigt att utnyttja det uppkomna tillfället för egen vinning (få sin dotter anställd 
eller ta hem en order); och för det ijärde 

- ett pragmatiskt synsätt, där man tar avstånd av situationsbetingade, praktiska 
skäl (såsom att beslutet anställa en person är mer betydelsefullt än att få en or
der av den beskrivna storleken). 

Dessa synsätt samspelar på olika sätt med den kontextuella bakgrunden på in
divid-, organisations- och omgivningsnivå. Det formella synsättet, vilket kan 
tolkas som att man egentligen inte tar moralisk ställning i mutfrågan, var vanli
gare bland högskoleutbildade företagsledare. Dessutom var verkstadsföretagen 
och företag med otillfredsställande vinstnivå i viss mån överrepresenterade i 
denna grupp. 

Beträffande den principiellt fördömande attityden var den i allmänhet rätt ut
bredd, i synnerhet gentemot "Jacobsson". Inställningen kan sägas baseras på 
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individens egna moraliska principer (jämför Kohlberg 1984). Den grupp av res-
pondenter som kan föras till detta synsätt karakteriserades inte av några 
speciellt avvikande kontextuella förhållanden jämfört med svarandegruppen i 
stort, dvs benägenheten att utgå från personliga principer, för att ta avstånd från 
mutor, kan återfinnas hos skilda typer av aktörer inom näringslivet. 

Däremot var en principiellt tillåtande attityd vanligare hos respondenter med låg 
utbildningsnivå. Attityden kan tolkas som att egennyttan är en legitim grund för 
beslut, åtminstone i det här fallet. Det kan jämföras med etisk egoism (Hof 
1970:23). Små företag, företag utan täta kontakter med näringslivsorganisa
tioner samt livsmedelsdetaljhandlare var också överrepresenterade i denna 
grupp. Deras moraluppfattning kan sägas ha utvecklats i högre grad av isolering 
från övriga näringslivet, relativt sett. Dessa kontextuella förhållanden liknar till 
viss del dem som i föregående scenario förknippades med det humanitära syn
sättet. 

Vidare intog högutbildade företagsledare, ledare i konsultföretag och i stora 
företag oftare en pragmatisk attityd till scenariot. Dessa har också gjort ett 
nyttoorienterat ställningstagande, där för- och nackdelar dock vägts annorlunda 
än ovan. Företagsledare med detta synsätt hade också tätare omvärldskontakter, 
i synnerhet med offentliga organ, än genomsnittet. 

Jag har fört ihop dessa synsätt och de kontextuella förhållande de är förknip
pade med i en matris enligt nedanstående figur. Den ena dimensionen speglar 
utgångspunkten för ställningstagandet (principiell eller konkret prak
tisk/formell) och den andra vilket resultat bedömningen far (rätt eller fel att be
rätta om respektive anställa dottern). 

Principiell utgångspunkt Praktisk/formell utgångspunkt 

RÄTT att berätta 
om/anställa 
dottern 

Principiellt tillåtande synsätt 

"OK med mutor" 

- lågutbildade ledare 
- små företag 
- fåtaliga omvärldskontakter 

Formellt synsätt 

"Ingen överenskommelse fanns" 

- högutbildade ledare 
- verkstadsföretag 
- låg vinstnivå 

FEL att berätta 
om/anställa 
dottern 

Principiellt fördömande synsätt 

"Alltid fel att försöka muta" 

- vanligt synsätt 
- inga speciella kontextuella 
förhållanden 

Pragmatiskt synsätt 

"Inte lämpligt i den här 
situationen" 

- högutbildade 
- täta omvärldskontakter 
- stora företag 

Figur 5.2 Synsätt i Scenario "Jacobsson och Axelsson & C: o " 
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Matrisen visar hur man med helt olika utgångspunkter kan komma fram till 
samma ställningstagande i en specifik situation, liksom hur liknande sätt att re
sonera kan leda fram till olika beslut. Särskilt intressant i matrisen är de båda 
rutorna principiellt tillåtande respektive pragmatiskt synsätt; vid stigande ut
bildningsnivå, ökande företagsstorlek och tätare omvärldskontakter verkar före
tagsledarens benägenhet att resonera praktiskt öka och man ser helst till det af
färsmässiga i de problem som uppstår i relationer med andra företag. Spegel
bilden av dessa kontextuella förhållanden, dvs låg utbildning, små företag och 
fåtaliga omvärldskontakter, samspelar däremot med respondentens principiella 
godkännande av underliggande överenskommelser i affärsuppgörelser, i syn
nerhet i syfte att stödja enskilda aktörer. 

Dessa kontextuella faktorer visar sig betydelsefulla nästan genomgående i ana
lysen, så även i nästa scenario, som behandlar ett litet företags samarbete med 
en konsult. Här fokuserar analysen på betydelsen av förtroende mellan affärs
partners. 

5.3.3 SCENARIO DATAKONSULTEN 
"Ett mindre verkstadsföretag vill utveckla sin datoranvändning, anskaffa utrustning och 
lägga över en del rutiner på data. Företagets VD beslutar att anlita en datakonsult, då 
varken han eller någon annan i företaget kan särskilt mycket om datorer. Ett företag vid 
namn "Datakonsult AB" har öppnat i närheten och han går dit för att höra sig för. Det 
visar sig vara en enmansföretagare i 35-årsåldern, som verkar mycket trevlig och kun
nig. De inleder ett lovande samarbete. 

En kväll på Rotary får VD av en affarsbekant höra, att den konsult han just anlitat suttit 
i fängelse för förskingring i en annan stad. Konsulten var tidigare anställd i en stor bank. 
Genom att manipulera med bankens datasystem lyckades han förskingra bortåt 250 000 
kronor, innan han blev upptäckt. 

VD:s första impuls är att säga upp samarbetet. Men vid närmare eftertanke blir han 
tveksam. Samarbetet fungerade ju bra och konsulten kan väl inte förskingra några 
pengar från honom? Men att anlita en brottsling?" 

Frågan är alltså om "VD" bör säga upp samarbetet med den tidigare straffade 
datakonsulten eller om detta kan fortsätta, och varför (se Nylén 1992:58ff). Två 
tredjedelar av företagsledarna tyckte att samarbetet kunde få fortsätta, men 
många av dessa ville göra detta under vissa förbehåll. Man skulle först prata 
med konsulten, öka kontrollen i framtiden osv. Det innebär att man trots allt ser 
med viss tveksamhet på samarbetspartnern. Andra motiverade dock ett fortsatt 
samarbete med att konsulten förtjänade att få en ny chans och att straffet redan 
var avtjänat. Detta kan tolkas som en medmänsklig inställning i den affärsmäs
siga relationen. En grupp företagsledare såg mer praktiskt på den aktuella situa
tionen och menade att "VD" inte riskerade att drabbas av någon fortsatt brotts
lighet från konsultens sida, så att samarbetet därför inte behövde avbrytas. 
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Bland de respondenter som ansåg att "VD" borde säga upp samarbetet var det 
vanligast att motivera detta med att förtroendet för konsulten var borta. Man 
kan här urskilja en specifik affärsmoral, som anger vikten av förtroende för 
motparten i affärsuppgörelser. En del såg ännu strängare på situationen och me
nade att det är en principsak att inte ha med ohederliga personer att göra. Det 
verkar snarast som om dessa överför sin privata moraluppfattning på denna 
affärslivsanknutna situation. Ytterligare en grupp menade att samarbetet med 
konsulten borde avbrytas då "VDs" företag riskerade att drabbas av fiffel från 
konsultens sida. 

Analysen av respondenternas inställning till det etiska dilemmat mot bakgrund 
av kontextuella faktorer ledde fram till att de undersökta företagsledarna kan 
indelas i två grupper: 

I den första gruppen är man mer benägen att fortsätta samarbetet med konsult
en och man utgår då i högre utsträckning från medmänskliga motiv. Men om 
man trots allt vill avbryta samarbetet är det på grund av risken för fortsatt 
brottslighet (dvs med en annan riskbedömning hade man kanske velat fortsätta). 
Sättet att resonera liknar det som förknippades med ett humanitärt synsätt i 
Scenario "Snowproducts", dvs man ser till andra individers bästa. Denna mer 
tillåtande attityd gentemot affärspartners återfanns bland ledare i små företag 
och i företag som lägger mindre vikt vid vinstmålet. Dessutom var livsmedels
detaljhandlare och respondenter från företag med otillfredsställande vinstnivå 
överrepresenterade i denna grupp. 

I den andra gruppen är man mer benägen att vilja avbryta samarbetet, motive
rar detta med affärsmoraliska argument, men om man ändå kan tänka sig att 
fortsätta samarbetet sker det under viss tveksamhet. Denna grupp verkar stå för 
en strängare, alternativt försiktigare, syn på affärspartners. Det här synsättet 
blev vanligare vid stigande företagsstorlek och stigande kontakter med omvärl
den. Verkstadsföretag, företag med hög vinstnivå och företag som betonar 
vinstmålet återfanns också oftare än genomsnittet i denna grupp. 

5.3.4 RELATIONER MED KUNDER OCH ANDRA FÖRETAG -
AVSLUTANDE DISKUSSION 
Den här delen av analysen har genom tre scenarion belyst inställningen till 
etiska problem i relationer med kunder och andra företag. Den har visat hur 
företagsledare kommer fram till sina ställningstaganden beroende på skilda ut
gångspunkter; om de bedömer situationer ur praktisk synvinkel och därigenom 
egentligen undviker den etiska frågan, om de använder sina personliga mora
liska principer även i affärsmässiga relationer, om de använder argument som 
baseras på affärsmässigt orienterad nytta, etc. De olika moraluppfattningarna 
har visat sig vara förknippade med olika typer av kontextuella faktorer hos de 
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undersökta företagsledarnas egen person, i deras företag och i företagets om
givning. 

Således visar sig stigande företagsstorlek öka benägenheten hos företagsledaren 
att bedöma etiska problem och dilemman ur en praktisk eller företagsekono
misk synvinkel. En affärsmässig utgångspunkt vid bedömning av etiska probl
em i företagets relationer tar då allt mer över personlig moraluppfattning. Den 
innebär också en striktare syn på affärspartners agerande, dvs en mindre 
tillåtande attityd gentemot brister hos dessa. Denna affärsmässigt orienterade 
moraluppfattning verkar stimuleras i kontakt med andra aktörer inom närings
livet, såsom rådgivare och bransch- och näringslivsorganisationer. Även vid 
stigande utbildningsnivå ökar användningen av pragmatiska och företagsorien-
terade motiv i etiska dilemman. En affärsmässig syn på relationer med kunder 
och andra företag hos företagsledaren, kan också speglas i att verksamheten be
drivs med betoning på ekonomisk rationalitet. 

Motsatsen till detta är att utgå från personliga moraliska principer. Det kan ex
empelvis innebära att betrakta affärspartners som medmänniskor och att tillåta 
utrymme för privat vinning i affärsmässiga relationer. Man kan också bedöma 
företagsetiska dilemman ur en mer humanitär synvinkel. Denna syn har visat sig 
vanligare bland företagsledare som kan sägas bedriva ett mer personligt ledar
skap, dvs som leder små företag, har fåtaliga kontakter med omvärlden och inte 
någon högre teoretisk utbildningsnivå. Denna typ av ledarskap verkar också 
vara vanligare inom livsmedelsdetaljhandeln. 

Detta samspel mellan moraluppfattningar och kontextuell situation är viktigt att 
ta fasta på vid utveckling av begrepp för etiska förhållningssätt. Vi kan också se 
att konsekvenserna av olika moraluppfattningar är komplexa och kan vara mer 
eller mindre i överensstämmelse med samhälleliga normer, olika etiska prin
ciper eller andras intressen. 

Analysen fortsätter genom att inrikta sig på de etiska problem som kan uppstå i 
förhållande till de anställda. 

5.4 Relationer med anställda 
Företagsledningens relationer med de anställda diskuterades i den teoretiska 
referensramen med avseende på parternas ömsesidiga rättigheter och skyldighe
ter. Till de mer problematiska områdena i denna relation hör hur långt de an
ställdas förpliktelser sträcker sig utöver deras direkta arbetsuppgifter. Kraven på 
de anställdas lojalitet kan således betraktas som ett centralt etiskt problem, vil
ket jag fokuserar på i den här undersökningen (jämför Beauchamp & Bowie 
1988, De George 1986). 
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Frågan om de anställda är skyldiga att "ställa upp" och skydda företagets intres
sen ställs på sin spets när en anställd upptäcker agerande som innebär över
trädelser av lagstiftningens regler och/eller medför risker för andra aktörer. Det 
etiska problemet i den här relationen kan således fa återverkningar på andra 
aktörers förhållande till företaget. En stark organisatorisk lojalitet betraktas i 
den företagsetiska litteraturen ofta som en risk för etiska problem i andra rela
tioner (se t ex Matthews, Goodpaster & Nash 1985). Detta undersöks här genom 
följdfrågor till scenariot "Snowproducts", vilket återgavs i avsnitt 5.3. De frågor 
som är förknippade med det nu aktuella frågeområdet handlar om det var rätt 
eller fel av "Mats-Åke" att vända sig till pressen. Följdfrågan med motivering 
till detta är öppen. (Nylén 1992:8Iff) 

Dessutom ingår i frågeområdet ett attitydpåstående om kraven på de anställdas 
lojalitet57. Det sistnämnda är alltså en allmänt hållen fråga beträffande lojali
tetskraven, medan scenariot sätter in kraven i ett påtagligt sammanhang. Det 
blir därigenom möjligt att se om respondenternas principiella förhållningssätt 
förändras när de tar ställning till en konkret beskriven situation. (Nylén 
1992:147ff) 

Svaren visar att de undersökta företagsledarna verkar ställa rätt höga krav på de 
anställdas lojalitet - i synnerhet i den allmänna, principiella frågan. Mindre än 
en fjärdedel av respondenterna tog avstånd från attitydpåståendet, dvs det var få 
som uttryckte låga lojalitetskrav. I scenariot var det däremot närmare hälften 
som visade mindre höga lojalitetskrav, dvs tyckte att "Mats-Åke" gjorde rätt i 
att gå till pressen. Det innebär att kraven på lojalitet framstår som högre prin
cipiellt sätt än i praktiken.58 Jag återkommer strax till förhållandet mellan de 
båda frågorna. 

Resultaten pekar således på att trots att så gott som samtliga företagsledare 
tyckte att företaget "Snowproducts" gjorde fel i att fortsätta tillverkningen av 
den farliga produkten (se avsnitt 5.3), var det långt ifrån lika självklart för dem 
att den anställde borde försöka stoppa agerandet genom att offentliggöra test
protokollen. Drygt hälften av dem svarade att det var "fel" av "Mats-Åke" att gå 
till pressen. Scenariobeskrivningen uppfyller de flesta av de krav De George 
(1986) ställer upp för att whistle-blowing ska vara moraliskt försvarbart; förfa
randet medför allvarlig skada, det finns bevis för det och upptäckt leder sanno
likt till förändring. Det verkar dock som om många av de undersökta företags
ledarna starkt vill betona det sista av De Georges (1986) krav; att alla tänkbara 
interna möjligheter att få en förändring till stånd ska vara uttömda. De flesta 

57 Påståendet lyder "De anställdas lojalitet mot sitt företag kan aldrig gå för långt." 
58 Uttrycket "i prak tiken" hänförs till att scen ariofrågan avser ett prak tiskt fall, men innebä r natur
ligtvis inte att vi får reda på hu r resp ondenterna själva skulle age ra i en liknande situatio n. Enkä t
undersökningen avser moraluppfattningar, inte beteenden. 

99 



nej-svararna motiverar sig med att "Mats-Åke" borde gått vidare inom företaget 
först. En fjärdedel verkar dock vara kategoriska motståndare till whistle-
blowing, i det att de menar att det alltid är fel att vända sig till pressen. 

Det verkar dock inte finnas något särskilt starkt samband mellan respondenter-
nas åsikter gentemot attitydpåståendet och deras inställning till scenariot. 
Svarsmönstret i attitydfrågan är likartat bland företagsledare som ansåg att 
"Mats-Åke" gjorde rätt och de som svarade att det var fel. Dessutom visar en 
analys gentemot bakgrundsfaktorer att samma kontext ofta förknippas med 
olika ställningstaganden. Således instämde två av tre företagsledare inom livs
medelsdetaljhandeln i attitydpåståendet, dvs ställer höga lojalitetskrav i princip, 
medan lika många svarade "rätt" i scenariofrågan, dvs ställer lägre lojalitetskrav 
än övriga i det konkreta fallet. Det motsatta gäller för konsultbranschen, där 
närmare 40% tog avstånd från påståendet, samtidigt som respondenter i den 
branschen i störst utsträckning kritiserade "Mats-Åkes" agerande. 

Vidare leder stigande företagsstorlek till sjunkande principiella lojalitetskrav, 
men till högre krav i det specifika fallet - och samma mönster återfinns vid sti
gande utbildningsnivå. Företagsledare som är mycket aktiva inom näringslivs
organisationer var också avståndstagande till attitydpåståendet, dvs verkar ställa 
låga lojalitetskrav i princip, men menade i större utsträckning än företagsledare 
med färre omvärldskontakter att det var fel av den anställde att "skvallra" på 
företaget i scenariot. 

Denna diskrepans mellan allmänt respektive specifikt uttryckta lojalitetskrav 
tyder på att en del företagsledare inte anser sig ställa särskilt höga lojalitetskrav, 
men ändå gör det "när det kommer till kritan". Detta var alltså vanligare bland 
företagsledare där de kontextuella förhållandena tyder på en mer "professionell" 
ledning av företaget, dvs i stora företag, med täta omvärldskontakter och där 
företagsledaren har hög utbildning. Det är alltså samma typ av kontextuella 
faktorer som tidigare visade sig hos företagsledare med en affärsmässig syn på 
relationer med affärspartners. 

Motsvarande verkar andra företagsledare anse att det är självklart att de an
ställda ska ställa upp på ett lojalt sätt för företaget - men att det finns en klar 
gräns för denna lojalitet, som tydligen överskreds i fallet "Snowproducts". Den 
inställningen förknippas med samma typ av kontextuella förhållanden som hos 
företagsledare som i tidigare frågeområden föreföll ha en mer humanitärt orien
terad syn på affärsetiska dilemman, dvs hos respondenter i de mer personligt 
ledda företagen. 

Synen på de anställda, med avseende på deras lojalitetsförpliktelser, är viktig att 
relatera till organisationsstrukturella förhållanden. Schein (1968) menar att 
ledningens människosyn kommer att avspeglas i organisationens auktoritets
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system. Detta har här undersökts genom frågor om ansvarsfördelningen inom 
företaget samt förekomsten av regler för de anställda (se avsnitt 5.1). En jäm
förelse mellan frågeområdet och dessa bakgrundsfaktorer visar att fördelning av 
ansvar ut till de anställda är förknippat med högre lojalitetskrav i det konkreta 
fallet. 57% av de företagsledare, som har angav att ansvaret för att regler inte 
överträds åvilar hela företaget, ansåg att "Mats-Åkes" agerande var fel. Detta 
kan jämföras med ca 40% av de företagsledare som behållit ansvaret i toppen av 
organisationen (hos sig själva och resten av ledningen eller ägarna). 

Vidare var företagsledarnas konkret uttryckta lojalitetskrav något högre när de 
arbetade i företag där det inte fanns några regler alls för de anställdas agerande 
(vare sig skrivna eller oskrivna). 

Detta kan tolkas så att om de anställda ges utrymme att handla på eget bevåg, 
utan regler och under eget ansvar, utgår detta från förutsättningen att medarbe
tarna väljer att agera å företagets vägnar. Större frihet för de anställda förknip
pas således med underförstådda förväntningar om visst handlande, vilket här tar 
sig uttryck i låga lojalitetskrav i princip (i attitydfrågan), men höga i praktiken 
(i scenariot). Motsvarande innebär en högre kontroll av de anställda, i f orm av 
regler för deras agerande och koncentration av ansvaret till toppen av organisa
tionen, att man inte har lika höga förväntningar på de anställdas lojalitet (i 
praktiken). Schein (1968) påpekar att en organisation inte kan förvänta sig 
högre engagemang hos sina medlemmar än vad som motsvarar den typ av auk
toritetssystem som tillämpas. En mer långtgående tolkning blir då att kraven på 
de anställda att sätta företagets intressen före externa aktörers skulle vara star
kast i relativt fria och oreglerade organisationer. Utomstående parter skulle i 
stället vara mer skyddade i reglerade, "byråkratiska" organisationer. 

Samtidigt bör man dock poängtera att kraven på de anställdas lojalitet förefaller 
att genomgående vara rätt höga, då hälften av alla företagsledarna inte ansåg att 
den anställde i scenariot borde offentliggöra riskerna för kunders liv och hälsa 
(samtidigt som man fördömde själva skapandet av riskerna). Det verkar således 
finnas starka informella förväntningar på de anställdas agerande. 

5.5 Relationer med samhället 
Jag övergår nu till att diskutera etiska frågor och problem i företagens relationer 
med den sista av de utvalda aktörskategorierna, dvs samhället. Frågeområdet 
handlar dels om företagsledarnas inställning till företagets samhällsansvar och 
deras känsla av samhörighet med samhället, dels om inställningen till de sam
hälleliga normer som möter företagen i form av lagstiftning och skattesystem. 
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5.5.1 SAMHÖRIGHET OCH SAMHÄLLSANSVAR 
Företagsledarnas syn på företagens relation med samhället, med avseende på 
hur stark samhörighet och ansvarskänsla de har, undersöks här genom tre 
attitydpåståenden. Ett handlar om företagets ansvar för miljön och de båda 
andra om samhällets sätt att bemöta företagen. (Nylén 1992:93ff) Resultaten 
visar att debatten om dagens miljöproblem och företagens roll härvidlag verkar 
ha påverkat företagsledarna, genom att nästan samtliga ansåg att företagen har 
ett ansvar för att deras verksamhet inte påverkar miljön negativt59. Däremot 
framkommer en betydligt mer avståndstagande attityd i de frågor som handlar 
om samhällets insatser gentemot företagen. Företagsledarna ansåg sig möta 
liten förståelse för företagandets villkor hos de politiker som styr vårt samhälle 
och de verkade ha negativa erfarenheter av offentliga myndigheters sätt att be
möta enskilda företag60. 

Spridningen i attityder bland olika respondenter var förhållandevis liten. En 
jämförelse mot bakgrundsvariablerna visar dock att ledare i små företag hade en 
särskilt stark misstro gentemot myndigheter, medan ledare i stora företag där
emot var mer kritiska till politikernas insatser visavi företagen. En jämförelse 
mot respondentens branschtillhörighet visade att verkstadsföretagare var mest 
negativa till politiker, och livsmedelsdetaljhandlare minst. 

Vidare var täta kontakter med myndigheter och andra offentliga organ förknip
pat med en mer negativ attityd gentemot myndigheter. Det verkar således som 
om kontakter med offentliga organ ger dåliga erfarenheter, och att särskilt små 
företag har svårt att handskas med myndigheter. 

5.5.2 SAMHÄLLETS NORMER OCH FÖRETAGENS NORMÖVER
TRÄDELSER 
Företagens relation med samhället är stor utsträckning reglerad genom lagstift
ning i olika former, vilket jag här ser som uttryck för samhällets normer gente
mot företagen. Frågeställningen handlar om hur dessa normer uppfattas bland 
företagsledarna och hur (andra) företags överträdelser av dessa normer bedöms. 
Jag undersöker respondenternas attityder till lagstiftningen i allmänhet, till 
skattesystemet speciellt, till överträdelser av skattesystemets regler och till s k 
insideraffarer på börsen. (Nylén 1992:72ff, 99ff, 105ff, 137ff) 

De undersökta företagsledarna uppvisade en rätt negativ inställning till den 
lagstiftning som berör företagen, men också en betydande osäkerhet och ovilja 

59 Ca 80% av respondenterna instämde till fullo i påståendet att "Företagen har ett ansvar för att de i 
sin verksamhet inte smutsar ned och förorenar miljön." 
60 Tre av fyra företagsledare tog avstånd från påståendet att "Politikerna i regering och departement 
är väl insatta i de problem och förhållanden som gäller i näringslivet". Över hälften instämde i at t 
"Många företagare blir orättvist behandlade av t ex skattemyndigheter eller andra myndigheter". 
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att ta ställning till dessa frågor i enkäten. Den negativa inställningen verkar 
framför allt hänga samman med att lagstiftningen upplevdes vara komplicerad 
och ta för lite hänsyn till "företagandets villkor"61. Men mellan 20 och 50% 
ville inte ta ställning till de här påståendena, och osäkerheten var särskilt stor 
bland företagsledare som inte hade så täta omvärldskontakter, som hade låg 
utbildning och som ledde små företag. 

En, om än inte direkt positiv, så i alla fall något mindre negativ inställning till 
lagstiftningen, återfanns bland företagsledare i stora företag och i företag med 
god lönsamhet. Däremot var ökande omvärldskontakter förknippat med en mer 
avståndstagande attityd gentemot samhället - i synnerhet hade respondenter 
med täta kontakter med offentliga organ en särskilt negativ attityd till lagstift
ningen. 

En likaledes negativ syn på samhällets normer framkommer genom ett antal 
attitydpåståenden om skattesystemet. Det flesta undersökta företagsledare ville 
inte hålla med om påståendet att skatteuttaget motsvarar den samhällsservice vi 
får och många instämde i att ett högt skattetryck kan stimulera till "skattefiffel". 
Vidare ansåg man det vara viktigt att arbeta aktivt med skatteplanering. Ledare i 
stora företag framstod som särskilt kritiska gentemot skattesystemet. 

Däremot verkar den kritiska inställningen till skattesystemet inte leda till slut
satsen att normalt företagande inte skulle kunna bedrivas inom ramen för dessa 
regler, eftersom man inte i samma utsträckning öppet accepterade regelöver
trädelser. Ungefar hälften tar avstånd från två påståenden om att "många företa
gare skulle ha svårt att klara sig utan att göra en del svarta jobb" och att man 
skulle bedöma skattebrott i ett företag "som befann sig i verkligt svår kris" mil
dare än annars. Det verkar dock vara lättare att överse med överträdelser av 
skattesystemets regler i praktiken, dvs i ett konkret exempel, vilket framgår av 
svaren på ett scenario om skattebrott i ett litet företag: 

5.5.3 SCENARIO MONIKA OCH BOUTIQUEN 
"I en medelstor stad i Mellansverige driver Monika Turesson en boutique. I affären, som 
har ett bra men dyrt läge, säljer hon damkläder, väskor och accessoarer. Omsättningen 
är egentligen inte så hög att hon har råd att ha ett biträde anställd på halvtid, men hon 
anser sig ändå tvungen till det. Hon måste ha tid att ta hand om sina tre minderåriga 
barn. 

För att bättra på den privata ekonomin låter hon en del av verksamheten gå vid sidan 
om, dvs en del av inköpen och försäljningen redovisas ej i företagets bokföring. Detta är 
möjligt, då hon köper en hel del plagg av en personlig bekant, en designer/sömmerska. 

61 Företagsledarnas inställning till lagstiftningen undersöktes genom ett antal påstående av typen 
"Lagstiftningen är väl motiverad" och "Den lagstiftning man måste känna till för att driva ett foretag 
är så omfattande och komplicerad, att det kan vara svårt att veta vad som är lagligt". 
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Monika har räknat ut, att hon under föregående år tjänade ungefär 25 000 kronor 
"svart", dvs utan att betala skatt på denna summa. "Det är denna extraförtjänst som gör 
att jag kan försörja mig och barnen", tänker hon." 

I fallet beskrivs hur skatteundandragande utgör förutsättning för en liten affärs
verksamhets fortlevnad. Förfarandet är utan tvivel lagstridigt, men scenariot är 
utformat i syfte att innehålla "förmildrande omständigheter" i form av företaga
rens försörjningsbörda. Beloppets storlek avser dessutom att inte vara särskilt 
stort. Frågan som ställs är om respondenten personligen kan acceptera 
"Monikas" handlande och varför/varför inte. (Nylén 1992:72ff) 

Analysen visar att en tredjedel av företagsledarna kunde acceptera regel över
trädelsen i det här konkreta fallet. Motiven för detta är spridda; en del uppgav 
själva skattesystemet och dess brister som orsak, vilket kan tolkas som en prin
cipiellt grundad åsikt, baserad på en kritisk inställning till samhällets normer. 
Andra menade att det rent allmänt är svårt för små företag att överleva. Ett mer 
praktiskt än principiellt orienterat motiv är att brottet är så lindrigt att man kan 
överse med det och ett liknande är att samhället totalt sett drar nytta av att den 
här företagaren kan försöija sig och sin familj. Ytterligare en grupp svar har 
kodats in i kategorin "humanitära skäl", vilket innebär att situationen betraktas 
ur "Monikas" perspektiv. Man anser att individens bästa går före lagstiftningens 
krav, i det här fallet. 

De flesta respondenter kunde dock inte acceptera det beskrivna förfarandet och 
många har inte motiverat detta ställningstagande. Troligen känns det självklart 
att instämma i det svar som överensstämmer med samhällets formella normer. 
Det vanligaste angivna motivet bakom avståndstagande från Monikas agerande 
var också "kort och gott" att förfarandet är olagligt. Lagen utgör härvidlag norm 
för bedömning av etiska dilemman (jämför Kohlberg 1984). Företagsledarnas 
avståndstagande från överträdelser av samhällets regler framkommer också ge
nom attitydpåståendet beträffande insideraffarer, dvs utnyttjande av intern in
formation för aktieaffärer (Rundfeit 1989)62. 60% av respondenterna sade sig 
inte kunna acceptera sådana. 

Ett annat vanligt motiv bakom att inte acceptera agerandet i scenariot ovan var 
att detta är oseriöst och skapar illojal konkurrens. Man verkar här utgå från ett 
affärsmässigt perspektiv där de gemensamma spelreglerna ska följas av alla 
deltagare för att spelet, näringslivet, ska fungera. Det kan tolkas som ett prin
cipiellt ställningstagande med näringslivets bästa som utgångspunkt. Dessutom 
finns en mindre grupp med mer "personligt fördömande" motiveringar, där res-
pondentens egna normer och principer förefaller varit vägledande för ställnings

62 Påståendet löd: "De s k insideraffärerna på börsen är en förkastlig företeelse i svensk näringsliv". 
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tagandet. Man kan exempelvis svara att man "accepterar ej fiffel", att förfaran
det är "omoraliskt" el dyl. 

En jämförelse mellan inställningen till regelöverträdelser i princip respektive i 
praktiken63 visar att fler kan överse med skatteundandraganden i scenariot än i 
attitydpåståendet om acceptans av skattebrott i företag "i verkligt svår kris" 
(33% jämfört med 20%). Var femte företagsledare, som i attitydfrågan sade sig 
inte kunna överse med skattebrott, gjorde det ändå i det beskrivna fallet. Men 
hälften av dem som genom attitydpåstående föreföll att kunna överse med 
denna form av regelöverträdelser accepterade likväl inte "Monikas" agerande; 
tydligen var omständigheterna inte tillräckligt förmildrande för dem. 

Scenariot innehåller också frågor om risken för att "Monika" upptäcks av 
myndigheterna och om hur angeläget detta vore. (Nylén 1992:75) Det först
nämnda kan betraktas som en kontextuell omgivningsfaktor, vilken kan ha be
tydelse för den sistnämnda uppfattningen. De undersökta företagsledarna verkar 
inte sätta någon större tilltro till kontrollsystemets effektivitet i en sådan här si
tuation, då över 70% bedömde risken för upptäckt vara "mycket liten" eller 
"inte särskilt stor". Det är däremot fler som ansåg att detta vore önskvärt; över 
hälften valde alternativen "ganska angeläget" eller "mycket angeläget". De som 
inte accepterade agerandet bedömde risken för upptäckt som större, vilket kan 
tolkas som att upptäcktsrisken har en preventiv effekt - alternativt att om man 
anser att något är felaktigt, så hoppas man att detta upptäcks. 

Företagsledare i små företag hade i allmänhet lättare att acceptera Monikas 
skatteundandragande. Mellan 35 och 40% av ledarna i storleksgrupperna upp 
till 10 anställda svarade "ja" på den frågan, jämfört med 25% av ledarna i den 
största storleksgruppen. Däremot var lågutbildade respondenter mer kritiska och 
80% av dem svarade "nej", att jämföras med 65% av de högutbildade. Man bör 
notera att det är ovanligt att de båda kontextuella faktorerna företagsstorlek res
pektive utbildningsnivå inte följs åt, vilket de vanligen visat sig göra under 
analysen av enkätresultaten. 

Benägenheten att tillåta regelöverträdelser som möjliggör ett litet företags fort
satta överlevnad förefaller också samspela med betoningen på ekonomisk ratio
nalitet. Andelen respondenter som accepterade agerandet stiger vid ökande be
toning på vinstmålet, medan angelägenheten för upptäckt minskar. Dessutom 
kunde ledare i företag med "otillfredsställande vinstnivå" i avsevärt högre ut
sträckning acceptera handlandet - 49% jämfört med 14% av ledarna i företag 
med "hög vinstnivå". Vaughan (1983) menar att press mot ekonomisk framgång 
skapar drivkrafter mot utnyttjande av illegitima medel. Här undersöks ju inte 

63 Jämför fotnot 58. 
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företagsledarnas benägenhet att själva överträda samhällets normer, men en pa
rallell tolkning kan ändå göras. 

5.5.4 SAMHÄLLETS NORMER OCH NORMÖVERTRÄDELSER -
OLIKA SYNSÄTT 
Sammantaget visar analysen att de undersökta företagsledarna inte i någon hög 
grad verkar stödja samhällets normer i form av den lagstiftning och det skatte
system som möter företagen. Den kritiska attityden mildras dock något när det 
gäller bedömningen av företags överträdelser av dessa normer, vilket man inte 
accepterar i samma omfattning. Företagsledarnas inställning till samhällets 
normer respektive till normöverträdelser har analyserats mot varandra och 
gentemot kontextuella bakgrundsfaktorer. Därigenom har fyra typer av åsikts
bildningar eller synsätt utvecklats, vilka hänger samman med skilda kontexter64. 
(Nylén 1992:112) 

Det första synsättet återfinns hos personer med en positiv inställning till skatte
systemet respektive en negativ inställning till regelöverträdelser, vilka kan sä
gas uppvisa värdegemenskap med samhället och dess normer. Denna grupp var 
dock relativt liten i det undersökta materialet. Synsättet var något vanligare 
bland lågutbildade företagsledare och bland ledare i företag där vinsten var av 
underordnad betydelse. 

Vid en negativ inställning till skattesystemet och en negativ inställning till 
regelöverträdelser har man däremot inte värdegemenskap med samhällets nor
mer, men anser ändå att dessa ska följas. Det innebär att det är de kritiska, men 
ändå pliktuppfyllande samhällsmedborgarna som återfinns här. De flesta under
sökta företagsledare stämde också in på denna grupp. Den här inställningen ac
centuerades dock hos företagsledare i stora företag, i företag med hög vinstnivå, 
med täta kontakter med näringslivsorganisationer och rådgivare, i företagsägda 
fåmansbolag samt hos högutbildade företagsledare. De verkar således om strä
van att följa systemets regler, även om man inte stöder dem, är särskilt stark där 
företaget ägs och leds på ett mer "professionellt" och mindre personligt sätt. 

De kontextuella faktorer på individ-, organisations- och omgivningsnivå som 
karaktäriserar denna grupp har tidigare visat sig helt eller delvis kunna förknip
pas med bl a den affärsmässiga synvinkeln i S cenario "Snowproducts" och de 
formella respektive pragmatiska synsätten i Scenario "Jacobsson och Axelsson 
& C:o". 

Personer som är negativa till skattesystemet och positiva till regelöverträdelser 
är i stället de som i störst utsträckning tar avstånd från samhällets normer. 

64 Mönstret baseras på den del av frågeområdet som innehåller frågor om skattesystemet och skatte-
undandraganden. 
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Denna inställning var också relativt vanlig, men den enda specifika grupp i 
materialet som den kunde förknippas med var gymnasieutbildade företags
ledare. I övrigt var attityden relativt jämnt spridd mellan olika kontexter. 

Slutligen har vi en grupp med förhållandevis positiv inställning till skattesyste
met, som samtidigt accepterar överträdelser av skattesystemets regler. Dessa 
kan tydligen tänka sig att överskrida sina egna normer, vilket tyder på en låg 
konsistens i moraluppfattningen. Detta skulle exempelvis kunna bero på att den 
framförda positiva inställningen till normsystemet egentligen inte är särskilt 
djupt rotad. En annan möjlighet är att man låter situationsfaktorer styra ställ
ningstaganden. Denna grupp var dock liten i det undersökta materialet. De bak-
grundskarakteristika som kan förknippas med denna attityd var låg vinstnivå i 
företaget (i synnerhet i de mindre företagen). 

5.5.5 RELATIONER MED SAMHÄLLET - AVSLUTANDE DISKUSSION 
Sammanfattningsvis framstår företagsledarna som i många delar kritiska till det 
samhälle som deras företag ingår i. En rätt negativ attityd gentemot lagstift
ningens komplexitet och skattesystemets utformning framkommer - som dock 
inte nödvändigtvis innebär att man anser att lagstiftningen i sig driver fram 
regelöverträdelser eller att man kan överse med sådana. Många respondenter 
tog avstånd från såväl samhällets normer som från andra företags överträdelser 
av samhällets regler. Den negativa attityden till samhällets formella normer 
innebär inte heller ett avståndstagande från samhället över huvud taget; tvärtom 
vill de flesta företagsledare betona företagets ansvar gentemot samhället. Man 
anser sig dock ofta möta liten förståelse från politiker- och myndighetshåll. 

Jämförelsen mot de viktigaste bakgrundsvariablerna visade att de stora företa
gen var särskilt negativa gentemot skattesystemet, men i mindre utsträckning 
accepterade regelöverträdelser. De var vidare kritiska mot politiker, medan de 
små företagen verkar ha större problem med behandlingen från myndighetshåll. 
Vidare visade sig företagsledare utan kontakter med omvärlden vara mindre be
nägna att ta ställning i de olika frågorna. Med stigande kontaktfrekvens verkar 
kunskaperna öka och därigenom far man möjligheter att ha en åsikt om lag
stiftning, skattesystem osv. Åsikterna utvecklades då vanligen i en klart kritisk 
riktning. 

5.6 Medvetande och intresse för etikfrågor inom närings
livet 
Vid sidan av de olika problemområden som ovan belysts i relationer till olika 
aktörer behandlar enkätundersökningen också företagsledarnas allmänna upp
fattning om vikten att ta etiska hänsyn vid affärsverksamhet. Detta sker genom 
frågor om egna erfarenheter av etiska frågor och problem i företagsvärlden, om 
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inställningen till den offentliga debatt som förts samt uppfattningen om vilka de 
viktigaste etiska frågorna inom näringslivet är och hur dessa bör hanteras. 
Frågeområdet består till stor del av öppna frågor där respondenten far svara med 
egna ord. (Nylén 1992:151 ff) 

Analysen visar att det förefaller finnas ett åtminstone ytligt intresse för etikfrå
gor inom näringslivet bland dess företrädare, företagsledarna. Majoriteten av 
respondenterna sade sig ha tagit del av den "diskussion om etik och moral inom 
näringslivet" som förts och de flesta verkade också vara positivt inställda till 
denna debatt65. Den förefaller i synnerhet ha nått ut till företagsledare i stora 
företag, med hög utbildning och med täta kontakter med näringslivsorganisatio
ner. Dessa har ju också under analysen visat sig ha lättare att ta ställning i de 
olika attitydfrågorna - samtidigt som de ofta intog en mer affärsmässig och 
praktisk syn på de etiska dilemman som presenterats. 

Vidare angav över hälften av företagsledarna att de "någon gång" funderat på 
etikfrågor inom affärslivet innan de fick den här enkäten. Endast var tionde 
företagsledare ansåg sig "aldrig" ha gjort det. Ledare i stora företag och med 
täta kontakter med näringslivsorganisationer förefaller i större utsträckning haft 
anledning att tänka på etikfrågor tidigare66. Vidare svarade ungefär hälften av 
respondenterna jakande på en fråga om de personligen kände till "händelser av 
bristande moral eller hederlighet hos företag" och många av dessa kommente
rade också detta i den öppna följdfrågan. Det tyder också på ett intresse för 
dessa frågor och en positiv inställning till att de uppmärksammas. 

Det är dock svårt att veta hur djupt detta allmänna intresse går. Den öppna frå
gan om vad "god affärssed" innebär gav ofta rätt korthuggna svar. (En del före
tagsledare skrev dock långa och till synes genomtänkta redogörelser.) Vidare 
valde många att inte ange en "affär" ur näringslivets sfär på en fråga om vilken 
av de offentligt uppmärksammade händelser, med kända personer eller företag 
inblandade, som de själva reagerat starkt inför. Trots att frågeformuleringen, 
liksom följebrevet och hela enkäten, var inriktade mot näringslivet valde var 
fjärde respondent att hänvisa till "affärer" med personer från det politiska om
rådet eller från myndigheter. Företagsledarna verkar således inte dra någon 
skarp gräns mellan företag och offentlig verksamhet när det gäller uppmärk
samhet på etiska problem. 

65 För att ge sina synpunkter på debatten fick respondenten välja mellan olika alternativ eller svara 
med egna ord. De mest valda alternativen var: "Den är bra och välbehövlig" samt "Många företagare 
och ledare borde lyssna på och ta del av den". Ingen ville hålla med om att "Det är endast vid högkon
junktur som företag kan ta etiska hänsyn". 
66 Andelen som valde alternativet "ofta funderat" stiger från 22% av ledarna i de minsta företagen till 
43% i de största. 
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En annan öppen fråga om vilka de "viktigaste frågorna beträffande etik och 
moral i dagens näringsliv och företagande" är, besvarades ofta genom en hän
visning till god affärssed ovan, dvs till synes utan större eftertanke. Andra sva
rade att det finns problem som beror på brister i samhällets regelsystem eller i 
den allmänna samhällsmoralen. Många tyckte också att dessa frågor måste 
hanteras av varje företag internt, vilket tyder på att man inte anser att några in
satser behövs för att påverka företagens sätt att hantera etiska problem. Dess
utom verkar deltagande i den offentliga debatten om etik inom näringslivet inte 
ha stimulerat en mer principiell eller moraliskt grundad inställning till etiska 
problem, såsom nämndes ovan. 

Resultaten av enkätundersökningen bland företagsledare har nu analyserats med 
avseende på relationer med ägare, kunder och andra företag, anställda och sam
hället samt med avseende på den allmänna inställningen till etikfrågor inom nä
ringslivet. De mönster i attityder som framträder mot bakgrund av kontexten, 
vilka presenterats under olika avsnitt i det här kapitlet, kommer i nästa kapitel 
att sammanfattas till två huvudsakliga etiska synsätt bland näringslivets ledare. 
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6. Individuella etiska synsätt 

Den första empiriska delstudien i det här arbetet har behandlat företagsledares 
individuella moraluppfattningar med avseende på teoretiskt grundade etiska di
lemman och problem i företags relationer med olika aktörer. Jag kommer nu att 
samla upp resultaten från föregående kapitel för att kunna utveckla begrepp som 
fångar grundläggande karakteristika hos dessa moraluppfattningar och deras 
samspel med kontexten. Först sammanfattas de kontextuella faktorernas bety
delse för företagsledarnas etiska förhållningssätt. För att anknytningen till det 
underliggande empiriska materialet ska tydliggöras hänvisar jag löpande i fot
not till de avsnitt i föregående kapitel som ligger till grund för tolkningarna. 
Därefter abstraheras dessa förhållningssätt till två grundläggande typer av indi
viduella etiska synsätt hos de undersökta företagsledarna. De båda synsätten 
karakteriseras av en åtskillnad mellan en personligt/humanitärt orienterad 
moraluppfattning respektive en organisatoriskt/affärsmässigt orienterad moral. 
De båda förhållningssätten återfinns hos ledare där de kontextuella förhållan
dena tyder på ett personligt respektive ett professionellt sätt att leda företag. 
Kapitlet avslutas med en diskussion av implikationerna av dessa resultat för det 
fortsatta arbetet. 

6.1 Kontextuella faktorers betydelse för förétagsledarnas 
etiska förhållningssätt 

6.1.1 INDIVIDNIVÅN 
De flesta individanknutna bakgrundsfaktorer som undersöktes, såsom ålder och 
yrkeserfarenhet, visade sig inte ge särskilt starkt utslag på företagsledarnas in
ställning i de etiska frågorna. Ett viktigt undantag är dock företagsledarnas ut
bildningsnivå, som samspelade med moraluppfattningen i många viktiga 
stycken. Jag skiljer härvidlag mellan en låg utbildningsnivå, motsvarande folk-
eller grundskola, en medelhög utbildningsnivå, dvs gymnasium (eller motsva
rande) samt en hög utbildningsnivå, vilken innebär eftergymnasial utbildning av 
olika slag. 

Analysen i föregående kapitel visade att företagsledare med låg utbildningsnivå 
oftare än andra bedömde etiska dilemman inom näringslivet ur ett personligt 
eller humanitärt orienterat perspektiv. Med detta menas bl a att man anser att 
företag inte bör sälja farliga produkter med motiveringen att detta riskerar att 
skada kunderna67. Likaså var de lägst utbildade mer benägna att överse med 

67 Se 5.3.1 Snowproducts. 
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privatpersoners försök att utnyttja situationer inom affärslivet för egna fördelar 
och de ställde inte lika höga krav på de anställdas lojalitet i den konkreta situa
tionen68. Således verkar man utgå från vad som är bäst för enskilda individer, 
snarare än för företaget, vid sin bedömning. 

Vidare förefaller en låg utbildningsnivå samspela med en högre grad av sam
hörighet med samhället, i det att lågutbildade företagsledare var mindre nega
tiva till skattesystemet än andra och betydligt mer avståndstagande från uppen
bara lagöverträdelser, såsom skattebrott69. Dessa företagsledares moraluppfatt
ning verkar också tagit förhållandevis mindre intryck från normer och värde
ringar i övriga näringslivet; kontaktfrekvensen med bransch- och näringslivs
organisationer var lägre i denna grupp och lågutbildade företagsledare hade inte 
i lika stor utsträckning tagit del av den offentliga etikdebatt som förts.70 

Hög utbildningsnivå hos företagsledaren samspelade i stället med en affärs
mässig syn på tillverkning av farliga produkter och en nyttoorienterad eller 
formell bedömning av privatpersoners försök till egna förmåner71. De hög-
utbildade resonerade alltså i mindre utsträckning utifrån moraliska principer och 
oftare utifrån praktiska och företagsekonomiska utgångspunkter vid bedömning 
av etiska dilemman inom affärslivet. 

Detta är också förknippat med att de högre utbildade företagsledarna ställde 
större krav på regelefterlevnad hos andra aktörer inom näringslivet. Det före
faller vara viktigt för dem att alla deltar i affärslivet på samma villkor även om 
man i sig är kritisk till utformningen av regelsystemet72. Den affärsmässiga sy
nen framkommer även genom att man ställde högre krav på de anställdas lojali
tet i det konkreta fallet, dvs organisationens bästa framhålls73. 

Företagsledarens utbildningsnivå har såsom individstrukturell bakgrundsfaktor 
alltså visat sig ge intressanta implikationer för dennes bedömning av affärs
livsanknutna etiska frågor. Jag går nu vidare till de kontextuella faktorerna på 
organisationsnivån. 

6.1.2 ORGANISATIONSNIVÅN 
Antalet anställda är en grundläggande strukturell faktor på organisationsnivå 
och den har under analysen visat sig betydelsefull i de flesta undersökta frågor. 
Således verkar ledare i små foretag bedöma affarsmoraliska dilemman utifrån 

68 Se 5.3.2 Jacobsson och Axelsson & C:o samt 5.4 Relationer med anställda. 
69 Se 5.5 Relationer med samhället. 
70 Se 5.6 Medvetande och intresse för etikfrågor inom näringslivet. 
71 Se 5.3.1 Snowproducts samt 5.3.2 Jacobsson och Axelsson & C:o. 
72 Se 5.5.4 Samhällets normer och normöverträdelser - olika synsätt. 
73 Se 5.4 Relationer med anställda. 
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en mer personlig synvinkel. Exempelvis betraktas affärspartners även som 
medmänniskor, vars brister man kan ha visst överseende med74. De har också 
lättare att förstå om privatpersoner vill utnyttja uppkomna chanser för egen för
del eller om andra småföretagare kan behöva skattefuska något75. 

Ledare i små företag betraktar sig själva som ansvariga för företaget skötsel, 
dvs de sprider inte lika ofta ut ansvaret i organisationen. Samtidigt ställer de 
inte lika höga krav på de anställdas lojalitet76. Vidare uppfattas samhällets på
verkan på företagen negativt; lagstiftningen är komplicerad, tycker man, och 
myndigheterna svåra att ha att göra med77. 

Ledare i större företag78 är på olika sätt utåtriktade och öppna för intryck; de har 
kontakter med omvärlden, deltar i den näringslivsanknutna debatten om etik
frågor och låter de anställda ta del av ansvaret för företagets skötsel. Det sist
nämnda kombineras dock med stora krav på de anställdas lojala agerande, vilket 
man inte alltid verkar vara medveten om79. Etiska dilemman bedöms ofta ur en 
affärsmässig/organisatorisk synvinkel. Exempelvis kritiseras försäljning av far
liga produkter för att detta riskerar att drabba företaget, man ställer relativt 
stränga krav på affärspartners och bedömer användandet av mutor ur en prak
tisk synvinkel80. 
Beträffande relationerna med samhället är ledare i större företag inte särskilt 
positiva till de "spelregler" som ställs upp i form av skattesystemet, eller till de 
som beslutar om dessa regler ("politikerna") - däremot anser man att de upp
ställda spelreglerna ska följas av alla81. Detta kan delvis hänga samman med att 
stora företag ofta har en mer stabil ekonomisk situation och inte känner sig lika 
pressade att utnyttja otillåtna medel för överlevnad, vilket jag återkommer till 
nedan. 
Företagsledarens etiska värderingar verkar således vid stigande företagsstorlek 
utvecklas mot en mer "affärsmässig" hantering av företagets problem och mot 
att företagsledarrollen i större utsträckning präglar ledarens tänkande. Antal 
anställda förefaller således vara en nyckelfaktor för förståelse av hur aktörer 
inom företagsvärlden, i en organisatorisk kontext, möter och hanterar etiska 
frågor. Organisationsstorleken samspelade också med andra kontextuella fakto
rer i den här undersökningen, såsom företagsledarens utbildningsnivå. Stigande 

74 Se 5.3.3 Datakonsulten. 
75 Se 5.3.2 Jacobsson och Axelsson & C:o samt 5.5.3 Monika och boutiquen. 
76 Se 5.4 Relationer med anställda. 
77 Se 5.5 Relationer med samhället. 
78 Termen större företag används här relativt och refererar till den aktuella storleksindelningen. 
79 Se 5.4 Relationer med anställda. 
80 Se 5.3.1 Snowproducts, 5.3.3 Datakonsulten samt 5.3.2 Jacobsson och Axelsson & C:o. 
81 Se 5.5 Relationer med samhället. 
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företagsstorlek var förknippat med högre utbildningsnivå hos företagsledaren, 
och de båda faktorerna förefaller både var för sig och tillsammans stimulera till 
ett mer företagsorienterat tänkande vid bedömning av etiska dilemman inom 
näringslivet.82 

Den här analysen ger dock begränsade möjligheter för mer djupgående förstå
else av varför organisatorisk komplexitet i form av företagsstorlek stimulerar 
till affärsmässiga och företagsorienterade lösningar av etiska problem. Det vore 
därför värdefullt att göra fördjupade studier om hur organisationens storlek på
verkar organisationsmedlemmars sätt att möta och hantera etiska frågor och 
problem i företagets relationer. 

Den ekonomiska situationen och dess betydelse för företagsledarnas moralupp
fattning undersöktes här genom en fråga om företagets vinstnivå. Denna bak
grundsfaktor visade sig inte ha någon stor betydelse för flertalet undersökta frå
gor, med ett väsentligt undantag. Ledare i företag med otillfredsställande 
vinstnivå kunde i betydligt högre utsträckning än övriga acceptera regelöver
trädelser som syftar till företags överlevnad83. Det kan tolkas som att egna eko
nomiska svårigheter ökar förståelsen för att andra aktörer inom näringslivet kan 
ha lönsamhetsproblem som de söker lösa genom regelöverträdelser. Även här 
samspelar kontextuella faktorer så att de större företagen, som var mer 
avståndstagande gentemot regelöverträdelser, ofta hade en bättre vinstnivå. 

Företagets vinstnivå samspelade också med företagsledarens uppfattning om 
företagets ansvar gentemot ägare respektive mot samhället, så att fokuseringen 
på ägarnas intressen var starkare vid en otillfredsställande lönsamhet.84 Ofta 
fanns det dock inte några markanta skillnader i moraluppfattning mellan före
tagsledare i företag med otillfredsställande respektive hög vinstnivå. 

En näraliggande kontextuell faktor är vinstmålets betydelse i förhållande till 
andra målsättningar. Denna bakgrundsvariabel bidrog till analysen av vissa 
frågeområden. Bland annat föreföll en stark betoning på vinstmålet leda till en 
mer affärsmässig och sträng syn hos företagsledaren; man accepterar inte att 
samarbeta med tvivelaktiga affärspartners, tillverkning av farliga produkter bör 
undvikas då det kan skada företaget och ägaransvaret betonas före samhälls
ansvaret85. I stället intog företagsledare i företag där vinstmålet var av under
ordnad betydelse en mer handlingsorienterad syn på fallet med den farliga pro

82 Lågutbildade ledare respektive småföretagsledare har således likartade moraluppfattningar, med ett 
viktigt undantag: de lågutbildade var mest avståndstagande från överträdelser av skattesystemets 
regler i Sc enario Monika och boutiquen, och småföretagsledarna minst . I övrigt ger dessa kontext
uella faktorerna likartade svarsmönster i de flesta frågeområden. 
83 Se 5.5.3 Monika och boutiquen. 
84 Se 5.2 Relationer med ägare. 
85 Se 5.3.3 Datakonsulten, 5.3.1 Snowproducts samt 5.2 Relationer med ägare. 
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dukten86. Dessutom visade de sistnämnda större värdegemenskap med samhäl
lets normer87. 

Organisatoriska förhållanden som är förknippade med ledning av de anställda 
har undersökts genom ansvarsfördelningen i företaget och förekomsten av 
etiska regler. Analysen visar att frånvaro av uttryckliga regler för de anställdas 
agerande, liksom spridning av ansvar ut i o rganisationen, förknippas med högre 
förväntningar på de anställdas uppträdande hos företagsledaren88. De under
sökta företagsledarnas krav på de anställdas lojalitet (i det konkreta fallet) 
ökade i takt med att de anställdas utrymme för agerande vidgades. 

Det finns dock andra förhållanden i den organisatoriska kontexten, som enligt 
den teoretiska referensramen kan vara betydelsefulla för företagets sätt att han
tera etiska frågor och problem i sina relationer med olika aktörer. Jag tänker 
närmast på gemensamma föreställningar och värderingar som utvecklas bland 
medlemmarna i en organisation. Det har dock inte varit möjligt att studera 
denna typ av faktorer med den metod som använts, vilket motiverar fortsatta 
studier på organisationsnivå. 

6.1.3 OMGIVNINGSNIVÅN 
Beträffande omgivningsfaktorer antog jag i utgångsläget företagets bransch
tillhörighet vara av sådan betydelse för enskilda företagsledares etiska förhåll
ningssätt att den borde utgöra ett kriterium för urval av dessa. Analysen har 
också visat vissa skillnader mellan företagsledare med avseende på företagets 
bransch. Konsultbranschens ledare intog ofta en företagsekonomisk och prag
matisk syn på etiska dilemman, medan det motsatta gällde för livsmedelsdetalj
handlarna. Bland annat visade de sistnämnda i större utsträckning en med
mänsklig syn på affärspartners och större acceptans av individers försök att ut
nyttja affarslivssituationer för egen vinning.89 Verkstadsindustrins respondenter 
låg däremot ofta mitt emellan de andra branscherna. (De avvek dock fram för 
allt beträffande två attitydfrågor: de var särskilt missnöjda med politikernas sätt 
att hantera företagen och de intog en handlingsinriktad syn vid bedömning av 
etiska dilemman i kundrelationen90.) 

Men det har många gånger varit svårt att se några tydliga skillnader mellan 
företagsledare i ol ika branscher, som inte kunnat återföras på skillnader i orga
nisationsstorlek, respondentens utbildning eller företagets omvärldskontakter. 
Konsultbranschens respondenter verkar i stort präglas av sin högre utbild

86 Se 5.3.1 Snowproducts. 
87 Se 5.5 Relationer med samhället. 
88 Se 5.4 Relationer med anställda. 
89 Se 5.3 Relationer med kunder och andra företag. 
90 Se 5.5 Relationer med samhället samt 5.3.1 Snowproducts. 
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ningsnivå, medan livsmedelsdetaljhandlarna genomsnittligt hade kortare for
mell utbildning. Gemensamma normer och värderingar inom olika sektorer av 
näringslivet torde ändå vara av betydelse för aktörers sätt att möta och hantera 
de etiska problem som uppstår, men branschtillhörighet kanske inte belyser 
detta tillräckligt tydligt. Dessutom utvaldes de tre branscherna i syfte att spegla 
det "normala" näringslivet och inte för att nå "extrema" etiska synsätt. Den för
hållandevis låga spridningen mellan branscherna tyder till yttermera visso på en 
större överförbarhet av resultaten till övriga sektorer inom näringslivet i all
mänhet. 

Däremot visade företagets kontakter med bransch- och näringslivsorganisatio
ner, rådgivare och offentliga organ att företagsledarens moraluppfattning ut
vecklas i interaktion med andra. Bland annat innebar frekventa omvärlds
kontakter många gånger att individen över huvud taget kunde formulera en åsikt 
kring enkätens frågor. Företagsledare med ingen eller mycket liten kontakt med 
bransch- och näringslivsorganisationer hade ofta svårare att ta ställning till de 
presenterade etiska problemen. De hade inte heller funderat lika mycket på etik
frågor och inte tagit del av etikdebatten i samma utsträckning. I denna relativa 
"isolering", med avseende på kontakter med näringslivsorganisationer, använde 
ledarna i större utsträckning en humanitärt orienterad syn på fallet med den far
liga produkten och en mer tillåtande inställning gentemot affärspartners91. 

Täta kontakter med näringslivsorganisationer var i stället förknippat med ett 
högre deltagande i den offentliga etikdebatten. Detta samspelade också med en 
mer negativ hållning gentemot samhällets normer och en mindre tillåtande atti
tyd till regelöverträdelser92. Etiska problem i affarslivssituationer bedömdes i 
större utsträckning ur en pragmatisk eller ekonomisk synvinkel93. De gemen
samma organisationerna i näringslivet verkar alltså kunna utgöra en bas för 
spridning av värderingar mellan näringslivets aktörer och då stimulera till en 
mer affärsmässigt orienterad moraluppfattning. 

Vidare samvarierar kontaktfrekvensen med företagets storlek, så att det är de 
små företagen som oftare arbetar i relativ isolering, medan de stora företagen 
kan vara mycket aktiva i näringslivets organ. Likaledes var livsmedelsdetalj
handlarna, som ibland avvek med en mer personorienterad moraluppfattning, 
mindre aktiva inom näringslivsorganisationer. Således samspelar de olika fakto
rerna på ett komplext sätt med varandra och med ledarens inställning till etiska 
frågor. 

91 Se 5.3.1 Snowproducts samt 5.3.2 Jacobsson och Axelsson & C:o. 
92 Se 5.5 Relationer med samhället. 
93 Se 5.3.1 Snowproducts samt 5.3.2 Jacobsson och Axelsson & C:o. 
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Jag har här gått igenom enskilda kontextuella faktorers samspel med företags
ledarnas attityder i etiska frågor. Det är nu dags att knyta samman dessa trådar 
och finna ett övergripande mönster i förhållandet mellan den kontextuella situa
tionen och företagsledarnas moraluppfattning. Syftet är att utveckla en över
gripande förståelse för företagsledares sätt att betrakta etiska problem i företa
gets relationer mot bakgrund av deras person, organisation och omgivning. Det 
gör jag genom att formulera begrepp för individuella etiska synsätt. 

6.2 En personorienterad och en organisationsorienterad 
moral 
Under analysen i kapitel 5 och sammanställningen ovan har vi kunnat identi
fiera skilda moraluppfattningar mot bakgrund av samspelet med de kontextuella 
faktorerna. I detta avsnitt kommer dessa moraluppfattningar att abstraheras till 
två typer av etiska synsätt hos de undersökta företagsledarna. Dessa empiriskt 
grundade synsätt utgör därigenom enkätstudiens samlade bidrag. Avsikten är att 
utveckla teoretiskt meningsfulla begrepp som sammanbinder det företagsetiska 
perspektivet med organisationsteorin. Begreppen kan på så sätt bidra till ett nytt 
och fruktbart sätt att betrakta företag och affärsvärld.94 

Den sammanfattning av företagsledarnas attityder som nu görs innebär att de 
mest uppenbara etiska förhållningssätten lyfts fram och diskuteras mot bak
grund av samspelet med kontexten. Detta implicerar att andra, i materialet 
mindre tydliga synsätt, inte explicit fokuseras. Såsom diskuterades i kapitel 4 
innebär teoriutveckling abstrahering och förenkling för att möjliggöra diskus
sion kring de viktigaste erfarenheterna ur ett empiriskt material. Vid utveckling 
av studiens slutsatser har jag därför tagit fasta på samspelet mellan de mest be
tydelsefulla kontextuella faktorerna, såsom företagsledarens utbildningsnivå, 
företagets storlek samt omvärldskontakter, och hur dessa förhåller sig till före
tagsledarens attityder gentemot olika frågeområden. Analysen har då pekat på 
två huvudsakliga etiska synsätt vilka samspelar med skilda kontexter. Synsätten 
kan benämnas den "personorienterade" respektive den "organisations-
orienterade" moraluppfattningen och de återfinns hos företagsledare vars ledar
skap kan sägas vara mer utpräglat "personligt" respektive "professionellt". 

Dessa synsätt skiljer sig åt beträffande hur de etiska grundfrågorna "vad gör en 
handling rätt" samt "vad är gott" (jämför Hof 1970:19) besvaras. Det innebär att 
etiska dilemman i a ffärslivet bedöms utifrån skilda utgångspunkter; med avse
ende på personligt grundade moraliska principer, som riktar sig mot enskilda 
individers bästa, eller utifrån ekonomiskt grundade, företagsmässiga hänsyn. 

94 Däremot utgör de båda etiska synsätten inte några generella kategorier, som samtliga s venska före
tagsledare skulle kunna hänföras til l. Inte heller förs någon diskussion om hur vanligt förekommande 
de båda synsätt som här identifieras kan vara i förhållande till andra möjliga synsätt. 
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Individens moraluppfattning motsvarar därigenom det "filter" varigenom situa
tionens förhållanden bedöms (jämför Hermérens beslutsmodell i den teoretiska 
referensramen, figur 3.1). 

Den personorienterade moralen innebär att individen utgår från humanitära 
principer om gott och ont och sätter enskilda människors bästa i centrum. Detta 
har under analysen uttryckts bl a i en medmänsklig syn på affärspartners, en 
principiellt tillåtande attityd gentemot personers sätt att söka tillfredsställa pri
vata intressen vid affärsuppgörelser, samt humanitärt grundat avståndstagande 
från företag som bedriver för kunder riskfylld verksamhet. Det förefaller så
ledes som om man utgår från vad som är bra och dåligt för enskilda människor, 
när man bedömer etiska dilemman inom affärslivet. De etiska strävandena 
grundar sig därigenom på personligt orienterade principer, medan företags
ekonomiska strävanden inte explicit framhävs vid ställningstagande. 

Affärslivets etiska problem verkar här hanteras på ett sätt som även präglar 
styrningen och ledningen av företaget. Den personorienterade moralen blir 
därigenom mest naturlig hos ledare som bedriver ett personligt ledarskap, dvs 
där företagsledarens egen person far stor betydelse för företaget. Detta ledar
skap är möjligt i små företag, framför allt inom lågteknologibranscher (livs
medelsdetaljhandeln), eftersom organisationen då är förhållandevis enkel att 
hantera (jämför Mintzberg 1983a). Vidare är det personliga ledarskapet för
knippat med kort teoretisk utbildning hos företagsledaren. Denne arbetar ofta i 
relativ isolering från det övriga näringslivet, dvs torde inte i lika stor utsträck
ning influeras av normspridningen inom näringslivet.95 

Den andra etiska synsättet som kan urskiljas i m aterialet är den organisations-
orienterade moralen, vilken innebär att företagsledarens ställningstaganden i 
näringslivets etiska frågor vägleds av en praktiskt grundad syn på vad som är 
bäst för företaget i den aktuella situationen. Man utgår från en affärsmässig be
dömning ur organisationens synvinkel, vilket under analysen bl a tog sig uttryck 
i inställningen att gemensamma spelregler ska följas oavsett om man stöder 
dem eller ej. Moraluppfattningen framkommer också genom en strikt syn på 
affärspartners; det är viktigt att dessa inte försöker utnyttja affärslivssituationer 
för egen vinning. Vidare tar man avstånd från företags agerande i etiska frågor, 
såsom tillverkning av farliga produkter utifrån praktiska, situationsbetingade 
och ekonomiska argument. Samtidigt är det viktigt att de anställda lojalt stöder 
företaget. Den organisationsorienterade moralen speglas också i att etiska di
lemman i första hand bedöms utifrån de formella förutsättningarna och det för 
organisationen bästa. 

95 Detta innebär inte att alla dessa kriterier måste vara uppfyllda för att ett foretag ska präglas av 
personligt ledarskap, utan personligt ledarskap kan återfinnas i olika organisationer men stimuleras av 
de här nämnda faktorerna. 
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En organisationsorienterad moral, med därtill hörande fokusering på det före
tagsekonomiskt bästa som vägledande etisk princip, återfinns i större utsträck
ning hos ledare som utöver ett professionellt ledarskap. Det professionella le
darskapet är förknippat med stora företag och verkar stimuleras av ekonomisk 
framgång och av täta kontakter med andra aktörer inom näringslivet. Teoretisk 
utbildning hos företagsledaren verkar också leda till ett mer professionellt sätt 
att styra och hantera företaget. Samtidigt var dessa företagsledare förhållandevis 
medvetna om förekomsten av etiska problem inom affärslivet och mer insatta i 
den debatt som förts offentligt om dessa frågor. Detta verkar dock inte leda till 
att det ekonomiska perspektivet försvagas vid beslutsfattande i etiska frågor. 

De här identifierade etiska synsätten innebär således en varierande grad av in
dividuella respektive organisatoriska hänsyn, med därtill följande fokusering på 
humanitära principer respektive affärsmässig situationsbedömning. Synsätten 
samspelar med det ledarskap som företagsledaren tillämpar, vilket i sin tur sti
muleras av olika organisatoriska, omgivningsmässiga och individuella förhål
landen. Många gånger leder olika sätt att resonera fram till samma typ av beslut 
(t ex sluta tillverka farliga produkter av humanitära eller affärsmässiga skäl), 
men andra gånger blir resultatet helt olika (t ex tillåta eller inte tillåta mutor be
roende på om individens eller organisationens bästa framhävs). De ställnings
taganden som följer av respektive synsätt sammanfaller troligen i stor utsträck
ning med allmänt rådande moraluppfattningar, men båda synsätten kan också 
leda till konsekvenser som andra aktörer uppfattar som mindre önskvärda. 
Exempelvis kan den personligt orienterade moraluppfattningen både förknippas 
med en principiellt tillåtande attityd gentemot mutförsök, vilket strider mot 
samhällets officiella normer, och med en förlåtande inställning till personliga 
brister hos affärspartners, vilket tolkats som en medmänskligt grundad hållning. 
Med den organisationsorienterade moralen följer i stället uppfattningen att ge
mensamma regler bör följas av alla, samtidigt som ekonomiska argument kan få 
företräde framför andra värden och intressen. 

Således kan den personorienterade moralen innebära att enskilda individers in
tressen får ta över gemensamma spelregler eller organisatoriska målsättningar. 
Den organisationsorienterade moralen kan i stället medföra att företagets eko
nomiska intressen sätts före mänskliga hänsyn. 

De båda begreppen för individuella etiska synsätt, deras förbindelse med olika 
former av ledarskap samt riskerna för negativa implikationer av dem för andra 
aktörer kan sammanfattas i figur 6.1. 
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ETISKA SYNSÄTT 

DEN PERSONORIENTERADE 
MORALEN som kännetecknas av: 

rDEN ORGANISATIONS-
ORIENTERADE MORALEN 
som kännetecknas av: 

INDIVIDENS BÄSTA 

HUMANITÄR SYN ' 

PRINCIPIELL 
BEDÖMNING 

kan I inne bära: 

och samspelar med ledarskapet: 

PERSONLIGT 
^Liten organisation 

Isolering 
Låg utbildning 
Enkel teknologi 

PROFESSIONELLT/ 
Stor organisation / 
Externa kontakter 
Hög utbildning 
Ekonomisk framgång 

"I' 

ORGANISATIONENS BÄSTA 

AFFÄRMÄSSIG SYN 

SITUATIONSBEDÖMNING 

kan I innebä ra: 

"4' 
Individens bästa -
på bekostnad av 
gemensamma regler 

Affärsmässig rationalitet 
- på bekostnad av 
hänsyn till andra aktörer 

Figur 6.1 Individuella etiska synsätt och deras samspel med ledarskapet 

Figuren visar hur företagsledares sätt att bedöma etiska problem och dilemman 
inom näringslivet samspelar med deras sätt att leda företaget, vilket i sin tur ses 
mot bakgrund av organisationens egenskaper och omvärld och ledarens indivi
duella karakteristika. I personligt ledda företag kommer etiska dilemman så
ledes att bedömas utifrån individens personliga etiska principer där humanitet 
och mänskliga värden framhävs. Det förefaller som om företagsledaren i detta 
fall inte gör någon större åtskillnad mellan sättet att bedöma etiska problem 
inom respektive utanför en affärslivskontext. Samtidigt kan detta innebära att de 
speciella regler som gäller inom affärslivet åsidosätts, om detta bedöms som 
värdefullt ur personlig synvinkel. I professionellt ledda företag tenderar där
emot etiska dilemman att omvandlas till affärsmässiga bedömningar, där prak
tiska, situationsspecifika argument beaktas och där målsättningen är att finna en 
lösning som är bra för företaget. Genom att utgå från organisationens bästa ris
kerar man dock att åsidosätta andra aktörers intressen. 

Såsom betonats upprepade gånger är det enskilda individers etiska synsätt som 
fokuseras här, vilka inte direkt kan överföras till företags sätt att möta och han
tera etiska frågor och problem. Företagsledarens möjligheter att följa sin privata 
moraluppfattning torde även skilja sig åt mellan olika organisatoriska kontexter, 
så att utrymmet för den enskildes personliga värderingar vid organisatoriskt be
slutsfattande och agerande är större i personligt ledda företag (jämför Mintzberg 
1983a). Det är därför intressant att ledare i denna typ av företag bibehåller sin 
privata moraluppfattning vid bedömning av affärslivets etiska dilemman, medan 
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ledare i stora, professionellt styrda organisationer tillägnar sig ett mer ekono-
miskt-rationellt synsätt. 

6.3 Och sedan? 
Den här studien har genomförts med en bred empirisk ansats, vilken motivera
des av bristen på empirisk forskning och deskriptivt orienterad teoriutveckling 
inom området. Den har givit indikationer om vilken inställning aktörer inom 
näringslivet har till en del av de etiska frågor och problem som framkom i den 
teoretiska referensramen. Studien har också resulterat i begreppsutveckling för 
företagsledares etiska synsätt genom att mönster i attityderna knutits samman 
med skilda kontexter. Det etiska perspektivet har därigenom utvecklats empi
riskt i dessa avseenden. 

Ytterligare ett argument för den valda ansatsen var att den skulle visa på möj
ligheter för fortsatt forskning. Det är därför dags att reflektera över den fortsatta 
inriktningen på det här arbetet mot bakgrund av de resultat som presenterats i 
detta och föregående kapitel. 

Resultaten pekar bland annat på ett komplext samspel mellan kontext och etiska 
förhållningssätt, som förefaller viktigt att utveckla fördjupad förståelse kring. 
Vissa av de undersökta faktorerna visade sig mer betydelsefulla än andra, sam
tidigt som andra förhållanden, som enligt den teoretiska referensramen kan vara 
väsentliga för de etiska förhållningssätten i näringslivet, inte närmare kunnat 
beröras genom den datainsamlingsmetod som använts. Det gäller framför allt 
"mjukare" faktorer på organisationsnivå, såsom kollektiva normer och värde
ringar. Dessutom var samspelet mellan enskilda kontextuella faktorer och 
moraluppfattningar ibland svårtolkat. Det framstår därför som angeläget att 
genomföra studier som tillåter fokusering på kontexten som en helhet inklusive 
mer immateriella och svårgripbara faktorer. Därigenom kan mer djupgående 
tolkningar av förhållandet mellan kontext och moraluppfattningar göras. 

De synsätt som har framkommit är intressanta genom att de ger skilda förkla
ringar till aktörers hantering av etiska frågor och problem inom näringslivet. 
Det vore därför värdefullt att kunna utveckla synsätten såväl empiriskt som teo
retiskt, bland annat med avseende på studieobjekt av andra slag. De här presen
terade synsätten bygger på enskilda moraluppfattningar, medan beslutsfattande 
och agerande i etiska frågor inom näringslivet vanligen sker inom en organisa
tion, med många medarbetare inblandade. Detta implicerar studier av kollektiva 
etiska förhållningssätt på organisationsnivå, dvs hur medarbetare i företag till
sammans möter och hanterar etiska problem i företagets relationer. 

Vidare innebär den breda ansatsen med därtill hörande standardiserad data
insamling en à-priorifokusering på specifika etiska aspekter och problem, vil
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ken gjordes med hjälp av den teoretiska referensramen. Det framstår nu som in
tressant att söka minska styrningen från det teoretiska etiska perspektivet ge
nom att studera de frågor och problem som företagen faktiskt möter dagligen i 
sina relationer med olika aktörer och hur dessa hanteras. Det är ju inte givet att 
det är de i litteraturen framförda problemområdena som är de mest angelägna 
för näringslivets aktörer. Därför bör de fortsatta studierna utnyttja en flexibel 
datainsamlingsmetod, som tillåter anpassning till undersökningssubjektens egna 
erfarenheter. 

Sammantaget motiverar detta studier av individer i kollektiva sammanhang, där 
kontexten ses som en sammanhållen helhet. Det innebär närmast fallstudier på 
företagsnivå. Inom fallen bör data insamlas genom öppna intervjuer med med
arbetare som på olika sätt har erfarenheter av relationer mellan parter inom och 
utom företaget. Företagets aktuella förbindelser med olika aktörer kan då analy
seras ur ett etiskt perspektiv och mot bakgrund av fallets kontext som en helhet. 

Fallstudieföretagen bör väljas med hjälp av de erfarenheter kring kontextuella 
faktorers betydelse som gjorts under enkätstudien. Det är rimligt att särskilt ta 
fasta på de förhållanden som enligt figur 6.1 stimulerar till ett personligt re
spektive professionellt ledarskap, dvs företagsstorlek, omvärldskontakter, verk
samhet, ekonomisk situation samt företagsledarens utbildning. Rent praktiskt är 
det dock svårt att välja fall på organisationsnivå utifrån individrelaterade urvals
kriterier, såsom utbildningsnivå. En del andra faktorer kräver rätt god känne
dom om fallföretaget i fråga och kan därför vara svåra att använda vid urval av 
detsamma. Jag väljer därför att ta fasta på organisationsstorlek som urvals
kriterium, eftersom denna var en betydelsefull bakgrundsvariabel under de 
flesta av enkätens frågeområden. Det blir då möjligt att analysera etiska för
hållningssätt inom organisationer som skiljer sig åt i detta avseende och ut
veckla förståelse för på vilket sätt företags storlek inverkar på deras relationer 
med olika aktörer. 

I nästa kapitel kommerjag att redogöra närmare för de överväganden som gjorts 
med avseende på metoder och urval vid de fortsatta empiriska studierna. Result
atredovisning och analys av fallföretagen följer i kapitel 8-12. Enkätstudien och 
fallstudien kommer sedan att sammanföras och åter knytas till det teoretiska 
etiska perspektivet i slutsatskapitel 13-16. 
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7. En djup empirisk ansats på organisationsnivån 

Den första empiriska studien bidrog till kunskapsutvecklingen genom den ana
lys av företagsledares attityder som presenterats i de båda föregående kapitlen 
och som resulterade i två skilda etiska synsätt. 

I enlighet med den avslutande diskussionen i föregående kapitel förefaller det 
relevant att nu närma sig den empiriska verkligheten på organisationsnivå, dvs 
att genomföra fallstudier i företag. Användandet av en öppen och flexibel data
insamlingsmetod i dessa studier möjliggör också närmande till den empiriska 
verklighetens egna erfarenheter. Dessa tolkas därefter med hjälp av det teore
tiska etiska perspektivet, dvs med avseende på upplevelser av gott och ont, rätt 
och fel i relationerna. Därigenom kan det etiska perspektivet i företags vardag 
lyftas fram och synliggöras. 

7.1 En fallstudie med två fallföretag 
Fallstudier kan användas på olika sätt och med skilda vetenskapliga syften. De 
kan användas explorativt för utveckling av hypoteser som senare testas kvanti
tativt, men de kan också användas för att utveckla ny teori (Kjellén och Söder
man 1980), vilket är avsikten i den här studien. Fallstudiemetoden är då särskilt 
värdefull eftersom den tillåter forskaren att komma närmare den empiriska 
verkligheten och se den ur ett helhetsperspektiv (Eneroth 1984). Johansson 
Lindfors (1993) menar att fallstudiemetoden tillhör ett induktivt angreppssätt, 
men jag vill i likhet med Eneroth (1984) och Repstad (1993) betona vikten av 
att utgå från ett teoretiskt perspektiv vid vetenskaplig forskning. Referensramen 
har för mig varit betydelsefull för att fastställa frågeområden för intervjuerna 
och det teoretiska etiska perspektivet har bidragit till analys och tolkning av 
materialet. 

De begrepp som utvecklas utifrån fallstudier kan bli mer än datasamman
fattningar genom teoretisering och successiv abstrahering (jämför Repstad 
1993). De begrepp som utvecklas kan därigenom fa bärighet utanför den empiri 
de baseras på. 

En viktig aspekt vid teoriutveckling genom fallstudier är forskarens förmåga att 
etablera trovärdighet för sina resultat. Härvidlag menar Johansson Lindfors 
(1993) att den enda riktigt hållbara utgångspunkten vid bedömning av veten
skaplig kunskap är att granska hur forskningsstrategin hänger ihop och hur den 
har implementerats. En grundlig redogörelse för den process varigenom kun
skapen framkommit behövs för bedömningen och avsikten med detta kapitel är 
att låta läsaren följa med på min resa genom fallstudierna, särskilt med avse
ende på de principer som vägledde denna och de val som gjordes på vägen. 
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Fallstudier kan genomföras på skilda förstoringsnivåer. I det här arbetet är 
ambitionen att förstå hur aktörer gemensamt möter och hanterar etiska problem 
i ett organisatoriskt sammanhang, vilket innebär att fallen ligger på företags
nivå. Det är således företagets sätt att hantera etiska frågor och problem i rela
tioner med olika aktörer inom och utom organisationen som studeras. Jag vill 
dock poängtera att detta sker via individerna - organisationer är ju abstrakta fe
nomen som inte själva kan handla eller prata. De intervjuade medarbetarna är 
således både informatörer om och aktörer i sina organisationer. Det är deras ut
sagor som ligger till grund för analysen. 

Företag är genom sin affarsdrivande karaktär en speciell form av organisationer, 
vilket innebär att det principiellt sett övergripande syftet med organisationens 
existens är ekonomiskt grundad överlevnad. Samtidigt kan företag betraktas 
som koalitioner av skilda intressen som alla söker genomdriva sina egna mål. 
Mintzberg (1983b,) ser organisationen som en arena för politiska spel, där olika 
interna och externa aktörer söker styra och påverka organisationen. Problem
ställningen i denna studie pekar just på organisationens relationer med olika 
intressenter eller aktörer. I mina fall fokuserar jag både på företagens uttryck
liga, strukturella aspekter, såsom verksamhet och produktionsmetoder, formella 
organisationsstruktur och uttalade strategier, men även på kulturella och sym
boliska aspekter, såsom normer och värderingar. Företagets kontext utgör däri
genom en helhet mot vilken medarbetarnas erfarenheter av företagets relationer 
med olika aktörer tolkas ur ett etiskt perspektiv. 

Ett ställningstagande som måste göras i det här sammanhanget gäller hur 
många fall man ska inrikta sig på - ett enda, två stycken, så många som möjligt? 
Här finns inga klara riktlinjer att hålla sig till. Glaser och Strauss (1967) menar 
att datainsamling vid teorigenerering ska hålla på tills teorin är "mättad", dvs då 
ytterligare tillförsel av nya data inte bidrar mer än marginellt till teorins utveck
ling. Vad jag förstår måste detta vara både principiellt och praktiskt svårt att 
uppfylla p g a verklighetens komplexitet och den interaktion som uppstår mel
lan forskaren och varje nytt studieobjekt. Många gånger torde antalet fall vid 
samhällsvetenskaplig forskning vara en praktisk fråga om vad som är rimligt 
och hanterbart. Det föreföll här rimligt att begränsa antalet fall till två; jag 
skulle då ha möjlighet att fördjupa mig i respektive fall, men samtidigt kunna 
jämföra fallen vilket torde vara värdefullt för teoriutvecklingen. 

Inom ramen för en fallstudie kan olika datainsamlingsmetoder användas 
(Kjellén & Söderman 1980). Strävan att utveckla kunskap om det etiska pers
pektivet i företags vardagliga verksamhet och normalt fungerande relationer 
med olika aktörer ställer krav på en flexibel datainsamlingsmetod, som kan an
passas efter varje intervjuad medarbetares erfarenheter och upplevelser. Det 
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innebär att data samlas in genom öppna intervjuer. Detta beskrivs närmare i av
snitt 7.2. 

7.1.1 VAL AV FALLFÖRETAG 
Vidare ställer den valda fallstudieansatsen krav på urval av fall, dvs företag att 
studera. När den vetenskapliga ambitionen är teoribildning/begreppsutveckling 
bör urvalet vara "avsiktligt" och styras av forskarens kunskapsintresse och stu
dieobjektets teoretiska relevans (Glaser & Strauss 1967, Kjellén «fe Söder man 
1980, Johansson Lindfors 1993). Glaser och Strauss (1967:55) hävdar att man 
vid teoretiskt urval måste hålla kontroll över likheter respektive skillnader mel
lan jämförelsegrupper, vilket innebär att urvalet antingen kan syfta till att mini
mera olikheterna mellan urvalsenheterna eller att maximera dem. 

Det avsiktliga urvalet i den här studien byggde på överväganden kring fallens 
kontext - i den mån man kan nå kännedom om denna före studiens genom
förande. Såsom diskuterades i föregående kapitel föreföll antalet anställda vara 
ett betydelsefullt urvalskriterium. Organisationsstorlek var en central faktor en
ligt den teoretiska diskussionen om kontextuella förhållandens betydelse, och 
bidrog i stor utsträckning under analysen av företagsledarnas attityder i enkät
undersökningen. Det framstod därför som relevant att välja två fall som var 
olika i denna dimension. 

Däremot valde jag att hålla branschen gemensam för att därigenom nå viss 
kontextuell likhet mellan de båda fallen. Det föreföll rimligt att fördjupa sig i 
någon av de tidigare undersökta branscherna, och jag bestämde mig för att söka 
fallföretag inom verkstadsindustrin. Det är en traditionell industrigren inom 
svenskt näringsliv, och under analysen av enkätresultaten avvek företagsledare 
inom denna bransch sällan i någon specifik riktning från medelvärdena. 

Ett grundläggande påpekande som kan göras är att jag epistemologiskt betraktar 
de utvalda fallen som unika, dvs de representerar inte svenskt näringsliv eller 
ens sina egna branscher eller någon annan grupp. Däremot strävade jag att finna 
"normala" och "lämpliga" företag, med vilket menas att fallföretagen skulle ut
göras av självständiga affarsdrivande företag, som verkar under marknads-
mässiga förhållanden. De skulle också ha en viss erfarenhet av sin verksamhet 
och de förhållanden som är förknippade med denna (dvs de fick inte vara ny
startade). 

I praktiken skedde urvalet av företag i etapper; i ett första steg ställde jag upp 
allmänna krav på de utvalda fallen, mot bakgrund av referensramen och utifrån 
de erfarenheter som enkätstudien givit. Därefter ställdes successivt allt mer 
specifika krav på fallen i form av verksamhet, storlek och lokalisering, vilket 
ringade in de tänkbara studieobjekten alltmer. 
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Det konkreta valet av foretag påverkades också av en önskan om att båda före
tagen skulle befinna sig på samma ort, dels för att göra omgivningsfaktorerna 
mer likartade, men även för att rent praktiskt underlätta datainsamling. Den ort 
som valdes är en medelstor svensk stad med lång industriell tradition. Uppgifter 
om ortens företag fanns i ett kommunalt företagsregister, vilket innehöll 
branschvis information om alla företags omsättning, antal anställda, verksam
hetsbeskrivning samt adressuppgifter. Med hjälp av detta "bockade" jag för ett 
antal företag som föreföll lämpliga, utifrån de kriterier som diskuterades ovan, 
och tog kontakt med kommunens näringslivssekreterare som kunde bidra med 
information som ledde till att vissa företag inte längre framstod som aktuella (t 
ex på grund av ett nyligen genomfört VD-skifte). Slutligen tog jag kontakt med 
två företag inom verkstadsindustrin, ett stort och ett litet. Efter besök och pro
jektpresentation för respektive företags VD fick jag klartecken för genom
förande av studien. 

Det stora fallföretaget tillhör den "medeltunga industrin" med tillverkning av 
komponenter till arbetsfordon inom jord- och skogsbruk och till gruvindustrin. I 
företagsregistret angavs antalet anställda vara 400, men den aktuella siffran vi
sade sig vara ca 250, efter kraftiga personalnedskärningar de senaste åren. Detta 
fall kommer i fortsättningen att benämnas "verkstadsföretaget". 

Det lilla fallföretaget ägdes av två bröder som också ledde verksamheten. Ut
över dessa fanns åtta anställda. Företaget tillverkade plåt- och smidesprodukter, 
samt ägnade sig åt byggnadssmide, dvs tillverkning och montering av järn- och 
stålkonstruktioner på byggnader. Fallet kallas härefter "smidesföretaget". 

7.2 Intervjuer- urval och genomförande 

7.2.1 ÖPPNA INTERVJUER 
Inom de båda utvalda fallföretagen genomfördes intervjuer med medarbetare på 
olika nivåer och positioner i företagen; i det lilla företaget intervjuades samtliga 
anställda och i det stora företaget intervjuades ett rollbaserat urval. Jag åter
kommer senare till detta urval och redogör först för den använda intervjumeto
den. 

Intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt när man är ute efter individers erfa
renheter, utsagor och uttryckliga tolkningar av förhållanden och händelser. En
ligt Lincoln och Guba (1985) passar intervjuer bra för att samla in data om in
dividers "här och nu"-upplevelser av olika fenomen såsom episoder, aktiviteter 
och motiv samt för rekonstruktion av fenomen och förväntningar om framtiden. 
Eneroth (1984) menar dock att en nackdel är att endast data som kan uttryckas i 
ord kan samlas in. Vidare är det viktigt att påpeka att man inte kan se intervjuer 
som återgivande av fakta, utan intervjuutsagorna är färgade av den intervjuades 
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tolkningar och upplevelser liksom av interaktionen med forskaren under 
intervj usituationen. 

Intervjuer kan dock genomföras med varierande grad av styrning från forska
rens sida. Ju mer specifikt inriktat forskarens kunskapsintresse är, desto mer 
strukturerad bör intervjun vara, anser Lincoln och Guba (1985). Mot bakgrund 
av det teoretiska etiska perspektivets betydelse framstod det som väsentligt att i 
den här undersökningen styra samtalets inriktning mot vissa teman. Samtidigt 
leder begreppsutvecklingsambitionen till krav på öppenhet, flexibilitet och si
tuationsanpassning av frågeställningarna. Det teoretiska perspektivet kan därför 
betraktas som ett filter som fångar upp aspekter av verkligheten, utan att 
explicit begränsa de utvalda detaljerna. Repstad (1993) menar att forskaren vid 
en kvalitativ intervju utgår från en mall, men förhåller sig flexibel, helhetsorien-
terad och målinriktad. 

Mina intervjuer kan snarast betecknas som "flexibelt temastyrda". Mot bak
grund av den teoretiska referensramen utformades frågeområden som användes 
som hållpunkter under intervjuerna. Frågeområdena var delvis anpassade efter 
olika intervjupersoners roll i företaget. De bildade dock inte någon styrande in
tervjuguide, utan ambitionen var att rikta in samtalet mot den intervjuades egna 
erfarenheter i organisationen samt att kontinuerligt bygga vidare på de svar som 
gavs. Själva intervjuerna tog därför formen av friare samspråk runt den in
tervjuades arbetssituation, kontakter inom och utom företaget, erfarenheter och 
upplevelser av inträffade händelser. Frågemallen användes snarast för att suc
cessivt "pricka av" olika områden som berörts. 

7.2.2 FRÅGEOMRÅDEN 
De frågeområden som utvecklades återges i bilaga 3.96 De kan också samman
fattas enligt nedan. 

Kontextuella faktorer 
Ambitionen har varit att se respektive fall som en helhet och beakta samspelet 
mellan olika delar i denna helhet. Nedan återges dock de teman som jag försökt 
täcka in under intervjuerna. De har berörts i varierande utsträckning beroende 
på den aktuella intervjupersonens roll i företaget. Vidare har diskussionen an
vänts för att knyta an till intervjupersonernas erfarenheter av relationer med 
aktörer på olika nivåer. 

Individnivån. Den intervjuades arbetsuppgifter och roll i företaget är viktiga 
för dennes relationer med olika aktörer. Individens utbildningsbakgrund, tidi

96 Bilagan innehåller de frågeområden som sammantaget berördes under datainsamlingen. Det är 
uppenbart att inte alla de områden som återges här kan ha formulerats i förväg, utan en del av dem 
bygger på den kunskap om företagen som successivt växte fram. 
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gare arbetslivserfarenheter och motiv att börja arbeta på företaget undersöks 
också, liksom vilka ambitioner man har med sitt fortsatta arbetsliv. Dessutom 
ställs frågor med anknytning till individens organisationstillhörighet, såsom 
vilka direktiv och riktlinjer det finns för arbetet och vilka interna och externa 
kontakter man har. Jag frågar också efter hur personen trivs på företaget och om 
eventuellt fackligt engagemang. 

Organisationsnivån. Företagets verksamhet och målsättning eller strategi är en 
viktig aspekt i kontexten, liksom dess historik och i synnerhet de senaste årens 
utveckling och viktiga händelser. Vidare har jag frågat efter hur arbetet är or
ganiserat på företaget, hur ledning och planering av verksamheten sker och hur 
den ekonomiska situationen ser ut. Inom organisationsdimensionen ingår också 
intervjupersonens upplevelser av gemenskap, gruppbildning och interna relatio
ner i allmänhet i företaget. 

Omgivningsnivån. Fö retagets kontakter med andra företag, på orten och ge
nom olika bransch- och näringslivsorganisationer undersöks, liksom eventuella 
förbindelser med myndigheter, media osv. 

Erfarenheter av relationer med företagets olika aktörer 
I övrigt har intervjuerna utgått från aktörsperspektivet, dvs den intervjuades er
farenheter och upplevelser av det aktuella företagets relationer med interna och 
externa aktörer. Företagets specifika verksamhet och situation har fatt styra 
vilka aktörer som fokuserats i respektive fall. Den kontextuella bakgrund som 
växte fram under intervjuerna har således legat till grund för formulering av 
frågeområden. Allt eftersom min kännedom om respektive fall ökade kunde 
frågeområdena vidareutvecklas. Exempelvis visade sig samarbetspartners vara 
en viktig aktör i det ena fallet, medan leverantörerna intog en undanskymd roll. 
I det andra fallet var förhållandet det omvända. 

Den enskilde intervjupersonens organisatoriska roll och interna och externa 
kontakter har påverkat vilka av företagets relationer som diskuterats under varje 
intervju. De relationer personen varit delaktig i (med ägare, anställda, kunder 
etc) har utgjort utgångspunkt för samtalet; hur relationen konkret fungerar, vilka 
personer som är inblandade, vilka riktlinjer och strävanden förbindelsen bygger 
på ur företagets synvinkel, eventuell strategi eller policy för relationen (såsom 
marknadsföringsstrategi eller personalpolicy) samt hur villkoren i relationen 
etableras och förändras. 

Dessutom har jag försökt lokalisera var etiska problem uppstår i de olika rela
tionerna genom att fråga efter intervjupersonens erfarenheter och upplevelser av 
intressekonflikter mellan parterna. Det kan bland annat handla om kritiska 
händelser, som intervjupersonen upplever påverkade relationens sätt att 
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fungera, om varaktiga motsättningar i förbindelsen eller om situationer som av 
olika anledningar känns svåra att hantera. 

De intervjuades utsagor om sina erfarenheter av företagets relationer och om 
intressekonflikter i dessa ligger till grund för tolkningar av vad aktörerna upp
lever som "gott och ont, rätt och fel". Jag vill dock poängtera att det inte alltid 
varit möjligt, eller meningsfullt, att göra någon distinktion mellan kontext och 
etiska frågor i olika relationer, utan företaget och dess situationer och händelser 
framstår i stället som en helhet. Ambitionen har varit att studera företaget, dess 
organisation, verksamhet och relationer med olika interna och externa aktörer så 
omfattande som möjligt, för att under analysen inrikta fokuset på det viktigaste 
ur etisk synvinkel. 

7.2.3 VAL AV INTERVJUPERSONER, ACCESS OCH INTERVJU
SITUATION 
Eftersom min ambition var att utveckla kunskap om hur aktörer inom organisa
tioner möter och hanterar etiska frågor och problem, var det viktigt för mig att 
nå intervjupersoner runt om i företaget, på olika nivåer och i olika positioner. 
Som nämndes tidigare intervjuades samtliga medarbetare i det lilla fallföretaget. 
I det stora fallföretaget fick jag en kontaktperson, en tjänsteman med mångårig 
anställningstid, som gav mig en presentation av företaget och visade mig runt i 
lokalerna. Tillsammans med denna person företogs ett rollbaserat urval, där jag 
strävade efter att inkludera dels olika tjänstekategorier (ledning, tjänstemän, 
kollektivanställda), dels olika avdelningar i företaget och dessutom få en sprid
ning på ålder och anställningstid. Sammantaget valdes fjorton personer ut; led
ningsgruppen med VD och tre avdelningschefer, en ingenjör i stabsfunktion, två 
administrativa tjänstemän, tre tjänstemän inom produktion/teknisk utveckling, 
en produktionsledare samt tre verkstadsarbetare från skilda avdelningar. Det 
innebär att fyra av de intervjuade innehade ledande positioner, en befann sig på 
mellanchefsnivå (produktionsledaren) och resten utgjordes av "övriga an
ställda". 

En viktig diskussion som bör föras i detta sammanhang gäller access. Jag in
stämmer i Burgess' (1989) påpekande att accessproblematiken ofta verkar 
förbises av forskare. Den som vill forska i e n social miljö måste inhämta till
stånd från denna, från olika nivåer i systemet. Jag närmade mig företagen ge
nom deras VD:ar, vilket föreföll självklart, och presenterade mig och mitt pro
jekt både muntligt och skriftligt. I båda fallen var VD positivt inställd men ville 
inte ge formellt godkännande förrän personalen - i verkstadsföretaget genom 
sina fackliga ombud och i smidesföretaget på ett informationsmöte för all per
sonal - också ställt upp på att delta i forskningsprojektet. 
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Ett sådant officiellt godkännande är dock endast första steget mot tillitsfulla och 
öppna samtal med olika individer. Man måste sedan förhandla om access vid 
flera tillfallen under forskningsprocessen, menar Burgess (1989), vilket i mitt 
fall innebar att jag i början av varje intervju måste etablera kontakt med just den 
personen. Jag beskrev då forskningsprojektets syfte och betonade att intervju
erna ägde rum på mitt initiativ, att jag inte företrädde några intressen inom före
taget och att resultaten skulle offentliggöras anonymiserat. Dessutom försökte 
jag under hela samtalet upprätthålla den andres förtroende genom en positiv, 
intresserad attityd gentemot dennes erfarenheter, tankar och åsikter. I allmänhet 
upplevde jag intervjusituationen som mycket god, där de intervjuade spontant 
utvecklade sina svar och många gånger delgav mig synpunkter och känslor som 
de uppenbarligen inte skulle anförtro sina arbetskamrater. Varje intervju varade 
ca 2 timmar. 

En störande detalj som kan nämnas i samband med intervjusituationen var att 
en intervju med en arbetare på smidesföretaget genomfördes i kontorets sam
manträdesrum, vilket låg innanför VDs kontor. Väggen mellan rummen var inte 
riktigt ljudisolerad, vilket jag inte insåg från början. Arbetaren i fråga var den 
första som intervjuades i de tta rum och han var ganska fåordig i sina svar. Jag 
förstod vad detta kunde ha berott på när kontoristen i nästa intervju bara ville 
sitta och viska, eftersom chefen kunde höra allt hon sa. Vi bytte då genast till ett 
annat rum och resten av intervjuerna förlöpte väl. Intervjuerna i verkstadsföre
taget genomfördes i ett ostört kontorsrum, som jag fick disponera under mina 
besök. Däremot förekom i en del av dessa intervjuer avbrott genom signaler 
från den intervjuades personsökare. 

De båda företagen har analyserats mycket ingående och enskilda detaljer i före
tagens relationer med sina anställda, med kunder och konkurrenter osv har 
plockats fram. Detta ställde krav på varsam hantering från min sida när fall
beskrivningen skulle sammanställas och återföras till fallföretagen, i synnerhet i 
det lilla företaget där det var lättare att identifiera enskilda personers åsikter. Jag 
har i den analys som presenteras i den här boken försökt ta hänsyn till de in
blandade personerna, eftersom det inte är meningen att någon ska uppleva sig 
blottställd genom mitt forskningsarbete. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram 
det teoretiskt intressanta för att utveckla förståelsen för det etiska perspektivet i 
företags vardagliga liv. 

Jag vill poängtera att alla medarbetare tagit del av och godkänt de intervju
utskrifter som låg till grund för analysen. Utförliga fallbeskrivningar, omfat
tande 40 respektive 75 sidor har också återförts till de båda fallföretagen (dvs 
inte de korta företagspresentationerna i kapitel 8). I smidesföretagets fall har 
ledningen även granskat och godkänt den inomfallsanalys som nu publiceras i 
kapitel 9 (exklusive mina tolkande kommentarer). För att undvika igenkänning 
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har jag, som nämndes tidigare, anonymiserat företagen och även ändrat på vissa 
detaljer i företagsbeskrivningen. Dessa ändringar har inte någon betydelse för 
tolkningen av fallen ur ett etiskt perspektiv. 

7.3 Analys och begreppsutveckling 

7.3.1 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN VID ANALYSARBETET 
Tolkning och begreppsutveckling vid kvalitativa studier ställer stora krav på 
forskaren i form av trohet gentemot data och noggrannhet liksom krav på teore
tisk sensitivitet och kreativitet. Den metodlitteratur som finns beträffande ana
lys av kvalitativa data ger antingen mycket konkreta anvisningar för analys
processen, om "enhetisering" av data, sortering av indexkort, sammanfattning 
av data i form av matriser och scheman osv (se exempelvis Lincoln & Guba 
1985, Miles & Huberman 1984) - eller betonar det nyskapande under tolk
ningsprocessen och att denna inte kan rutiniseras (jämför bl a Ehn & Löfgren 
1982). 

Det förefaller således som om analys och tolkning vid teoriutveckling handlar 
om en balansgång mellan systematiskt isärtagande och sammansättning av em
piriska data respektive kreativt tänkande och teoretiskt "lyft". Å ena sidan riske
rar analysen att sönderstycka helheten och att möjligheten till djupare, holis-
tiska tolkningar går förlorade, men å andra sidan riskerar man att gå för långt 
från den empiriska verkligheten och utveckla teorier för deras "skönhetsvärdes" 
skull (jämför Astley 198597). Repstad (1993), som både redogör för praktiskt 
analysarbete och framhåller vikten av kreativitet och teoretisering vid tolkning, 
uttrycker dilemmat på följande vis: 

"Samhällsforskningen måste fortfarande famla sig fram på en smal stig med 
på ena sidan en naiv tilltro på en entydigt tolkningsbar verklighet 'där ute' 
och på den andra e n total kunsk apsrelativism där den ena tolkningen är så 
god som en annan." (Repstad 1993:96). 

I mitt analysarbete sökte jag vägledning ur metodlitteratur och formulerade där
efter riktlinjer för analys- och tolkningsprocessen. Min målsättning var att ge
nomföra en detaljerad granskning av det empiriska materialet under vägledning 
av det etiska perspektivet. Analysen måste framstå som trovärdig och grundad i 
det empiriska materialet, men också innehålla det teoretiska lyft som ger en 
"aha-upplevelse". Vidare skulle fokuseringen på detaljer alltid ske mot bak
grund av helheten i fallet, vilket innebär en kontinuerlig växling mellan intensiv 

97 Astley (1985) menar att samhällsvetenskapliga teorier ofta inte bedöms utifrån den empiriska 
förankringen, utan utifrån hur tilldragande de är i termer av logisk konsistens och intellektuellt ny
tänkande. 
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fokusering på data och friare, teoretiskt inriktade reflektioner. Detta arbete be
skrivs närmare i det följande. 

7.3.2 ANALYSPROCESSEN 
De tjugosex intervjuer som totalt genomfördes 98 resulterade i en stor mängd 
datamaterial. Dessutom hade jag fått en del skriftligt material från företagen så
som informationsbroschyrer och årsredovisningar. Det första steget i data
bearbetningen innebar upprättande av ett register över allt material och orda
grann utskrift av varje intervju. Intervjuerna sammanfattades sedan och återför
des till respektive respondent för kommentarer och eventuella klargöranden (tre 
sådana inkom). Därefter skrev jag en utförlig fallbeskrivning och skickade till
baka till företagen. Varje intervjuperson fick ett eget exemplar av denna. 

När grundmaterialet på detta sätt blivit sorterat och fastställt vidtog själva ana
lysarbetet. Det indelades i två inomfallsanalyser samt en teorianknuten mellan-
fallsanalys. Under arbetet var ambitionen att växla mellan att fokusera på detal
jer respektive se till helheten och mellan empirisk fördjupning och teoretisk re
flektion. Rent konkret tog detta sig uttryck i att respektive inomfallsanalys in
leddes med en övergripande genomgång av intervjuutskrifterna, varvid jag no
terade kommentarer, reflektioner och spontana tolkningar kring det sagda. Detta 
har inspirerats av Repstad (1993), som förespråkar att man vid teoriutveckling i 
kvalitativa studier inleder med att läsa igenom materialet ett par gånger och an
tecknar idéer och teman innan man utformar kategorier eller antagan
den/hypoteser och fördelar data till dessa. Ett inledande, kreativt stadium i ana
lysarbetet kan därefter ersättas med ett mer systematiskt och rigoröst. 

Efter denna ostrukturerade och fria bearbetning av materialet använde jag mina 
noteringar till att formulera ett antal kategorier, dvs teman/frågeområden som i 
respektive fall framstod som fruktbara att knyta upp analysen kring. Kategori
utvecklingen kan karakteriseras som en kombination av induktiv och deduktiv 
ansats; jag betraktade det empiriska materialet via det teoretiska etiska perspek
tivet, samtidigt som materialet i sig styrde den konkreta formuleringen av kate
gorier. Rent allmänt kan man säga att en kategori innehåller en sammanfattning 
av data inom ett visst tema eller rubrik. Indelning av data i kategorier innebär en 
förenkling av materialet som är nödvändig för att reducera komplexiteten i den 
studerade verkligheten och göra den begriplig och teoretiskt meningsfull. 

Arbetet med respektive inomfallsanalys fortsatte med en systematisk genom
gång av intervjuerna och fördelning av data på de utvecklade kategorierna. 

98 Bestående av ett inledande samtal på ca två timmar med VDn i smidesföretaget samt ytterligare tio 
intervjuer i det företaget, respektive Q ort on "regelrätta" intervjuer i verkstadsföretaget plus ett oban
dat tretimmarssamtal med min kontaktperson där. Samtliga "riktiga" intervjuer spelades in på band 
(med ett undantag i smidesföretaget). 
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Detta förfaringssätt har influerats av bl a Glaser och Strauss' konstant kompa
rativa analysmetod (Glaser & Strauss 1967) och av Lincoln och Guba (1985). 
Rent praktiskt gick arbetet till så att jag kopierade upp varje intervju i tre ex
emplar samt gjorde i ordning ett kuvert för varje kategori. Sedan gick jag nog
grant igenom varje intervju och klippte ut informationsenheter - vilka kunde 
sträcka sig från en mening till långa stycken - och fördelade på de olika kuver
ten. Kategorierna var inte helt ömsesidigt uteslutande, varför en del informa
tionsenheter fördes till mer än en analyskategori. Under processen att fördela 
data till kategorier tillkom även en del nya teman, medan vissa kuvert i efter
hand visade sig bli så tomma att de senare inkluderas i andra kategorier. När 
alla intervjuer i respektive fall bearbetats tog jag ett kuvert i taget, sammanfat
tade informationen från de urklippta citaten samt gjorde en inledande, empiri-
nära tolkning av kategorin. Det är denna text som återfinns i de båda inomfalls-
analyserna i kapitel 9 och 10. 

Såsom framgick av det ovan sagda om de ambitioner som vägledde analysarbe
tet var det viktigt för mig att abstrahera och tolka det empiriska underlaget och 
samtidigt hålla teoriutvecklingen trovärdig genom god anknytning till data. Den 
empiriska förankringen har bland annat inneburit att jag i mitt eget arbetsmate
rial hållit noga reda på från vilken intervju olika informationsenheter kommer 
och på vilka utsagor olika tolkningar baseras. På baksidan av intervju
utskrifterna lade jag in en bokstavskod för respektive intervju (t ex ett "A" för 
marknadschefen på verkstadsföretaget) och på framsidan radnumrerade jag 
texten löpande. Därigenom kan de sönderklippta intervjuutsagoma alltid åter
föras till sina ursprungskällor, både med avseende på intervjuperson och plats i 
intervjun. Vidare har jag för varje analyskategori skrivit upp det datamaterial 
den innehåller, med en bokstavskod (enligt ovan) för intervjupersonen samt en 
siffra för radnumret i intervjuutskriften. Om annat material använts, t ex infor
mationsbroschyrer, har jag också angivit det. Därför kan en extern granskare, 
som får tillgång till mitt interna arbetsmaterial, se vilket empiriskt underlag 
olika analyskategorier och tolkningar bygger på. 

Dessa konkreta åtgärder har i mycket hämtat vägledning ur de metoder som 
Lincoln och Guba (1985) utvecklar för att etablera trovärdighet vid naturalistisk 
forskning. Där framförs bland annat vikten av s k "audit trails", vilket de ovan 
nämnda åtgärderna kan betraktas som, och av extern granskning under forsk
ningsprocessen (Lincoln & Guba 1985:317ff). Min handledare kan härvidlag 
sägas ha fungerat som en slags "inquiry auditor" genom att hon har tagit del av 
hela det empiriska grundmaterialet och även alla kategoriernas kuvert med ur
klipp, och kunnat jämföra detta mot de analyser jag skrivit. 

Efter de empirinära inomfallsanalyserna var ambitionen att föra samman tolk
ningarna från de båda fallen och att höja deras abstraktionsgrad. Under mellan-
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fallsanalysen fördes fallens kategorier samman och jämfördes med varandra 
samt anknöts till befintlig teoribildning. I samband med detta kom en del kate
gorier att inkluderas i andra. Syftet var att styra in det fortsatta arbetet på vissa 
speciellt intressanta aspekter och lämna andra detaljer och sidospår i det empi
riska materialet därhän. Detta kan uttryckas så att jag för en ögonblick sökte se 
till helheten innan jag åter fördjupade mig i detaljerna. 

Under mellanfallsanalysen genomförde jag också en förnyad litteraturgenom
gång i avsikt att komplettera referensramen med nytt material som utifrån de 
empiriska erfarenheterna framstod som teoretiskt relevant. Således har jag un
der analysprocessen växlat mellan att fokusera på detaljer, lyfta blicken till hel
heten samt reflektera teoretiskt kring de empiriska erfarenheterna. 

Mellanfallsanalysen består av två kapitel (11 och 12). Kapitel 11 baseras direkt 
på inomfallsanalysernas kategorier. Därigenom blir det möjligt att utveckla 
kunskap genom att syntetisera de empiriska erfarenheterna. I kapitel 12 diskute
ras respektive fall som en helhet och deras särskiljande karakteristika fokuseras 
i syfte att utveckla begrepp som speglar fallföretagens etiska handlings- och 
värderingsmönster. Kapitlet har därigenom en mer direkt komparativ karaktär. 

Begreppen för organisationernas etiska handlings- och värderingsmönster, som 
presenteras i slutet av kapitel 12, har alltså utvecklats genom en successiv sam-
manföring och abstrahering av empiriska data. Förfaringssättet kan jämföras 
med den analysmetod Spradley (1979) beskriver, där man steg för steg går från 
delar mot helheter. Liksom de båda etiska synsätten i kapitel 6 kan de här ut
vecklade begreppen jämföras med Eneroths idealyper; handlings- och värde
ringsmönstren fångar det centrala hos de undersöka empiriska fallen och är öm
sesidigt uteslutande (Eneroth 1984). Ambitionen är också att begreppen ska 
vara teoretiskt fruktbara, för att därmed bidra med kunskap som inte enbart är 
bunden till de specifika fallen. 
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8. Företagsbeskrivningar 

8.1 Introduktion 
I detta och de följande fyra kapitlen kommer resultaten av den andra empiriska 
delstudien att presenteras. Den empiriska redovisningen läggs upp så att jag 
först presenterar de båda undersökta fallföretagen relativt kortfattat (i detta 
kapitel), för att därefter genomföra en empirinära inomfallsanalys för respektive 
företag (kapitel 9 och 10). I kapitel 11 ställs de båda fallen mot varandra och 
belyses med teoretiska bidrag hämtade från såväl den teoretiska referensramen 
som från kompletterande litteratur. Kapitel 12 avslutar fallstudiedelen i det här 
arbetet med utvecklade begrepp för organisationernas etiska handlings- och 
värderingsmönster. 

Uppläggningen av fallstudieanalysen kan sammanfattas i en figur, motsvarande 
den som inledde redovisningen av enkätstudieresultaten. 

Kapitel 8. 

FÖRETAGSBESKRIVNINGAR 

Kapitel 9 

Inomfallsanalys smidesföretaget 

Kapitel 10 

Inomfallsanalys verkstadsföretaget 

\ / 
Kapitel 11 

MELLANF ALLSANAL YS 

Kapitel 12 

ETISKA HANDLINGS- OCH 
VÄRDERINGSMÖNSTER 

Figur 8.1 Översikt över analysen av fallstudien 

Således börjar fallstudiedelen med beskrivningar av smidesföretaget respektive 
verkstadsföretaget. Dessa hålls relativt korta, eftersom inomfallsanalyserna 
kommer att vara empirinära och innehålla utförliga hänvisningar till bakom
liggande data. 

Företagsbeskrivningarna inleds med en kort allmän presentation och översikt 
över den historiska utvecklingen i respektive fallföretag. Därefter redogör jag 
för företagets verksamhet samt för ledarskaps- och organisationsfrågor. Struktu
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ren på de båda fallbeskrivningarna är i stort sett överensstämmande, men avvi
kelser finns vilket motiveras av olikheterna hos fallen. Avsikten med presenta
tionen är att introducera läsaren i de båda fall som senare analyseras. Den in
formation som återges är således av övergripande slag och återkommer i för
djupat skick under inomfallsanalyserna. 

8.2 Smidesföretaget 

8.2.1 INTRODUKTION OCH HISTORIK 
Det här är ett litet verkstadsföretag som sysslar med kundanpassade smides-
arbeten. Företaget är beläget på en medelstor industriort i Mellansverige och ägs 
av två bröder i 50-årsåldern. Den situation som beskrivs här avser intervju
perioden, våren 1992. Då fanns, inklusive ägarna, tio personer sysselsatta vid 
smidesföretaget, varav sju verkstadsarbetare och en deltidsanställd kvinnlig 
kontorist. 

Företaget startade 1960 av de nuvarande ägarnas far. De började arbeta i företa
get direkt efter skolan och tog under senare delen av 70-talet successivt över 
ägande och skötsel av företaget. 1980 fördes ägarskapet helt och hållet över till 
de båda med en 50 %-ig ägarandel vardera. Den ena brodern, som redan under 
70-talet allt mer tagit över försäljnings- och administrationsarbetet, blev då VD 
och den andre blev förman för verkstaden. Grundaren arbetade kvar i företaget 
på deltid fram till pensionen 1985, men har även senare deltagit i verkstadsarbe
tet i viss mån. Han är utbildad smed och den ende på företaget som kan utföra 
riktigt konstsmide. 

Företagets storlek har varierat över tiden med hänsyn till konjunkturläget. Som 
mest har man haft fjorton anställda. Vid intervjutillfallet mars - april 1992 hade 
lågkonjunkturen drabbat smidesföretaget i form av sänkt orderingång och led
ningen hade just sagt upp två av verkstadsarbetarna samt kontoristen (de hade 
inte hunnit sluta när intervjuerna startade och ingår därför i undersökningen). 

Smidesföretaget är anslutet till en branschorganisation, ett arbetsgivareförbund 
och en småföretagarförening. VD är aktiv i samtliga organisationer, på lokal 
eller central nivå. 

8.2.2 VERKSAMHET 
Huvuddelen av företagets verksamhet utgörs av s k byggnadssmide". Detta 
innefattar tillverkning och montering av balkar, stommar och andra järn
konstruktioner vid ny- och ombyggnader av hus. Dessutom tillverkar man 

99 Motsvarande ca 50% av omsättningen. 
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trappräcken, balkongräcken och andra smidesdetaljer. Smidesarbete kan också 
utföras vid löpande reparationer och underhåll av byggnader. 

Verksamheten bygger på specifika kunduppdrag. Kunderna utgörs främst av 
byggföretag, men även av företag och privatpersoner med fastighetsinnehav. 
Större projekt upphandlas vanligen genom anbudsförfarande, medan mindre 
omfattande smidesarbeten kan göras på löpande räkning. Företaget är välkänt 
på orten och anlitas av de flesta större byggföretag. Man anser sig arbeta med 
hög kvalitet och noggrannhet på smidesföretaget. Man framhåller också att man 
jämfört med sina lokala konkurrenter besitter en särskilt god kompetens beträf
fande utförandet av finare smidesdetaljer, såsom smidda trappräcken vid ny
byggnationer. Kvalitetstänkandet är en viktig tradition i företaget, som här
stammar från smidesföretagets grundare och har förts vidare till söner och an
ställda. 

En annan viktig del i verksamheten är tillverkning av en typ av stålstängsel med 
grind som man konstruerat själva. Stängslet tillverkas både för privatbostäder 
och för industriellt bruk. Dessutom fungerar företaget som återförsäljare av en 
importerad, tysktillverkad plåtdörr som är både brand- och inbrottssäker. Den är 
avsedd för industrifastigheter, företag, butiker osv. Man monterar och utför 
även service av dessa plåtdörrar. Tillverkning, försäljning, montering och ser
vice av stängsel respektive dörrar motsvarar c a 1/3 av företagets totala omsätt
ning. En viktig kontaktväg till marknaden med avseende på dessa produkter är 
en årlig regional industrimässa. 

Tidigare var smidesföretaget återförsäljare åt en lokal liten tillverkare av en an
nan sorts plåtdörr. De ekonomiska villkoren i de tta samarbete var mycket goda 
för smidesföretaget. Men i mitten av 80-talet sålde det lilla plåtföretagets ägare 
verksamheten till en stor svensk plåtprodukttillverkare, varefter samarbetet 
upphörde. Något år senare kom smidesföretagets VD i kontakt med importören 
av den tyska dörren och inledde ett samarbete med denne i stället. 

Vid sidan av byggnadssmide, staket och dörrar har man också en del mindre 
verksamhetsområden. Bland annat utvecklar eller marknadsför man en del 
smidesprodukter i samarbete med andra företag, såsom plåtskåp för olika ända
mål och belysningsstolpar. Man tar också emot kunder som kommer direkt till 
verkstaden med mindre järn- och stålarbeten. 

Fördelningen på olika verksamhetsområden följer inte av någon medveten stra
tegi, utan är snarare en följd av tradition och av tillfälligheter som spelat in. Ti
digare var byggnadssmidet ännu mer dominerande, medan stängsel- och dörr
försäljningen utvecklats under det senare årtiondet. Ambitionen är dock att ha 
"flera ben att stå på", så att man inte blir alltför beroende av ett enskilt område. 
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En nackdel med den nuvarande fördelningen på verksamhetsområden är att man 
blir väldigt beroende av byggkonjunkturen. 

Konkurrensen på byggnadssmidessidan har blivit hårdare under smidesföreta-
gets livstid genom att flera små verkstäder, som ägnar sig åt plåt- och smides-
arbeten på byggnader, etablerats på orten. Konkurrensen har i synnerhet skärpts 
under lågkonjunkturen (1992). Företagsledarna har dock god personlig kontakt 
med sina konkurrenter. De är även branschkollegor, vilka man samarbetar med i 
gemensamma frågor. Smidesföretaget kan anlita andra verkstäder för att fa vissa 
plåtarbeten utförda, som man själv saknar maskinutrustning för. Motsvarande 
kan andra verkstadsföretag vända sig till smidesföretaget för att få hjälp. 

8.2.3 LEDNING AV FÖRETAGET 
Smidesföretagets båda ägare har, som framgick ovan, fördelat ledarskapet mel
lan sig. VD har hand om administration, ekonomi, försäljning och formella per
sonalfrågor, medan förmannen planerar och fördelar arbetet i verkstaden. Ingen 
av dem ser som något självändamål att vara företagare, utan det blev ett natur
ligt sätt för dem att ha ett arbete i och med att de började arbeta åt sin far i unga 
år. VD skulle gärna tänka sig att vara anställd åt någon annan, arbeta mer med 
försäljning och slippa ansvaret för personalen, vilket kan kännas betungande. 
Förmannen, å sin sida, tycker att arbetet i verkstaden och kontakten med kun
derna är det mest stimulerande och skulle gärna ägna sig mer åt det och mindre 
åt "pappersarbete". 

Företagsledarna säger sig driva företaget gemensamt och hantera alla viktiga 
frågor tillsammans, även om de delat upp det dagliga arbetet mellan sig. Bland 
de anställda har smidesarbetarna daglig och nära kontakt med förmannen, men 
möter VD mer sporadiskt, såsom vid informationsmöten och förhandlingar. 
Rent fysiskt är verkstaden åtskild från kontoret genom en matsal, ett omkläd
ningsrum och en hall. Kontoristen sitter på kontoret tillsammans med VD. 

Den långsiktiga målsättningen för företagsledarna verkar vara att bevara det 
som grundaren byggt upp, dvs bygga vidare på traditionen med byggnadssmide 
och, när tillfälle erbjuds, komplettera detta med nya produktområden. Den 
lämpliga storleken på arbetsstyrkan anses vara 10-12 verkstadsarbetare. Eko
nomiskt strävar man efter en långsiktigt stabil ekonomi. Företagsledarna tar ut 
måttliga löner och sällan någon aktieutdelning. Vinsterna hålls i stället kvar i 
företaget och man försöker att inte skuldsätta sig alltför mycket. Dessutom gör 
man avsättningar till pensionsförsäkringar med målsättningen att kunna lyfta 
pension från 55 års ålder. 
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8.2.4 ORGANISERING OCH PERSONALFRÅGOR 
Smidesföretagets organisationsstruktur består av verkstaden, med smidesarbe-
tare och forman, och kontoret, med VD och kontorist.100 

I verkstaden deltar alla smidesarbetare i samtliga förekommande arbetsuppgif
ter. Detta involverar både arbete vid maskinerna i verkstaden samt svets- och 
monteringsarbete ute på byggarbetsplatser. Förmannen fördelar arbetarna på de 
olika uppdrag som kommer in. Vanligen arbetar man två och två på jobb utan
för verkstaden. Förmannen lämnar då instruktioner för arbetet, men sedan måste 
smidesarbetarna själva planera och genomföra arbetet ute hos kunden. De måste 
alltså klara av alla arbetsmoment och även kunna hantera eventuella problem 
som uppkommer. Därför krävs det lite självständighet och initiativförmåga för 
att passa för det här jobbet, menar förmannen. Det är också denna aspekt av ar
betet som upplevs som stimulerande bland arbetarna. De far ett friare och mer 
självständigt och omväxlande arbete, jämfört med ett traditionellt verkstads
arbete. Det bäddar för långa anställningstider och låg personalomsättning. 

Samtidigt innebär detta sätt att arbeta att den kunskap som ges genom skolans 
verkstadsutbildningar inte räcker för att klara av jobbet. En nyanställd måste 
successivt lära sig de olika arbetsuppgifterna, vilket kan ta flera år. Därför 
praktiseras ett informellt lärlingssystem på företaget; den nyanställde far följa 
med en erfaren arbetare på ute-jobb, i början mest som hantlangare men undan 
för undan med större delaktighet i arbetets utförande. Ägarna försöker därför 
rekrytera ungdomar direkt efter avslutad utbildning, eftersom det är lättare att få 
dessa att anpassa sig efter företagets lärlingssystem. Vid nyanställningar utnytt
jar företaget praktikplatser och provanställning, för att kunna bilda sig en upp
fattning om den tilltänktes kapacitet och arbetsvilja innan denne anställs. 

På kontorssidan sköter kontoristen bokföring, fakturering och andra kontors-
göromål 20 timmar i veckan. När hon anställdes för fem år sedan var det me
ningen att hon skulle arbeta förmiddagar fem dagar i veckan, men hon kom 
överens med VD om att endast arbeta fyra dagar och då en längre stund varje 
dag. Kontoristen har mycket liten kontakt med de övriga anställda, vilka alla är 
män, och träffar dem endast under fika- och lunchraster. Hon känner sig under-
sysselsatt i sitt arbete och skulle vilja ha fler arbetsuppgifter. Som jag nämnde 
tidigare var hon vid intervjutillfallet uppsagd p g a arbetsbrist. 

Varje månad samlar företagsledarna smidesarbetarna för ett informationsmöte 
där man berättar om vilka uppdrag som influtit, vilka anbud man lämnat och 
liknande. Där kan de anställda också ta upp synpunkter och önskemål. De kan 
lämna förslag på inköp av nya verktyg eller arbetskläder, och de får lämna sina 

l°° Det kan påpekas att något formellt organisationsschema inte fanns i smid esföretaget, utan den här 
återgivna "organisationsstrukturen" följer av de intervjuades beskrivningar av arbetet i företaget. 
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åsikter beträffande planerade förändringar. De anställda är nöjda med informa-
tionsgivningen. De har däremot ganska lite insyn i verksamhetens ekonomiska 
sida och de anser det vara naturligt att det är företagsledarna som bestämmer i 
företaget. De förefaller uppskatta att ha nära och goda relationer med ledningen, 
i synnerhet med förmannen. 

Företagsledarna och kontoristen har månadslön och smidesarbetarna timlön. 
Smidesarbetarna ingår också i ett bonuslönesystem, där en viss andel av vinsten 
vid varje halvårsbokslut delas ut i förhållande till antal arbetade timmar. Syste
met infördes på VDs initiativ, då han föredrar resultatberoende tillägg på lönen i 
stället för fasta lönepåslag. Han menar också att det är viktigt att de anställda far 
en känsla av att om det går bra för företaget, så ger det dem någonting också. 
Däremot bör inte kontoristen vara med i bonuslönesystemet då hon inte kan på
verka resultatet, säger han. Smidesarbetarna själva anser sig dock inte ha något 
större inflytande över företagets ekonomiska resultat eller över bonusens stor
lek. Vidare verkar de rätt missnöjda med sin lönenivå och jämför sig då med de 
byggnadsarbetare som de träffar på byggarbetsplatser. 

Vid de årliga lokala löneförhandlingarna möts smidesarbetarnas fackliga ar
betsplatsombud och VD för formella överläggningar. Båda parter förefaller 
uppleva denna situation som påfrestande. Det är svårt att stå på sig för sina 
krav, tycker framför allt de anställda. VD sitter med i arbetsgivarnas förhand
lingsdelegation och har god insyn i det avtal som tecknas centralt, vilket stärker 
hans position under förhandlingarna på arbetsplatsen. De anställda anser sig 
däremot ha bristfälligt stöd från sin centrala fackliga organisation. 

Arbetsmiljön vid smidesarbete kan vara bullrig, smutsig och slitsam. Skydds
utrustning finns och en av de anställda, som är skyddsombud, försöker påminna 
de andra om att utnyttja denna. Risken för skador på syn och hörsel är annars 
stora, och flera äldre arbetare, som nu gått i pension, hade fatt hörselnedsätt-
ningar. En tidigare anställd i smidesföretaget har varit tvungen att sluta p g a 
cirkulationsrubbningar i fingrarna, vilket klassificerades som arbetsskada orsa
kat av maskiner med vibrerande handtag. 

8.2.5 KUNDKONTAKTER 
Eftersom varje uppdrag är tidsbegränsat är det viktigt för smidesföretaget att 
hela tiden få in nya jobb. Långsiktigt goda relationer med de större byggföreta
gen är därför nödvändigt för att få delta i anbudsgivningar. Smidesföretaget har 
här en fördel genom att det är gammalt och välkänt på orten. Ledningen för
söker utveckla företagets position på marknaden genom dess kvalitet och servi
cenivå, men för de stora byggföretagen är det lämnade anbudet i stort sett av
görande för valet av underentreprenör. Det är tråkigt att beslutet om vilket före
tag som ska anlitas fattas av en inköpare på byggföretagets huvudkontor, vilken 
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man aldrig har någon personlig kontakt med, menar smidesföretagets VD. Han 
menar samtidigt att smidesföretaget ska kunna vara med och konkurrera pris
mässigt också. Man strävar härvidlag efter en rak och fast prisbild, dvs att inte 
anpassa prisnivån uppåt så mycket i högkonjunktur. Vid arbeten på löpande 
räkning är det viktigt att hålla en vettig prisnivå, framhåller VD också. 

I smidesföretagets inställning till att lämna god service ingår att med kort varsel 
ställa upp på mindre jobb som kommer direkt in till verkstaden, trots att man 
egentligen kanske har full beläggning. Smidesarbetarna tycker det är positivt att 
träffa kunderna och att fa uppskattning, men menar också att arbetsdagen kan 
bli alltför sönderhackad med småjobb. 

Kontakterna med kunderna involverar vanligen flera medarbetare på smides
företaget. När det gäller byggnadssmide inkommer i regel en anbudsförfrågan 
till företaget och VD, ibland förmannen, utarbetar ett anbud på uppdraget i 
fråga. Om budet antas kommer VD eller förman att planera arbetet närmare, 
köpa in material etc. Man anlitar vanligen lokala leverantörer och köper lö
pande, utan långsiktiga kontrakt. Därefter lämnar förmannen instruktioner till 
de smidesarbetare som tilldelats uppdraget, och dessa åker ut från verkstaden 
till byggarbetsplatsen och utför arbetet. Vissa detaljer tillverkas dock hemma i 
verkstaden. På ett större projekt kan det innebära att smidesarbetarna återkom
mer till bygget vid olika tidpunkter, några dagar eller veckor i st räck, under en 
period på flera månader. Man jobbar då tillsammans med byggnadsarbetarna 
och har viss kontakt med byggets arbetsledare, åtminstone då problem uppstår 
eller när ändringar i byggprocessen måste göras. Smidesarbetarna upplever att 
det är byggföretaget som anlitat dem som är deras kund, men de har ingen kon
takt med eller kännedom om den slutliga beställaren. 

8.3 Verkstadsföretaget 

8.3.1 INTRODUKTION OCH HISTORIK 
Det stora fallföretaget, som tillhör den medeltunga verkstadsindustrin, tillverkar 
tekniskt avancerade komponenter inom styr- och reglerutrustning för använd
ning på arbetsfordon inom jord- och skogsbruk samt inom gruvindustrin. Till
verkningen omfattar idag två huvudsakliga verksamhetsområden.101 Företaget 
har ursprung från 50-talet, då två bröder startade tillverkning av en egenutveck-
lad traktor för gruvdrift. Olika typer av gruvfordon var ett viktigt verksamhets
område i företaget fram till mitten av 70-talet. På en annan ort i landet tillverka
des vid den tiden också gruvfordon och de båda företagen var konkurrenter, tills 
de i slutet av 60-talet köptes upp av samma investmentbolag och slogs ihop. 

101 Alla tidsangivelser avser den tidsperiod då studien genomfördes, dvs våren 1992. 
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Efter ytterligare ett antal år koncentrerades tillverkningen av själva gruv-
fordonen till den andra orten och verkstadsföretaget fick inrikta sig på att leve
rera komponenter till "fordonsföretaget" (som den f d konkurrenten hädanefter 
kallas). Företagen har numera olika ägare, men fortfarande är fordonsföretaget 
verkstadsföretagets största kund. Fordonsföretaget opererar på hela världsmark
naden. 

Verkstadsföretaget är beläget på samma ort som smidesföretaget. Det utgör, till
sammans med 3-4 andra större industriföretag, en betydelsefull del i det lokala 
näringslivet. Ett bostadsområde i närheten har uppkallats efter företaget. Verk
samhet bedrivs i en stor byggnad, med verkstad på över 10 000 m2 samt kon
torslokaler, och i en mindre verkstadsbyggnad "tvärs över gatan". 

Antalet anställda har varierat över tiden. I mitten på 70-talet hade man över 600 
personer anställda och under 80-talet pendlade siffran mellan 350 och 400 an
ställda. Företaget, som under många år haft en svag lönsamhet, drabbades hårt 
av lågkonjunkturen i början av 90-talet. Under samma period genomgick före
taget en ledningskris, där den förre VDn avgick hösten 1988 efter konflikter 
med de anställda. Det dröjde sedan till slutet av 1989 innan en ny VD tillträdde. 

Under hösten 1991 blev företagets ekonomiska situation snabbt förvärrad och 
dess överlevnad var hotad. Ledningen lyckades dock avvärja hotet genom om
läggning av marknadsstrategin, som nu kräver färre tjänstemän, och krympning 
av verksamheten. Två av dåvarande fyra verksamhetsområden avyttrades. En 
genomgripande organisationsförändring genomfördes också i det här samman
hanget. Företagsledningen kunde med dessa åtgärder övertyga företagets ägare, 
ett investmentbolag (ett annat än det ovan nämnda), om företagets framtids
utsikter, varvid dessa gick med på att lämna kapitaltillskott för täckning av de 
ekonomiska förlusterna. Dessutom lyckades verkstadsföretaget placera en ny 
och mycket betydelsefull order hos sin största kund. Fordonsföretaget hade kla
rat sig relativt bra under lågkonjunkturen p g a sin internationella inriktning. 
Den nya ordern innebar att den fallande produktionskurvan bromsades upp. 

Den minskande produktionsvolymen har under de senaste åren medfört omfat
tande personalnedskärningar och uppsägningar har genomförts i flera om
gångar. Rationalisering av administration och tillverkning har också minskat 
personalbehovet. Man planerade att ha drygt 200 anställda kvar i slutet av 1992. 

De senaste årens problematiska situation har bidragit till mycket oro bland 
verkstadsföretagets medarbetare och flera intervjuade talar om en dålig stäm
ning i organisationen. Det fanns dock vid intervjuperioden en rätt samstämmig 
uppfattning om att företaget nu gått igenom det värsta och var på väg uppåt, ur 
krisen. De anställda som fått en plats i den nya organisationen uttryckte tillför
sikt inför företagets framtid. 
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8.3.2 PRODUKTIONSTEKNIK OCH TEKNISK UTVECKLING 
Verkstadsföretaget är således underleverantör till tillverkare av arbetsfordon 
såsom skogs- och jordbruksmaskiner, gruvfordon och liknande. Man har en 
egen utvecklingsavdelning och ett avancerat laboratorium där man kan konstru
era och testa nya komponenter. Produkterna bygger på standardkoncept, men 
kan specialanpassas efter varje kunds behov. De tekniska villkoren i form av 
tillverkningsmetoder och produktutveckling är viktiga för verkstadsföretaget 
och jag inleder beskrivningen av företagets verksamhet med att diskutera detta. 

Tidigare var tillverkningen upplagd enligt löpande band-modell, där komponen
ter förflyttades genom verkstaden i olika stadier av bearbetning för att slutligen 
samlas upp för montering och packning. Varje verkstadsarbetare hanterade en 
uppgift i processen och arbetet samordnades av förmän, planerare, konstruk
törer och andra tjänstemän inom produktionen. 

I slutet av 80-talet drogs ett omfattande investeringsprogram igång i syfte att 
modernisera och effektivisera produktionen. Industrirobotar och tekniskt avan
cerade anläggningar började successivt ersätta befintlig maskinutrustning. Till
verkningen samlades i s k flödesgrupper där ett antal operatörer får ett gemen
samt ansvar för att färdigställa vissa detaljer. Genom den nya tekniken ökar 
möjligheterna till precision och kvalitet i de tillverkade produkterna. Avsikten 
är också att göra arbetet för verkstadsarbetarna mindre tungt och monotont och 
istället mer ansvarsfullt och omväxlande. Samtidigt ökar kraven på verkstads
arbetarnas kompetens, och internutbildning har genomförts för att lära perso
nalen att hantera de datorstyrda maskinerna. Det kan dock vara svårt för vissa 
äldre arbetare utan längre teoretisk utbildning att lära sig det nya sättet att ar
beta. 

Man har också satsat mycket på produktutveckling och avancerad konstruktion 
i v erkstadsföretaget. Det tekniska laboratoriet tillhör de modernaste i Sverige i 
sitt slag. Under 80-talet lades stora resurser ned på att utveckla en ny, avancerad 
typ av komponent, som var avsedd att ersätta en tidigare teknik. Den nya tekni
ken - hädanefter benämnd "high-tech-produkten" - ansågs vara revolutionerande 
ur kundens synvinkel, men det var svårt att få stabilitet i konstruktionens kvali
tet och verkstadsföretaget fick lägga ned betydande energi och resurser på tek
nikutvecklingen. Det var också svårt att få acceptans för den nya tekniken på 
marknaden; man menar att kunderna var tveksamma till verkstadsföretagets 
förmåga att utveckla produkten kommersiellt och att dessa därför inte vågade 
satsa på den. High-tech-produktens största misslyckande låg i att man inte lyck
ades etablera den hos fordonsföretaget, sin största kund. Det blev då uppenbart 
att ytterligare stora resurser skulle komma att krävas för att utveckla produkten, 
samtidigt som företagets lönsamhet sjönk kraftigt genom lågkonjunkturens an
komst. Därför fattades 1991 beslut om att avyttra high-tech-produkten. Patent 

143 



och maskiner såldes till ett stort japanskt företag i början av 1992. De kunder, 
som man ändå hade lyckats etablera high-tech-produkten hos, fick med fyra 
månaders "varsel" meddelande om att nyproduktionen av komponenter skulle 
upphöra. Därefter skulle endast reservdelar tillhandahållas. 

Idag har betoningen på teknik och produktutveckling minskat i verkstadsföreta
get, som en följd både av försämrad ekonomisk situation och ny marknads
strategi. Den nya VDn (se avsnitt 8.3.1) anses vara mer "marknadsinriktad" än 
föregående VDar. Den tidigare stora utvecklingsavdelningen i företaget har 
skurits ned och ingår nu i produktionschefens ansvarsområde. Allt utvecklings
arbete skall vara direkt kundrelaterat. Därmed kommer vi in på den utåtriktade 
aspekten av företagets verksamhet. 

8.3.3 MARKNADSFÖRING OCH KUNDER 
Företaget domineras på kundsidan, såsom nämndes ovan, av en inhemsk till
verkare av gruvfordon. Efter den nya ordern från fordonsföretaget (se ovan) har 
denna kunds andel av verkstadsföretagets omsättning ökat från 60% till 75%. 
Detta beror också på den rådande lågkonjunkturen som medfört sänkt order
ingång från andra kunder. Ambitionen är dock att beroendet till fordonsföreta
get ska minska med den nya marknadsstrategin, som jag beskriver nedan. 
Verkstadsföretaget har också ett par andra betydande kunder som man etablerat 
långsiktiga relationer med genom att utveckla avancerade, specialanpassade 
komponenter. Dessutom säljer man standardkomponenter till mindre tillverkare. 

Tidigare syftade företagets marknadsstrategi till att minska beroendet av for
donsföretaget genom att etablera en stor kundkrets. Denna marknadsstrategi 
hanterades genom en resande sälj kår, som besökte kunder i Sverige och, i viss 
mån, i Europa. Därigenom etablerades ett stort antal mindre kunder. Säljarna 
kunde ofta ha goda personliga relationer med inköpare i sina kundföretag, vilket 
underlättade möjligheterna att komma överens om pris och tekniska detaljer. 
Men moderniseringen av företagets tillverkningsteknik, enligt ovan, förutsätter 
tillverkning i långa serier för att nå en rationell stordrift. Den nya marknads
strategi som formulerades under föregående år går därför ut på att man ska 
knyta ett mindre antal stora kunder, s k OEM-tillverkare102, till sig. Genom att 
etablera ett långsiktigt samarbete med kunder, som årligen behöver ett stort an
tal tekniskt avancerade och specialanpassade komponenter, kan man uppnå vo
lymer i tillverkningen och samtidigt få användning för sitt tekniska kunnande. 
Man söker sig därför till internationella kunder som värdesätter konstruktions
kompetens och hög kvalitet på produkterna. Ambitionen är således att etablera 

102 Förkortningen betyder Original Equipment Manufacturer. 
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sig på marknaden genom teknisk skicklighet och pålitlighet, snarare än genom 
lågt pris. 

Det tar dock tid att fa igenom stora affärer av det slag som nu eftersträvas, där 
kunden genom de specialanpassade produkterna binder sig långsiktigt för en 
viss leverantör. Man måste närma sig den potentiella kunden på en hög nivå, 
genom marknadschef eller VD, och man måste vara väl förberedd på kundens 
verksamhet och komponentbehov. Under säljprocessen blir många olika perso
ner inblandade i de olika företagen, såsom utvecklingsingenjörer och produk
tionstekniker. När överenskommelser om samarbete väl träffats är det meningen 
att de löpande kundkontakterna ska skötas direkt av produktionspersonalen i 
verkstadsföretaget. Därmed är det inte längre relevant att ha en traditionell säl-
j organisation, och denna har också upplösts i och med omorganisationen. Kvar 
finns endast en mycket liten marknadsavdelning samt "innesäljare", placerade i 
verkstaden, som tar emot löpande order. 

En effekt av strategiomläggningen är att en del av företagets tidigare kunder 
inte längre är önskvärda, då de köper alltför små serier för att vara intressanta. 
Dessutom försvinner många kunder genom att två verksamhetsområden (high-
tech-produkten samt ett annat) lades ned från årsskiftet 91/92. En rad befintliga 
kundrelationer måste således avvecklas och det sker bl a genom prishöjningar 
eller genom hänvisningar till andra leverantörer. 

Också på leverantörssidan strävar man efter att minska antalet kontakter och 
etablera långvariga och utvecklade samarbeten med pålitliga leverantörer. 
Verkstadsföretagets ledning talar om att "gifta ihop sig" med såväl kunder som 
leverantörer. Längst har man kommit i samarbete med en underleverantör av 
insatsmaterial, som har sitt lager inne i verkstadsföretagets lokaler och därför 
kan leverera dagligen. 

8.3.4 LEDNING OCH PERSONALFRÅGOR 
Verkstadsföretagets ägarsituation har förändrats under årens lopp, från att ha 
varit familjeägt till att vara ägt av olika investmentbolag. Senast i början av 
1992 skedde en viss förändring i ägarstrukturen. De intervjuade i verkstadsföre
taget anger vilka formella avkastningskrav ägarna ställt på företaget de senaste 
åren, men en analys av företagets resultat och lönsamhet visar att man knappast 
nått upp till dessa krav någon gång under de senaste tio åren (med undantag för 
ett par år i slutet av 80-talet). Nuvarande VD var kritisk till att ägarna inte rea
gerade på den bristande lönsamheten i företaget förrän de ekonomiska förlus
terna antog akuta former under 1991. Som tidigare nämndes lyckades ledningen 
- genom "en kampanj", med VDs ord - förmå ägarna att rädda företaget. De an
ställda föreföll uppleva att verkstadsföretaget fatt en ny chans. 
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Företaget fick alltså en ny VD i slutet av 1989 sedan den förra tvingats avgå 
efter konflikter med personalen. Det verkar över huvud taget ha funnits en hel 
del interna konflikter i verkstadsföretaget historiskt sett, i synnerhet mellan de 
kollektivanställdas fackliga representanter och företagsledningen. När den nya 
VDn tillträdde hade VD-posten varit obesatt i över ett år och den löpande verk
samheten leddes under tiden av en konsult, vilket anses ha förvärrat företagets 
problem. 

Den nya VDn kom från ett annat industriföretag på orten och samlade vid sitt 
tillträde en ny ledningsgrupp omkring sig. Bland annat anställde han en verk
stadschef från sitt förra företag, men denne mötte starkt motstånd ute i organi
sationen. Verkstadschefen beskylldes för bristande kompetens och VD ansåg 
sig tvungen att säga upp honom efter ungefär ett år. 

Idag består ledningsgruppen av, förutom VD, en relativt nytillträdd marknads
chef, en administrativ chef (som började för ett par år sedan som ekonomichef, 
men som nu även fått hand om personalfrågor) samt en produktionschef. Den 
sistnämnde har många år bakom sig i företaget och åtnjuter stort förtroende 
bland de produktionsanställda. Den nuvarande ledningen anser sig ha etablerat 
bättre relationer med personalen och dess fackliga representanter. Förhållandet 
mellan ledning och anställda präglas dock, enligt en del anställda, av ett stort 
avstånd. Inte minst upplever verkstadsarbetarna stor distans till VD. 

Alla anställda på företaget har månadslön. Det tidigare ackordslönesystemet 
bland produktionspersonalen har tagits bort med motiveringen att det är arbets
innehållet och inte lönen som ska vara motiverande. Den allmänna uppfatt
ningen tycks vara att företagets lönenivå är god på kollektivsidan, medan tjäns
temännen ligger sämre till lönemässigt (relativt andra företag). Tre fackförbund 
finns representerade vid företaget; Metallindustriarbetareförbundet ("Metall"), 
SIF samt SALF. 

Ledarna framhåller att de söker engagera sina medarbetare i organisationens 
olika beslutsprocesser, men även att det är viktigt att alla anställda arbetar i en
lighet med de beslut som ledningen fattar. Man har också försökt förbättra in-
formationsgivningen som tidigare fungerade sporadiskt eller inte alls. Varje 
anställd ska nu delta i ett veckomöte på sin avdelning. Under de turbulenta pe
rioderna med personalnedskärningar, nya strategier och omorganisationer sam
lade ledningen vid flera tillfallen all personal för gemensam information. Både 
ledning och anställda framhåller vikten av god informationsspridning för att 
göra de anställda delaktiga i verksamheten och få dem att acceptera de föränd
ringar som sker. Däremot fanns det bland vissa anställda, i synnerhet tjänste
männen, viss kritik mot upplevda brister i ledningens informationsgivning. 
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Under de senaste åren har också stora och viktiga beslut kring strategier och 
organisation, avveckling av produktområden och liknande fattats snabbt och 
utan större insyn eller deltagande från de anställda sida. Det har varit så bråttom 
att man inte hunnit inkludera de anställda i beslutsprocessen, säger man från 
företagsledningens sida. Däremot har ledningen ansträngt sig att få förslagen 
accepterade hos de fackliga representanterna för att underlätta MBL-förfaran-
det. 

Företaget har som medeltung verkstadsindustri en del arbetsmiljöproblem. Ett 
tjugotal personer går för närvarande sjukskrivna p g a förslitningsskador, aller
gier och annat. Arbetsmiljön har dock förbättrats avsevärt sedan slutet av 80-
talet. I verkstadens modernisering (se avsnitt 8.3.2) ingick även omfattande in
vesteringar i arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Företaget har erhållit medel från 
Arbetslivsfonden för miljöinvesteringar, utbildning och rehabilitering. En del av 
de nuvarande ledningspersonerna var kritiska till att man tidigare försummat att 
rehabilitera långtidssjukskrivna. 

För övrigt domineras förhållandet mellan företagsledning och personal i verk
stadsföretaget av de personalneddragningar som genomförts de senaste åren. I 
tre eller fyra omgångar har arbetsgivaren varslat både tjänstemän och kollektiv
anställda om uppsägning. Förhandlingar med facket om turordning, avgångs
vederlag och. liknande har genomförts. I allt mindre utsträckning har ledningen 
valt att vid urvalet av uppsagda följa de turordningsregler som föreskrivs i 
LAS103. I stället har man försökt plocka ut de som man vill ha kvar, som be
dömts som mest värdefulla för företaget i framtiden. Det innebär att även per
soner med lång anställningstid sagts upp eller erbjudits avgångsvederlag re
spektive förtidspensionering. 

8.3.5 FÖRETAGETS ORGANISATION 
Företagets nya organisation trädde i kraft i januari 1992, dvs just före intervju
perioden (se avsnitt 8.3.1). Personalen var omplacerad i enlighet med det nya 
organisationsschemat (figur 8.2), men det fanns även kvar personer som blivit 
uppsagda och ännu inte hunnit sluta. Dessa ingick inte i den nya organisationen 
och de hade också rent fysiskt avskilts från övriga. 

Man vill allmänt, och i synnerhet på ledningsnivå, framhålla att det numera är 
en "platt" och decentraliserad organisation med få hierarkiska steg. Ledningen 
strävar efter att implementerà en ny organisationsfilosofi, där medarbetarna får 
breddade arbetsuppgifter och utökat ansvar och där interna beslutsvägar och 
"administrativa ledtider" förkortas. Däremot är den nuvarande organisations-

103 Lagen om anställn ingsskydd (1982:80, 22§) anger bl a att ma n vid arbe tsbrist ska säga upp a n
ställda enligt principen sist in - först ut, inom varje driftsenhet. 
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strukturen inte i alla stycken helt ny. Snarare har företaget genomgått en rad 
omorganisationer de senaste åren, som utgjort steg på vägen mot den nuva
rande. Likaså är den tidigare nämnda flödesgrupporganisationen i verkstaden 
inte heller helt ny, utan något som man successivt byggt ut under flera års tid. 

Företagets organisationsstruktur framgår av figur 8.2 på nästa sida. Det finns 
således tre huvudavdelningar; en produktionsavdelning med tillverkning och 
teknisk utveckling; en marknadsavdelning med en chef och ett par eftermark-
nadsansvariga; samt en administrativ avdelning med redovisning, löne-
adminstration, växel, data etc. Cheferna för dessa huvudavdelningar ingår till
sammans med VD i ledningsgruppen. Dessutom finns under VD en chefssekre
terare samt en stabstjänst med inriktning mot ett kvalitetsprojekt. Kvalitets
projektet syftar till att utveckla rutiner för styrning och kontroll av såväl pro
duktion som administration, ställa upp kvalitetsmålsättningar och öka kvali
tetsmedvetandet i organisationen. Man har för avsikt att låta företaget certifieras 
enligt den s k ISO 9001-normen. 

Produktionsavdelningen innehåller, förutom tillverkningen, två grupper med 
tiotalet tjänstemän inom utveckling respektive materialadministration (bl a in
köp) (se figur 8.2). Utvecklingsgruppen var tidigare en egen avdelning i företa
get (jämför avsnitt 8.3.2). 

Själva tillverkningen bedrivs inom fyra stycken produktverkstäder. Varje pro
duktverkstad leds av en produktionsledare med ansvar för inköp, planering, per
sonal och resultat inom sitt område. I produktverkstäderna 1, 2 och 3 hanteras 
olika detaljer inom det ena av de två produktområden som numera återstår i 
verkstadsföretaget. Den andra produkten tillverkas i produktverkstad (PV) 4. 
Tillverkningen i PV 1-3 bedrivs i den stora fabrikslokalen, medan PV 4 är in
rymd i den mindre lokalen i en separat byggnad. Verksamhetsområdena är så 
pass olika att de anställda i de båda verkstadslokalerna inte har särskilt mycket 
kontakter med varandra. Den nya marknadsstrategin, med inriktning mot OEM-
kunder, avser egentligen endast det förstnämnda verksamhetsområdet medan 
det andra tills vidare underhålls utan större marknadsinsatser eller nyinveste
ringar.104 

Inom varje produktverkstad finns ett antal flödesgrupper med mellan fyra och 
åtta verkstadsarbetare i varje. Dessa grupper far varje måndag varsin lista med 
det produktionsmål som ska uppnås under veckan och planerar sedan genom
förandet och fördelar arbetsuppgifterna mellan sig. Avsikten är att varje person 
ska klara av alla i gruppen förekommande arbetsmoment och dessutom sköta 

104 Det andr a verks amhetsområdet omf attar den prod ukt som high-tech-produkten var tän kt att er
sätta. 
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städning och interntransporter. De kan också själva besluta om ledigheter upp 
till en dag - längre ledigheter beviljas av produktionsledaren. 

ADMINISTRATION MARKNAD 
Marknadschef Administrativ chef 
3 eftermarkn.ansv. 11 tjänstemän 

6 ingenjörer 

PRODUKT
VERKSTAD 2 

PRODUKT
VERKSTAD 4 

PRODUKT
VERKSTAD 1 

Flödesgrupper 
4-8 kollektivanställda/grup^ 

Utveckling 

VD 

Chefssekreterare 

PRODUKT
VERKSTAD 3 

Sälj- och teknikgrupp 
3-4 tjänstemän 

PRODUKTION/UTVECKLING 
. Produktionschef > 

Produktionsledare 

Figur 8.2 Verkstadsföretagets organisationsstruktur 

Dessutom finns i varje produktverkstad en sälj- och teknikgrupp, där tre eller 
fyra tjänstemän samarbetar kring planering, konstruktion, marknadskontakter 
etc. Tidigare arbetade dessa tillsammans med andra specialister inom sitt om
råde, men nu är det meningen att man ska nå en ökad integration mellan olika 
funktioner såsom marknad och produktion. 
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9. Inomfallsanalys smidesföretaget 

9.1 Introduktion till inomfallsanalyserna 
I föregående kapitel presenterades de båda fallföretagen med avseende på deras 
verksamhet, historiska utveckling, organisatoriska förhållanden och liknande. 
Jag kommer nu att övergå till själva analysen av dessa båda fall och inleder med 
smidesföretaget för att i kapitel 10 behandla verkstadsföretaget. Dessa inom-
fallsanalyser baseras på rådata i form av intervjuutskrifter och material från fö
retagen och utgörs av empirinära tolkningar av fallen ur ett etiskt perspektiv. I 
kapitel 11 sammanförs de båda fallen med varandra och belyses med hjälp av 
befintlig teoribildning. I kapitel 12 utvecklas begrepp som speglar fallens etiska 
handlings- och värderingsmönster (analoga med de begrepp för etiska synsätt 
som utvecklades ur enkäten i kapitel 6). I slutsatserna kommer resultaten från 
fallstudien och enkätundersökningen att sammanfattas i det här arbetets över
gripande bidrag. 

Analysprocessen i fallstudien, och de ambitioner som vägledde denna, beskrevs 
i kapitel 7. Där framgick att processen innebar att data från respektive fall sam
lades i kategorier under en kontinuerlig växling mellan fokusering på detaljer i 
data, teoretiska tolkningar av dessa data samt reflektioner kring helheten. De 
utvalda kategorierna i kapitel 9 och 10 har således växt fram successivt genom 
granskning av det empiriska materialet och bedömningar av vad som är relevant 
att fokusera på mot bakgrund av avhandlingens syfte. Ambitionen har varit att 
empiriskt utveckla det etiska perspektivet på företags relationer och att tolka de 
i fallen rådande etiska förhållningssätten mot deras kontextuella bakgrund. 
Inomfallsanalyserna, mellanfallsanalysen samt begreppsutvecklingen kan be
traktas som steg på vägen mot successivt högre abstraktionsnivåer. Processen 
avslutas i de fyra slutsatskapitlen. 

Inomfallsanalyserna är relativt omfattande, eftersom jag anser det vara viktigt 
att delge läsaren så mycket som möjligt av det empiriska underlaget för mina 
tolkningar. Jag återger också en del citat från intervjuerna, som jag anser vara 
särskilt belysande eller representativa. Det innebär att dessa inomfallsanalyser 
egentligen utgörs av en kombination av traditionell fallbeskrivning och fall
analys (jämför Johansson Lindfors 1993:145). Jag skiljer mellan återgivande av 
data och mina empirinära tolkningar inom varje kategori genom att de sist
nämnda är skrivna med kursiv stil. Samtidigt kan man konstatera att någon 
skarp gränsdragning mellan beskrivning och tolkning egentligen inte går att 
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göra. Val av kategorier, fördelning av data till dessa samt sättet att formulera 
beskrivningarna utgör också del i analysen av materialet. 

De kategorier som grundats ur det empiriska materialet från smidesföretaget 
framgår av figur 9.1. Kategoriuppsättningen mellan de båda fallen uppvisar 
stora likheter, men skiljer sig något åt beroende på inomfallsanalysernas empi-
rinära karaktär. Jag vill kort presentera det här kapitlets kategorier innan jag går 
in på själva analysen. 

Etiska kontrakt 

|~9.3 med stängsel- och 9.2 med byggföretag 
, dörrkunder 

9.4 med mindre kunder 

9.5 med samarbets
partner 

19.6 med smides-
I arbetare 

9.7 med kontorist 

Etiska problem och intressekonflikter 

9.8 i relationen med kunder 19.9 i relationen med andra 19.10 i relationen med 
! företag | anställda 

9.11 
Arbetsetik 

9.12 
Lojalitet 

9.13 
Ansvar 

9.14 
Gemenskap och 
solidaritet 

9.15 Motiv och 
drivkrafter bakom 
agerande 

Figur 9.1 Kategorier i inomfallsanalys av smidesföretaget 

Under bearbetning av och reflektion kring materialet fann jag att de intervjua
des upplevelser av gott och ont, rätt och fel i företagets relationer handlande om 
hur ömsesidiga förväntningar uppfyllts, förväntningar som ofta var underför
stådda och ibland motstridiga. Sättet att hantera relationen var beroende av hur 
långtgående förpliktelser man ansåg sig ha gentemot den andra parten. Aktö
rerna kan således sägas ingå ett slags underförstådda etiska kontrakt, vars inne
håll utgörs av de förväntningar man har på motparten och de förpliktelser man 
själv anser sig ha gentemot denne. "Etiska kontrakt" med olika aktörer kom där
för att utgöra en viktig typ av kategori i inomfallsanalyserna. Indelningen i ak
törskategorier är här rätt detaljerad, t ex med avseende på olika typer av kunder. 

Det empiriskt grundade begreppet etiska kontrakt kommer att abstraheras ge
nom successiv sammanslagning av aktörskategorier och med hjälp av befintlig 
teoribildning under mellanfallsanalysen. Begreppet utvecklas i slutsatserna till 
en teoretisk modell för företags relationer med olika aktörer ur ett etiskt per
spektiv (kapitel 15). 

Nästa viktiga typ av kategori i inomfallsanalyserna består av etiska problem och 
intressekonflikter. Även här sker en indelning i olika aktörskategorier (något 
mindre detaljerad än ovan), men här fokuserar jag på specifika situationer när 
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det etiska kontraktet inte fungerar tillfredsställande för den ena eller båda par
terna. Det kan bero på att parternas intressen i relationen skiljer sig åt, att ut
tryckliga eller underförstådda "kontraktsvillkor", dvs förväntningar och förplik
telser, inte uppfyllts, att det etiska kontraktets villkor ensidigt ändras av den ena 
parten eller att situationer uppstått där den ena parten upplever sig utsättas för 
något "ont". Relationen kommer då att präglas av motsättningar, missnöje och 
spänningar. Öppna konflikter kan utvecklas och relationen kan tom komma att 
avbrytas p g a motsättningarna. 

Dessutom innebar den empirinära analysen av fallen framväxten av ett antal 
kategorier som fokuserar på avgränsade etiska aspekter, såsom lojalitet eller 
ansvar. Dessa har bärighet från den teoretiska referensramen samtidigt som de 
ger viktiga insikter i det empiriska materialet. 

Inomfallsanalysernas kategorier är ibland något överlappande, i och med att en 
och samma data har hänförts till mer än en kategori. Exempelvis måste de etiska 
problemen och intressekonflikterna till del förstås utifrån samma material som 
bildar det etiska kontraktet. Och de anställdas upplevelser av relationen med 
ledningen kan både utgöra en del i det etiska kontraktet och spegla dimensionen 
"lojalitet". Avsikten med formuleringen av kategorier har dock varit att de ska 
skilja sig åt och att var och en ska bidra till belysningen av det etiska perspekti
vet i respektive fall. 

Inomfallsanalysen av smidesföretaget inleds således med ett antal kategorier för 
företagets "etiska kontrakt" med olika typer av aktörer.105 För varje avsnitt dis
kuteras de förutsättningar som råder för relationen, vad parternas förväntningar 
består i och hur utbytet av relationen upplevs. Analysen bygger på utsagor från 
samtliga intervjuade, även om ledningspersonerna dominerar i en del av företa
gets relationer med externa aktörer (kunder och samarbetspartners). 

9.2 Etiskt kontrakt med byggföretag 
Stommen i smidesföretagets verksamhet är byggnadssmidet. Företaget anlitas 
som underentreprenör åt byggföretag som nyproducerar eller bygger om fastig
heter. Det finns då en slutlig kund i form av den fastighetsägare som beställt 
byggnationen, men denne har smidesföretaget vanligen inte någon egen kontakt 
med, vare sig vid upphandling eller vid arbetets genomförande. Det känns som 
om man jobbar åt byggföretaget, säger en smidesarbetare. Ibland kan dock smi
desföretaget anlitas direkt av större fastighetsägare, som kommunen. 

Det etiska kontraktet mellan smidesföretaget och byggföretagen etableras van
ligen genom anbudsförfarande, dvs smidesföretaget och konkurrerande företag 

105 Begreppet etiska ko ntrakt har alltså växt fram indu ktivt und er den empirinära inomfallsanalysen 
och kommer at t  knytas  t i l l  be f int l ig  kontrakt st eor i  i  kap i te l  11 .  
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får lämna anbud på ett specificerat objekt. Byggföretagets val av kontrakts
partner utgår då i regel från det lägsta lämnade priset. För smidesföretagets VD 
är det negativt att inte beslutet avgörs av den man ska jobba ihop med, eftersom 
upphandlingen brukar skötas av byggföretagets inköpare på huvudkontoret, 
medan själva arbetet på bygget leds av en platschef. 

"Och byggarna har då blivit på något sätt så att man får aldrig den där per
sonliga kontakten, utan det är en inköpare som bara ringer". 

För kunden är således de ekonomiska villkoren viktiga i relationen106. Kunden 
har ju i sin tur en given ekonomisk ram att arbeta inom gentemot sin uppdrags
givare. Genom anbudsförfarandet fastställs den ekonomiska ersättningens stor
lek från början, medan den är öppen vid debitering på löpande räkning (se 
nedan). I regel har kunden flera olika anbud att välja mellan. Under lågkonjunk
tur ökar konkurrensen och priserna pressas. Från smidesföretagets sida betonar 
man att man inte ställer upp på kunders försök att spela ut olika anbudsgivare 
mot varandra. Vid ett tillfälle ringde en platschef till smidesföretaget och bad att 
de skulle gå ned i pris, berättar förmannen, för denne ville anlita dem, men de 
hade inte lämnat lägst anbud. Det gick VD inte med på, säger förmannen: 

"Men [VD] sa det att vi brukar köra så, att har vi lämnat ett pris så är det det 
priset, det ska inte vara en massa kohandel." 

Mindre uppdrag och "akuta" jobb beställs ofta direkt och debiteras på löpande 
räkning. Det avgörande för kunden är då att över huvud taget fa arbetet utfört av 
någon man litar på. För den typen av uppdrag är det viktigt för smidesföretaget 
att ha en etablerad kundkrets, som är nöjda med deras arbete och prissättning 
och därför anlitar dem upprepade gånger. Här är det den faktiska tidsåtgången 
som avgör den ekonomiska ersättningens storlek. Det är då viktigt att hålla en 
"rak och vettig nivå", menar VD. Om arbetet av någon anledningen tagit längre 
tid än VD beräknat, kan han frivilligt reducera timtiden innan räkningen skickas 
iväg - även om han inte sagt åt kunden hur lång tid arbetet skulle komma att ta. 

Under större byggnadsprojekt finns en tidsmässig planering för de olika mo
mentens utförande under byggnadsprocessen. Den anger när byggnadens 
stomme ska uppföras och elektriska ledningar dras, när gjutning och målning 
ska genomföras etc. Denna planering styr relationen mellan smidesföretaget och 
kunden under arbetets utförande. De måste anpassa sig till de tidsramar som 
finns, vilket ofta innebär att arbeta så fort som möjligt. Smidesarbetarna upp
lever många gånger att andra yrkesarbetare står och väntar på att ta över efter 
dem, vilket kan kännas pressande. Dessutom ändras ofta planerna, vilket smi
desföretaget måste anpassa sig till. De kan bli inkallade till bygget med mycket 

106 Kundernas krav och förväntningar spe glas här genom smidesföretage ts upplevelser. Det är viktigt 
att poängtera att den tolkning av företagens externa relationer som görs baseras på företagets per
spektiv, eftersom det är organisationen som står i fokus för denna studie. 
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kort varsel, vilket försvårar förmannens planering av verkstadens beläggning. 
Smidesarbetarna är kritiska till "dålig planering" på en del byggarbetsplatser. 
De anser dock att företaget i regel kan uppfylla de tidsmässiga kraven, även om 
förseningar kan uppstå p g a något oförutsett eller av misstag. 

Vid sidan av priset och den tidsmässiga planeringen är arbetets kvalitetsmässiga 
utförande också viktigt för kunden. Från smidesföretagets sida anser man sig 
kunna nå upp till och tom överskrida kundens förväntningar i detta avseende. 
Om det uppstår problem under arbetet beror det ofta på brister i instruktioner 
eller i den ritade konstruktionen. Man framhåller att man inte på eget initiativ 
kan ändra i en felaktig ritning, utan ändringar måste godkännas av byggets 
platschef eller av arkitekten som gjort ritningen. 

Förmannen och VD har lång erfarenhet av olika typer av smidesarbete och flera 
smidesarbetare har arbetat i många år på företaget och är också mycket yrkes
skickliga. Man värdesätter själva noggrannhet och hög kvalitet i utförandet av 
arbetet. Ledningen anser att smidesföretaget ofta har bättre kännedom än kun
den om vilka krav som är rimliga att ställa på det utförda arbetet, t ex beträf
fande synliga smidesdetaljer. Förmannen berättar med stolthet om hur fina bal
kong- och trappräcken man kan göra, samtidigt som han något beklagar att inte 
alla byggföretag förstår att uppskatta detta. 

Noggrannheten och kvaliteten är fördelar som man gärna för fram vid jämförel
ser mot konkurrenterna. Samtidigt kan de egna höga kraven på arbetets utfö
rande innebära att jobbet tar något längre tid, menar förmannen. Smidesarbe
tarna säger sig jobba på i sin egen takt för att göra ett bra jobb, "det känns ju 
inte bra att slarva", samtidigt som någon tycker att de kanske är "lite för noga" 
ibland. Men för att fa större byggnadssmidesuppdrag så måste smidesföretaget 
också kunna lämna konkurrenskraftiga anbud. 

"Men tyvärr är det ju ofta priset som avgör, det är ingen som ser på det där 
[hur det ser ut]", säger förmannen. "Och oftast tar det väl lite, lite längre tid, 
det gör det, att ha det fullbordat, så att säga." 

Det är sällan man far något direkt beröm för arbetets utförande från kunden, 
men de gånger det händer uppskattas det mycket. Flera anställda återkommer 
till några trappräcken som de fick positiva omdömen om. Man nämner också att 
företaget vid ett tillfälle fick ett uppdrag trots att man inte låg lägst i anbuds-
givningen, just för att platschefen var angelägen om att få ta del av smidesföre
tagets kompetens. Sådana tillfallen tycks dock tillhöra undantagen. 

VD vill dock betona att man även ska kunna konkurrera prismässigt och att man 
även kan göra det. Företagets kostnadsnivå är låg p g a billiga lokaler, anser 
han. Det framgår dock att man inte alltid kan ge det bästa anbudet utan missar 
en del uppdrag. 
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Relationen mellan smidesföretaget och byggföretagen präglas således av de 
ekonomiska och tidsmässiga ramarna, som smidesföretaget måste anpassa sig 
till. Den präglas också av en åtskillnad mellan den ekonomiska uppgörelsen 
och arbetets utförande; de utgör visserligen varandras förutsättningar men 
hanteras av skilda personer både hos kunden och smidesföretaget. 

För kunden är det ekonomiska utbytet avgörande för att relationen ska etable
ras, samtidigt som arbetets utförande måste upplevas tillfredsställande om smi
desföretaget ska erbjudas möjlighet att etablera nya kontrakt i framtiden. För 
smidesföretaget kompletteras den ekonomiska aspekten med en betoning på ar
betets utförande. Man tar ett ansvar för kvaliteten som snarare grundar sig på 
att man värnar om själva "produktionen " än på någon direkt kundorientering. 
Parterna lägger alltså något olika vikt vid olika inslag i relationen. Smidesföre
taget försöker dock hantera obalansen genom att hävda att man både kan mot
svara kundens ekonomiska förväntningar - vilket är nödvändigt p g a konkur
rensen på marknaden - och arbeta efter sina egna kvalitetsnormer - vilka här
stammar från företagets grundare107. 

Smidesföretaget utvecklar också egna normer om prissättning, vilket kan be
gränsa deras egna möjligheter till ekonomiskt utbyte i relationen. 

SmidesfÖretagets förväntningar i relationen handlar om att få ekonomisk er
sättning för det utförda arbetet. Vid anbudsjobb måste smidesföretaget i förväg 
söka uppskatta vilken ekonomisk ersättning de behöver för att täcka sina kost
nader, men det kan vara svårt att bedöma exakt hur lång tid ett uppdrag kommer 
att ta. Däremot kan man vid debitering på löpande räkning vara säker på att få 
full täckning för det nedlagda arbetet - i princip, även om det händer att man 
frivilligt reducerar timtiden, som nämndes ovan. 

Dessutom är de produktionsmässiga förutsättningarna vid arbetets utförande 
viktiga för smidesföretagets upplevelse av utbytet i relationen. Smidesarbetarna 
kan behöva fa lyft av tunga balkar och liknande utförda, rådgivning och direktiv 
när problem uppstår, höjdmätningar gjorda mm. Man anser att det varierar väl
digt mycket mellan olika byggarbetsplatser, hur bra planeringen fungerar och 
hur lätt det är att fa hjälp. Ibland far man stå på sig för att få gehör för sina krav. 
Det händer också att flera yrkesgrupper konkurrerar om att få utföra sina upp
gifter, t ex när de behöver använda lyftkranen. Man kan då bli tvungen att gå åt 
sidan ett slag, berättar en smidesarbetare. Man försöker kompromissa så gott det 
går. 

"Är det så att man är i vägen, då får man ju lugna sig ett tag. Eller så får 
någon annan gå åt sidan. Det gör man ju upp där. Det är inga större prob

107 Detta återkommer jag till i kategori 9.11 Arbetsetik. 
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lem." "Det händer väl någon gång att man blir lite tvärs. De vill göra en sak 
och vi vill göra en annan. Men det brukar ju alltid gå att jämka till." 

Vidare är samvaron med andra människor ute på bygget viktigt för smidesarbe-
tarnas upplevelse av den här relationen. Man träffar och pratar med byggnads
arbetarna på fikarasterna i byggbarackerna. Oftast är det god stämning och 
trevlig samvaro, men det händer också att smidesarbetarna betraktas som ut
omstående och inte riktigt släpps in i gemenskapen. Det var dock vanligare förr, 
enligt en äldre smidesarbetare. 

Relationen består inte enbart av uttryckliga förväntningar om ekonomiskt ut
byte och arbetets utförande. Underförstådda aspekter i relationen kan också 
vara viktiga, åtminstone från smidesföretagets sida. Man förväntar sig exem
pelvis goda arbetsförhållanden, social samvaro och möjligen uppskattning för 
gott arbete. Det är dock svårt för dem att kritisera motparten vid upplevda 
brister i dessa underförstådda aspekter; de kan skapa missnöje men knappast 
leda till öppen konflikt mellan parterna. Öppna konflikter försöker man över 
huvud taget undvika och rättar sig istället efier de förutsättningar som ges. 
Även om parternas övergripande målsättning är gemensam, dvs att färdigställa 
byggnaden, kan kollisioner på vägen dit uppstå som kräver anpassning från 
smidesföretagets sida. 

9.3 Etiskt kontrakt med stängsel- och dörrkunder 
Smidesföretagets relation med kunder som köper deras egna stålstängsel eller 
den importerade plåtdörren baseras på delvis andra förutsättningar än relationen 
med byggföretag, varför den här får utgöra en egen kategori. 

En viktig kontaktväg till kunderna utgörs i det här fallet av en årlig regional in
dustrimässa, där företagsledningen har möjlighet att marknadsföra produkternas 
kvaliteter. Prissättningen är också ett viktigt försäljningsargument. Smidesföre-
taget anpassar priset efter hur angelägen man är om affären, vilket i sin tur är 
beroende av den aktuella beläggningen i verkstaden och efterfrågan. Vid det 
senaste mässtillfallet hade lågkonjunkturen slagit till och det blev svårare att fa 
avslut i affärerna. 

VD framhåller att stängsel- och dörrförsäljningen allmänt sett är en god eko
nomisk affär, som bidrar till att täcka de fasta kostnaderna för verkstaden. Men 
vid sidan av att göra nya affärer är det också viktigt att kunna lämna god service 
och inte sälja till kunder på alltför långt avstånd, menar VD, eftersom man kan 
ha svårt att snabbt åka iväg till dessa om plåtdörren går sönder. Smidesföretaget 
var den första återförsäljaren av den importerade dörren på regionen, men efter
som man inte ville ha ett så stort distrikt fick importören etablera fler återförsäl
jare. VD menar att det är omöjligt att ge god service när de geografiska avstån
den blir stora. 
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Många gånger säljer smidesföretaget på kredit till okända kunder, vilket skapar 
en risk för att företaget inte ska fa sin ekonomiska ersättning. Förmannen menar 
att de aldrig varit särskilt noga med att kolla upp sina kunders ekonomi innan de 
lämnar kredit, men att det för det mesta har gått bra ändå. 

Relationen mellan smidesföretaget och dess stängsel- och dörrkunder är i regel 
en engångsförbindelse, som är relativt väl specificerad i fråga om produktens 
innehåll och den ekonomiska ersättningen. Det sistnämnda anpassas i stor ut
sträckning efter marknadssituationen. Samtidigt kan smidesföretaget sägas ha 
satt egna begränsningar för sin ekonomiska vinning inom denna verksamhets
gren, genom att avstå från en del av den möjliga marknaden. Egna normer om 
god service bromsar således lönsamhetssträvanden. Motsvarande verkar smi-
desföretagets ledning vänta sig att kunderna ska agera på ett ärligt sätt och inte 
dra nytta av den tilltro smidesföretaget visat genom att lämna kredit. 

9.4 Etiskt kontrakt med mindre kunder 
Vid sidan av den ordinarie och planerade verksamheten med stora bygg-
nadssmidesprojekt och dörrförsäljning, får smidesföretaget också uppdrag från 
småföretag eller privatpersoner som behöver hjälp med olika svets- och plåt
arbeten. Dessa debiteras då för material och arbete på löpande räkning. Arbetet 
kan utföras på verkstaden eller ute hos kunden, men det är i regel något oplane
rat problem som dykt upp för kunden och måste åtgärdas så fort som möjligt. 
Den här typen av kunder har ofta svårt att få hjälp på andra, större verkstäder, 
men i regel går det att tillfälligt plocka någon av smidesarbetarna från deras in
planerade jobb. Och om det absolut inte går, så försöker förmannen i alla fall 
ringa runt till andra verkstäder och höra om det finnas någon annan som har tid 
att hjälpa den här kunden. 

"De har nog en ganska bra bild av att de oftast får hjälp här", menar en arbe
tare. "Det kan ju komma någon och ha en cykel där ramen har gått av. Där 
står han ju, han kan inte cykla vidare", berättar förmannen. "Och sådana 
gånger [...] så man försöker ju, om det finns någon möjlighet att hjälpa dem. 
Om det bara finns någon inne man kan rycka loss eller om man kan göra det 
själv." 

Företaget har byggt upp ett positivt rykte om hjälpsamhet och service, menar 
man. Detta rykte härstammar från grundarens tid och byggs också vidare på ge
nom smidesarbetarnas egen positiva inställning till kunderna, menar de. 

Vid arbetets utförande far smidesarbetarna personlig direktkontakt med den här 
typen av kund, antingen denne kommer in i verkstaden eller finns hemma i sitt 
hus eller företag. Smidesarbetarna försöker då göra ett både snabbt och bra 
jobb. Eftersom privatpersoner far betala räkningen själva pressar man gärna sig 
själv mer för att det inte ska bli så dyrt för dem, berättar en smidesarbetare. 
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Kunden befinner sig ofta i direkt fysiskt närhet till smidesarbetarna medan de 
svetsar eller dylikt. Kunden vill följa arbetets gång och gärna ge instruktioner 
också. Detta upplevs inte särskilt positivt av smidesarbetarna, som helst vill ar
beta ifred och utan kommentarer kring det jobb som man ofta anser sig kunna 
bättre än kunden. Det är inte alltid man tar hänsyn till deras specifika instruk
tioner för arbetets utförande heller, utan gör i stället som man själv anser vara 
bäst. Samtidigt är det svårt att visa att man blir irriterad, säger en smidesarbe-
tare, för "det är ju de som betalar". 

Smidesföretagets ledning förefaller ta på sig ett personligt ansvar för att av
hjälpa kundernas problem, även om det egentligen stör den egna planeringen. 
Möjligheterna att ge service följer också av att företaget genom sin verksamhet 
och organisatoriska uppbyggnad har hög anpassningsbarhet. Även smidesarbe
tarna engagerar sig särskilt i denna relation; direktkontakt med kunden ger 
delaktighet och motivation inför arbetsuppgiften och leder till att man ställer 
större krav på sig själv. Närheten innebär dock även att kunden vill blir mer 
delaktig i relationen, vilket ur smidesarbetarnas synvinkel kan uppfattas som 
bristande förtroende för den egna kompetensen. 

9.5 Etiskt kontrakt med samarbetspartners 
Smidesföretaget är på flera sätt beroende av samarbete med olika externa aktö
rer, bl a därför att företagets litenhet begränsar de interna resurserna. Jag skiljer 
mellan smidesföretagets samarbete kring dörrförsäljning, med andra verkstäder 
på orten samt med andra företag kring produktutveckling och marknadsföring. 

9.5.1 SAMARBETE KRING DEN IMPORTERADE PLÅTDÖRREN 
Smidesföretaget var tidigare återförsäljare åt en lokal tillverkare av plåtdörrar, 
men när ägarna till detta företag sålde sin verksamhet åt ett stort plåtföretag 
upphörde samarbetet. (Jag återkommer i kategori 9.9 till hur smidesföretagets 
ledning upplevde detta.) Detta avbrutna samarbete innebar ett avsevärt avbräck 
i företagets inkomster, men av en tillfällighet fick smidesföretagets VD bara 
några månader senare kontakt med importören av en tysktillverkad, inbrotts-
och brandsäker plåtdörr. Importören hade nyligen startad sin handel och smi
desföretaget blev den första återförsäljaren i den här delen av landet. Numera 
har avtal tecknats med flera återförsäljare på olika platser i regionen och agen
turen för regionen har övertagits av ett litet tillverkande företag. Således ingår 
smidesföretaget, agenten och de övriga återförsäljarna i det här samarbetet. 
Konkret tar detta sig uttryck i ett avtal om en viss vinstmarginal per såld dörr 
och i gemensam marknadsföring på den årliga industrimässan. 

VD har tagit initiativ till fastställandet av klara geografiska distriktsgränser 
mellan återförsäljarna i regionen, så att var och en ska veta inom vilket område 
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man kan marknadsföra sig. Han har också velat att de skulle bestämma vilken 
ersättning som ska utgå om man säljer till en kund inom någon annans distrikt, 
men det har inte de andra tyckt varit nödvändigt. VD anser att agenten, som är 
en småföretagare med egen verkstad, inte är tillräckligt drivande i förbindelsen. 
Det är viktigt att fastställa vad som gäller för att undvika konflikter, menar han. 

"[Det] var jag som drog upp de här gränserna, för det var inte heller något 
[agenten] var initiativtagare till, utan det g jorde jag på [industrimässan] för 
två år [sed an], tog en Sverigekarta och drog upp gränserna." "Egentligen 
upplever man att det kunde vara en fördel att [agenten] varit l ite starkare. 
Det är inte alltid en fördel att vara för snäll eller för eftergiven. Ibland har 
man ett behov av att komma till handling." 

VD berättar också att det redan hunnit inträffa ett sådant fall, där en återförsäl
jare sålt till en kund på en annans distrikt för att denne kunde erbjuda ett lägre 
pris. Den sistnämnde återförsäljaren var missnöjd med den förlorade affären. 
Om man hade fastställt ersättningsregler hade det inte varit något problem, me
nar VD. Han tror att de andra också kommer att vilja ha klara regler så små
ningom. 

Smidesföretagets VD strävar efter en formalisering av det etiska kontraktets 
villkor, för att inte riskera att förtroende mellan parterna missbrukas och leder 
till motsättningar och konflikter. Muntliga överenskommelser måste respekteras 
frivilligt av parterna om de ska fungera, men utrymmet för personliga ställ
ningstaganden skapar risker för etiska spänningar i relationen. Samtidigt är 
förbindelsen så ekonomiskt fördelaktig för parterna att spänningar av denna 
art inte hotar kontraktet som sådant. 

9.5.2 SAMARBETE MED ANDRA VERKSTÄDER 
När smidesföretaget startade sin verksamhet var de ganska ensamma på orten, 
berättar förmannen. Men allteftersom fler små verkstäder etablerats har konkur
rensen om jobben ökat. Detta har samtidigt varit positivt genom att man har fatt 
möjlighet att samarbeta genom att leja ut arbeten, som kräver speciella maski
ner, till varandra. Det är alltför resurskrävande för små företag att investera i all 
utrustning själva, utan man måste komplettera varandra, menar förmannen. 
Smidesföretaget har exempelvis en sorts svets som ingen annan i regionen har, 
medan de saknar finmekanisk utrustning. 

"Varför ska vi gräva ut ögonen på varandra? Det är ju bättre att om någon 
tänkt sig att köpa en maskin, [att] han går ut och frågar de andra om det är 
grönt", menar förmannen. "Det är lättare att, speciellt för mindre företag, att 
var och en får försöka ha sin egen nisch och så leja det man inte klarar av. 
Än att investera alltför mycket och stå med maskiner som man inte har 
täckning för och bara kostar pengar." 
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SmidesfÖretagsledarna och de andra små verkstadsföretagarna möts ofta för att 
diskutera olika frågor. Förmannen betonar att de har bra personliga relationer 
med de andra företagarna: 

"Många blir förvånade, som kommer hit och ser att det sitter en konkurrent 
härinne och pratar. De kanske inte riktigt fattar det där . M en jag menar, det 
är ju inte frågan om två hockeylag eller så där!" 

Dessutom arbetar man tillsammans inom den lokala branschföreningen. VD 
sitter med i styrelsen för denna, som anordnar möten för ortens verkstadsföreta
gare. Det sistnämnda ger både social samvaro och möjlighet att diskutera ge
mensamma frågor. Förmannen berättar bl a om ett möte man höll när det "blivit 
lite oroligt på lönemarknaden". Företagarna samlades för att diskutera hur löne
sättningen i branschen skulle kunna stiga och man ville också reda ut hur höga 
lönenivåerna faktiskt var, eftersom det gick rykten bland de anställda om att det 
vara stora skillnader mellan företagen. Alla företagare fick anonymt skriva upp 
på en lapp hur hög timpenning de gav sin bäst betalda arbetare och skillnaderna 
visade sig också vara stora. De som låg högst respektive lägst valde då att träda 
fram för att säga att de skulle agera för att minska differensen. 

Det är uppenbart att konkurrens inte är den enda relation man kan ha med sina 
konkurrenter; de är samtidigt kollegor som man har gemensamma intressen 
med. Likheten i verksamhet bäddar för samarbete i resurs kompletterande syfte 
och närheten mellan parterna lägger grunden för bevakning av gemensamma 
intressen. Den konkurrens som utvecklas i ekonomiskt baserade miljöer komp
letteras således av gemenskap och personliga kontakter mellan parterna. Ge
nom samarbetet i branschorganisationen kan företaget stärka sin position gen
temot bl a de anställda. 

9.5.3 ANDRA SAMARBETSPARTNERS 
Smidesföretaget är också inblandat i flera mer eller mindre tillfälliga produkt
utvecklings- och marknadsföringssamarbeten med andra företag. Bland annat 
har VD tillsammans med ett elföretag konstruerat ett elskåp och en belysnings
stolpe. I synnerhet den sistnämnda produkten hade VD stora förhoppningar på, 
men försäljningen blev efter en god inledning måttlig. Elföretaget förväntades 
ta hand om marknadsföring och försäljning, men när företaget bytte ägare vi
sade sig den nya ägaren inte vara så intresserad av den här produkten. 

Det fanns inte något avtal mellan parterna om vem som skulle sköta försälj
ningen, utan det hade snarast blivit självklart att det var elföretagets uppgift. 
Men VD var alltså inte nöjd med hur de skötte detta och ville också kunna an
passa prissättningen av sin del i produkten efter den rådande beläggningen i 
verkstaden. Därför ville han ta över försäljningen själv, men gjorde detta först 
efter att ha tagit kontakt med elföretagets VD. De gjorde då upp om att smides-
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företagets VD också skulle vara fri att sälja belysningsstolpen. Därefter har 
smidesföretaget inlett ett internationellt inriktat marknadsföringssamarbete med 
ett annat företag. 

Smidesföretagets VD kände sig förpliktad att inte utan förvarning bryta mot de 
informella kontraktsvillkor som utvecklats genom praxis. Implicita villkor kan 
således också kräva "omförhandling", även om de i allmänhet torde vara 
mindre stabila änformaliserade villkor. För smidesföretaget är alltså befintliga 
överenskommelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, av betydelse för 
agerandet i en relation. 

9.6 Etiskt kontrakt med smidesarbetare 
Hittills har jag analyserat smidesföretagets externa etiska kontrakt, med olika 
typer av aktörer utanför organisationen. Jag kommer nu att vända mig inåt i fö
retaget och fokusera på relationen mellan företagsledning och anställda. Led
ningen behandlar smidesarbetarna på ett rätt homogent sätt, medan kontoristen 
särskiljs från de övriga i flera avseenden. Därför skiljer jag mellan etiskt kon
trakt med smidesarbetare (i denna kategori) respektive med kontorist (i nästa) -
även om likheter mellan dem finns. 

Vissa kontextuella förhållanden är viktiga för att förstå de förbindelser som 
etableras. Smidesföretaget är för det första en liten organisation, där det inte 
finns utrymme för någon långtgående arbetsspecialisering utan varje medarbe
tare är tvungen att hantera ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Dessa uppgifter 
är på verkstadssidan av praktisk karaktär och involverar många gånger snarast 
hantverksmässigt arbete. Dessutom befinner sig arbetarna utanför verkstads
lokalen, ute på jobb hos kunder, en stor del av arbetstiden. Det innebär att smi-
desarbetaren blir mer värdefull för företaget ju längre han har arbetat och ut
vecklat sin kompetens. Anställningstiderna var också långa i smidesföretaget. 
Vidare kan både företagsledare och arbetare sägas ha en relativt homogen bak
grund; deras utbildning bestod som längst i tvåårigt yrkesinriktat gymnasium 
eller motsvarande och de hade, med något undantag, väldigt lite erfarenheter 
från andra arbetsplatser än smidesföretaget. 

Ledningens förväntningar på smidesarbetarna baseras i stor utsträckning på 
verksamhetens förhållanden, vilket innebär att det är viktigt att de anställda kan 
utföra de varierande uppgifter de ställs inför. De måste också kunna detalj
planera och genomföra arbetet ute hos kunder på ett självständigt sätt och lösa 
de problem som uppstår under arbetets gång. Därför krävs det både kunnighet 
och initiativkraft hos smidesarbetarna, menar företagsledarna. Man försöker 
skapa förutsättningar för detta genom sitt urval av anställda och sättet att träna 
upp dem; man anställer helst ungdomar direkt efter skolan, vilka kan tänkas 
vara mer inställda än äldre på att lära sig nya saker, och man använder praktik

162 



platser eller andra former av provanställningar för att bilda sig en uppfattning 
om de nya innan de anställs. De allra flesta som börjat på det här sättet har se
dan fatt fortsätta, berättar förmannen, med något undantag då en praktikant inte 
skött sig ordentligt. De nya far de arbeta tillsammans med äldre och erfarnare 
arbetskamrater för att successivt lära sig arbetet. 

Företagsledarna verkar vara väldigt nöjda med sina anställda. Förmannen säger 
att arbetarna är duktiga och att man kan lämna över en stor del av ansvaret åt 
dem. Han ger dem inledande instruktioner för uppdraget i fråga, i varierande 
omfattning beroende på hur komplicerat det är, och de far sedan åka ut och ge
nomföra det själva och avrapportera när det är klart. 

"Många gånger händer det att det kan ringa en och säga 'Ska du komma ner 
på stan dit och dit. För det har gått sönder det och det. Kan du komma och 
fixa det?' Och då går jag ut och säger åt någon av killarna [...] "Hördu, ska 
du slänga på dig några verktyg och fara ned och se vad det är." Och han 
kommer bara hem och gör några grejer och det går ett par tre timmar och då 
kommer han [och säger] 'Nu är jag klar.' [...] Och du vet aldrig... Och det är 
det jag menar, man måste lämna över ansvaret åt dem. Jag tror det är det de 
uppskattar mycket." 

Organisationens karakteristika i form av litenhet, långvariga förbindelser och 
verksamhet som kräver god yrkeskompetens hos de anställda, lägger grunden 
för innehållet i det etiska kontraktet mellan företagsledning och smidesarbe-
tare. Arbetsuppgifterna karakteriseras av bredd och av ansvarstagande. Led
ningen är beroende av individuella arbetsprestationer för att uppfylla sina åta
ganden i det etiska kontraktet med kunder, samtidigt som dessa prestationer 
ofta utförs utom direkt kontroll för ledningen. Genom urval och träning av de 
anställda söker ledningen tillförsäkra sig om att det går att lita till de anställ
das eget ansvarstagande. Inte minst är sättet att rekrytera ungdomar direkt från 
skolan, och låta dem få en prövotid på företaget, mycket betydelsefullt för led
ningen. 

Samtidigt skapar företagsledningens krav på självständigt och varierande arbete 
arbetstillfredsställelse för smidesarbetarna; just omväxlingen i uppgifter, käns
lan av frihet när man kan lämna verkstaden en hel dag och möjligheterna att ta 
eget ansvar framhåller de som viktiga faktorer för deras trivsel på företaget. 
Alla smidesarbetarna uttrycker stor entusiasm över arbetets innehåll. Jag skulle 
aldrig vilja jobba vid en maskin på en stor verkstad, säger en av dem bland an
nat. Ledningen har också uppfattat detta; förmannen tror att det är smidesarbe-
tarnas möjligheter att ibland få arbeta utan direkt övervakning som gör att de 
trivs och stannar länge. Man undviker att ta på sig legouppdrag, eftersom de 
anställda inte är vana vid så enformigt arbete. Det förefaller också som om för
mannen anpassar såväl sina krav på den enskilde anställdes arbetsinsats som 
den frihet som ges efter dennes erfarenheter och kompetens. 
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"Mig kan han [förmannen] skicka i stort sett överallt", menar den äldste 
smidesarbetaren. "Jag tror faktiskt att han ställer lite högre krav på mig. 
Men samtidigt så tror jag också att jag har varit här så länge så jag kan ställa 
lite större krav på dem också, så att man har ju igen det." 

Det finns dock avigsidor med arbetet också; med många mindre uppdrag kan 
det bli alltför mycket omväxling, menar en av de äldre smidesarbetarna. Men 
förmannen är alltid så snäll mot små kunder, han kan aldrig säga nej till ett 
uppdrag. Dessutom skulle den här smidesarbetaren ibland föredra mer enfor
miga verkstadsjobb om han slapp arbeta ute när det är dåligt väder. 

Även om arbetets innehåll är centralt i det etiska kontraktet ur smidesarbetarnas 
synvinkel, förväntar sig dessa även att fa ekonomisk ersättning för sin arbets
insats. De är inte lika tillfredsställda med den aspekten av relationen, utan me
nar att de har dåligt betalt i förhållande till de byggnadsarbetare de träffar ute på 
byggen. Däremot har de svårare att jämföra sina löner med de som råder på 
andra små verkstadsföretag. Eftersom det råder konkurrens mellan verkstäderna 
vill arbetarna där inte gärna uppge sina löner, berättar en smidesarbetare. En 
yngre arbetare hade dock arbetat på ett större verkstadsföretag tidigare och han 
menar att lönen var betydligt sämre här. Det påverkade hans trivsel negativt, 
även om själva jobbet var bättre i smidesföretaget. 

I ett etiskt kontrakt kan ens egen insats vara bland det viktigaste för upplevelsen 
av utbytet, som det här fallet visar. Det är själva arbetsuppgifterna som upplevs 
motiverande för smidesarbetarna, medan den ekonomiska ersättningen inte är 
lika tillfredsställande. Brister i en aspekt kan således till viss del uppvägas ge
nom andra aspekter. Det är också uppenbart att jämförelsenormen är viktig för 
tillfredsställelsen; lönemässigt jämför man sig med en helt annan yrkeskategori 
medan man arbetsmässigt jämför sig med monotont verkstadsarbete. Smides
arbetarnas bristande möjligheter att få information om löneläget på jämförbara 
ställen torde bromsa deras missnöje över den ekonomiska ersättningen; före
tagsledningen har egentligen betydligt bättre kontroll i detta avseende, då man 
kan diskutera branschens lönesättning med sina kollegor. 

Förväntningar om omväxlande och självständigt arbete uppfattas tydligt av 
ömse parter och utgör ett viktigt, om än inte formellt fastställt, kontraktsvillkor. 
För den enskilde växer självständigheten och omväxlingen i arbetsuppgifterna 
fram över tiden i takt med ökande kompetens. Samtidigt finns det risk för att 
man gemensamt skapar myter; det är inte givet att smidesarbetarna i alla lägen 
skulle motsätta sig ett mer enformigt och styrt arbete, men detta diskuterar man 
inte öppet. 
Ledningens förväntningar på de anställdas prestation motsvaras av deras egna 
förpliktelser om att göra ett bra och noggrant jobb. Ofta är de också tvungna att 
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hugga i och arbeta hårt på byggarbetsplatser, där det kan vara mycket "spring" 
och tunga lyft. 

De anställdas förpliktelser gentemot ledningen sträcker sig även utöver själva 
arbetets utförande. Flera av smidesarbetarna diskuterar hur viktigt det är att göra 
rätt för sig och att komma överens med chefen. De har en nära och god relation 
med ledningen, i synnerhet med förmannen (vilket jag återkommer till sedan). 
De vill inte gärna stöta sig med ledarna och kan därför undvika att driva sina 
egna frågor så hårt som man annars skulle. Det är speciellt att arbeta på ett litet 
företag jämför med ett stort, tror de, eftersom man har "ett annat samröre med 
chefen". Det blir tungt om man skulle vara osams med denne. 

Motsvarande känsla verkar även finnas på ledningssidan. I synnerhet tyckte 
förmannen att det kunde vara svårt att vara både kompis med och chef över de 
anställda. Detta återkommer jag till i kategori 9.14. 

Analysen visar hur en part kan utveckla förpliktelser som inte motsvaras av den 
andres direkt ställda krav och som inte diskuteras öppet. Den nära och täta 
interaktionen, liksom homogeniteten i aktörernas bakgrund och kompetens, 
bäddar för det ömsesidigt konfliktundvikande åtagandet i det här etiska kon
traktet. 

Smidesarbetarna har också förväntningar på ledningens insats i relationen; att 
de ska ge de övergripande direktiv som krävs för att utföra arbetet och att de ska 
lösa problem som man inte själv kan hantera. De verkar nöjda med att förman
nen alltid ställer upp och hjälper till, åker ut till bygget om de ber honom osv. 
De anser att han har en närmare kontakt med själva smidesarbetet och är mer 
insatt i de tekniska detaljerna än VD, som mest sitter inne på kontoret. Det är 
dock VD som "bestämmer", menar de, exempelvis beträffande lönesättningen. 
Förmannen fördelar dem däremot på olika uppdrag och ger dem instruktioner 
och ritningar. Förmannen säger själv att han kan gå och ställa sig vid en maskin 
och arbeta, eller tom åka ut på något jobb, om "pappersjobbet" så tillåter. Han 
är som en av oss, säger en smidesarbetare. 

Således har de anställda en något olika syn på sina respektive chefer. Det är VD 
som avgör viktiga frågor i förhållande till personalen, menar man, samtidigt 
som man inte har lika nära och daglig kontakt med honom. Däremot litar man 
på att han alltid är noga med att införa de nya regler som kommer på arbets
marknadsområdet. Man behöver aldrig kontrollera honom, säger en anställd. 

Det är lättare att komma överens med förmannen, menar smidesarbetarna, han 
är snäll och upplevs mer som en kompis än som en chef. Själva anser sig före
tagsledarna driva företaget gemensamt, vara överens om dess inriktning och 
fatta alla viktiga beslut tillsammans. Däremot har de delat upp det dagliga arbe
tet mellan sig och säger sig inte lägga sig i hur den andre utför sitt jobb. 
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Smidesarbetarnas syn på företagsledningens insats i relationen visar att icke 
tydliggjorda förväntningar kan skapa spänningar i en väl fungerande relation. 
De anställda förefaller vänta sig att även VD ska delta i verkstadens arbete, 
medan han själv anser sina uppgifter handla om administration, ekonomi och 
liknande. De skilda uppfattningarna bäddar för en diskrepans i det etiska kon
traktet. Det verkar också som om de anställda har valt att betrakta en av de två 
ägarna som "chef' och den andre som "arbetskompis Ledarnas uppdelning 
av arbetsuppgifter, deras olika personligheter och tätheten i interaktionen med 
de anställda ligger bakom denna rolltilldelning, som ledarna inte heller söker 
motarbeta. Man låter VD vara den som "bestämmer " i personalanknutna frå
gor medan förmannen, som har den dagliga kontakten med smidesarbetarna, 
inte behöver ta konflikter med dem. 

En annan aspekt av de anställdas utbyte med företaget, som ledningen inte 
uppmärksammar direkt, är möjligheterna till samvaro och umgänge vid sidan av 
arbetet. Smidesarbetarna verkar vara nöjda med gemenskapen med 
arbetskamrater och med chefer (i första hand förmannen). Beträffande sociala 
arrangemang från ledningens sida berättar de anställda att brukar bli bjudna på 
lunch till jul och till semestern. Ett par av dem verkar tycka att detta är i minsta 
laget. 

De anställda blir dock positivt överraskade när företagsledningen faktiskt an
ordnar någonting, såsom när de blev bjudna på middag på stans bästa hotell för 
ett halvår sedan - "då var vi som snopna". De berättar också att VD bokat en 
träningstid en kväll i veckan åt dem i Företagshälsovårdens gymlokal. Detta 
initiativ uppskattades och de flesta hade deltagit de första träningspassen. Före
tagsledarna nämner på förfrågan om sociala arrangemang inget särskilt om 
luncher eller middagar. 

De anställdas relation med företaget har också en social sida, som är viktig för 
deras upplevelse av det etiska kontraktet. Ledningen verkar dock inte vara 
medvetna om, eller åtminstone inte reflektera, över denna sida av relationen. Vi 
ser också här hur underförstådda förväntningar som inte uppfattas av mot
parten kan skapa spänningar i det etiska kontraktet. 

Ur de anställdas perspektiv är även arbetsmiljö, information och inflytande vik
tiga aspekter i relationen med företaget. Arbetsmiljön förefaller uppfattas som 
tillfredsställande från smidesarbetarnas sida, även om arbetet kan vara både 
smutsigt, bullrigt och kroppsligt krävande. De framhåller att de får städa verk
staden varje fredag och att VD brukar se över lokalerna och bilarna på helgerna. 
VD själv betonar att ledningen alltid försöker tillmötesgå smidesarbetarnas krav 
på ny skyddsutrustning av olika slag. Jag återkommer dock till arbets-
miljöproblemen i "Etiska problem och intressekonflikter", kategori 9.10. 
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Smidesarbetarna anser att de far bra information om företaget på det möte som 
VD anordnar en gång per månad. De anställda kan också framföra synpunkter 
och önskemål om inköp av ny utrustning. De förefaller vara mycket nöjda med 
detta, och ledningen framhåller att man inte fattar viktiga beslut som direkt be
rör arbetarna utan att höra med dem först. Bland annat ville VD presentera min 
studie för smidesarbetarna innan han gav mig klartecken att genomföra den. Vid 
ett annat tillfälle protesterade de anställda samfällt mot en planerad investering, 
som då ställdes in. VD beklagade detta, för han ansåg att det hade varit en bra 
möjlighet att bredda verksamheten, men då "föll det inte i god jord" hos smi
desarbetarna. Dessa påtalade brister i den lokal där den inköpta maskinen skulle 
ha placerats, och "det är ändå dom som skall jobba", menade VD. 

Däremot anser sig arbetarna inte ha någon större insyn i företagets ekonomi, vid 
sidan av det som har att göra med bonuslönens storlek. Vidare är de anställdas 
inflytande över arbetet begränsat så till vida att de inte kan styra vilka uppdrag 
de ska få eller vem de ska jobba ihop med. Man tar de jobb man far, säger smi
desarbetarna. Det framgår dock att vissa jobb är mer attraktiva än andra. Inte 
heller spelar det någon roll vem av arbetskamraterna man ska jobba ihop med, 
menar en smidesarbetare, trots att uppdragen kan sträcka sig över flera månader. 

Det framgår också att smidesarbetarnas självständiga och ansvarsfulla arbete 
inte innebär att de har någon del i företagets övergripande skötsel. Exempelvis 
har de svårt att säga hur kunderna kommer till företaget och de menar att det är 
ledningen som fattar beslut i avgörande frågor, även om de får ge sina syn
punkter: 

"Det är ju de som bestämmer i slutänden", säger en av smidesarbetarna. 
"Det är ganska naturligt, någon måste ju göra det. Det är ju de som äger fö
retaget [...]. Så skulle jag också tycka om det vore jag som rådde om det här. 
En måste ju bestämma." 

Förväntningar och förpliktelser verkar utvecklas successivt utifrån de erfaren
heter parterna gör av varandra och genom den praxis som etableras. Företags
ledningens beroende av de anställda för att tillfredsställa kunderna medför en 
vilja även från deras sida att "hålla sig väl" med de anställda och att inte 
tvinga på dem beslut som dessa öppet motsätter sig. 

Samtidigt är rollfördelningen mellan parterna klar - det är ägare/ledning å ena 
sidan och anställda å den andra. Àven om förhållandet mellan ledning och an
ställda präglas av närhet, som i det här fallet, implicerar detta inte jämlikhet i 
relationen. Det auktoritativa inslaget kan delvis försvagas men båda parter är 
ändå medvetna om åtskillnaden mellan dem. Vid vissa tillfällen kan den for
mella maktbalansen mellan parterna förskjutas, exempelvis när de anställda 
går samman och driver en fråga gemensamt. 
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Vid intervjutidpunkten var de två yngsta smidesarbetarna uppsagda p g a ar
betsbrist. När VD i början av 1992 missade några uppdrag han lämnat anbud på, 
gjorde han en ombudgetering för året och fann att de skulle klara sig utan för
luster om två arbetare slutade så snart som möjligt. Smidesarbetarna blev inte 
överraskade av beskedet, utan hade snarast väntat sig det tidigare. De hade på 
sista tiden märkt att det blev mindre att göra i verkstaden, även om företaget 
hade klarat sig förhållandevis bra under lågkonjunkturens inledning. Den ene av 
de uppsagda smidesarbetarna såg detta som ett tillfälle att vidareutbilda sig och 
byta yrke, för han hade egentligen inte tänkt sig att arbeta på en verkstad. Den 
andre ville gärna jobba vidare med verkstadsarbete, men hade inga större för
hoppningar om ett nytt jobb. 

Det etiska kontraktet kan också upplösas, på endera parternas initiativ. Den 
risk de anställdas möter i form av att relationen med företaget avbryts före
faller uppfattas som ett naturligt inslag i relationen. 

9.7 Etiskt kontrakt med kontorist 
Den halvtidsanställda kontoristen började på smidesföretaget för fem år sedan, 
efter att ha varit hemmafru i många år. Hon har sin arbetsplats på kontoret, med 
VDs skrivbord bakom sitt. Kontoristen och VD verkar ömsesidigt tillfreds
ställda med arbetsuppgifternas innehåll respektive utförande. Däremot upplever 
kontoristen sig ha för lite att göra för att fylla ut hela sin arbetstid. Hon har där
för lämnat förslag på utökning av arbetsuppgifterna, bl a inköp av en dator så att 
hon skulle kunna ta över en del bokföringsarbete från redovisningsbyrån. För
mannen är nog också inne på det, säger hon, men det är VD som bestämmer. 
Han tror snarast att arbetsmängden skulle komma att minska vid införskaffandet 
av dator. Kontoristen nämner också en del personliga önskemål i samband med 
sin arbetssituation som hon inte fått gehör för. 

Det är jobbigt att driva sina frågor själv när man inte har några arbetskamrater 
som stöttar en, menar kontoristen. Hon framhåller dock att hon kommer bra 
överens med chefen. Det är däremot tråkigt att inte ha några arbetskamrater som 
jobbar med samma sak som man själv, berättar kontoristen. Hon har ingen när
mare kontakt med smidesarbetarna under sitt arbete, då hon sitter på kontoret 
och de är inne på verkstaden eller ute på jobb. De träffas bara en kort stund på 
förmiddagsfikat och på den halvtimmeslånga lunchen. 

När kontoristen började på smidesföretaget var det inte meningen att hon skulle 
äta lunch på arbetet, eftersom hon skulle jobba förmiddagar. Men när hon istäl
let började jobba fyra dagar per vecka blev arbetsdagen längre och ett lunchpass 
måste läggas in. VD ansåg då att hon fick äta lunch före verkstadspersonalen 
och förmannen, så att den sistnämnde kunde svara i telefon på hennes lunch. 
Själv tyckte hon det var tråkigt att gå tillbaka till sitt arbete när de andra kom 
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till matsalen, så hon flyttade så småningom fram sin egen lunchtid och äter nu 
samtidigt som de. För VD är telefonpassningen viktig, så när kontoristen inte 
sitter vid sitt skrivbord måste han hålla sig inne på kontoret och kan inte göra 
ärenden eller kundbesök just då. 

Kontoristen erbjöds inte att gå med i bonuslönesystemet när det infördes, efter
som VD tyckte det var principiellt felaktigt att hon, som inte ingick i produktio
nen, skulle ha någon del i företagets resultat. Men när hon efter några år förde 
frågan på tal vid en löneförhandling fick hon i alla fall möjlighet att välja mel
lan att gå med i systemet respektive att få ett fast påslag på lönen utöver avtalet. 
Hon valde då det sistnämnda. 

Vid intervjutidpunkten var kontoristen varslad om uppsägning och skulle sluta 
några månader senare. Den ursprungliga tanken från företagsledarnas sida hade 
varit att, när orderingången sjönk kraftigt i lågkonjunkturen, dra ned på hennes 
arbetstid. Själv ville hon snarast arbeta mer än halvtid nu när hennes barn blivit 
större. Och när man jobbar alltför få timmar per vecka kan man inte "stämpla 
upp" till full tid, som hon gjorde nu. Därför valde hon att sluta på företaget och 
hoppades att få ett nytt jobb. Det behövde inte nödvändigtvis vara ett kontors
arbete, utan huvudsaken var att hon skulle få några kvinnliga arbetskamrater. 
Företagsledningen förefaller ha eftersträvat en lösning där hon minskat sin ar
betstid till 12-14 timmar per vecka. De tyckte det skulle bli besvärligt att klara 
sig utan henne, men hade inga planer på att omedelbart anställa en annan kon
torist. 

Den här relationen tydliggör åter att det etiska kontraktet innehåller olika as
pekter eller dimensioner och att dessa kan uppfattas på olika sätt av parterna, 
vilket bäddar för underliggande spänningar. Ur den anställdes synvinkel upp
fattas arbetsinnehållet som i huvudsak gott, om än något fór litet, medan den 
sociala sidan är mer varierande. Kontoristen arbetar i isolering från övriga 
anställda och upplever svårigheter att få inflytande över sin arbetssituation, 
samtidigt som ledningen inte uppfattar detta och snarare anser sig ha gjort 
eftergifter efter hennes önskemål. Då den personliga kontakten mellan dem är 
viktig väljer kontoristen att inte agera i egenintresse i alla lägen. Närheten i 
relationen gör det svårt för henne att omförhandla det etiska kontraktets inne
håll. 

När ledningen ville ändra de ekonomiska villkoren upplevdes denna försämring 
så allvarlig att hon valde att istället avbryta relationen. 
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9.8 Etiska problem och intressekonflikter i relationen med 
kunder 

9.8.1 INTRODUKTION 
Jag har nu gått igenom smidesföretagets etiska kontrakt med de aktörer inom 
och utanför företaget, som framstår som väsentliga för det dagliga arbetet. Det 
etiska perspektivet på företags relationer har därigenom belysts empiriskt ge
nom att organisationsmedlemmarnas upplevelser av det "goda", eller positiva, 
respektive "onda", eller mindre önskvärda, med avseende på olika aspekter i 
förbindelsen, lyfts fram. Vi har bland annat sett hur underförstådda förvänt
ningar, som inte uppfattas av motparten, kan bädda för en negativ upplevelse. 
Vidare är det uppenbart att aktörer kan välja att hantera relationen utifrån de 
formella regler och avtalsvillkor som föreligger, eller utifrån informella över
enskommelser och frivilliga normer. Detta verkar vara beroende både av parter
nas inställning, erfarenheter av varandra och vilken typ av interaktion de har. 

I huvudsak kan man dock konstatera att etiska kontrakt etableras och vidmakt-
hålles om parterna upplever detta som övervägande önskvärt, dvs det "goda" 
överväger det "onda" (förutsatt att kontraktet kan brytas, vilket jag återkommer 
till senare och i nästa fall). Jag kommer nu att övergå till att analysera specifika 
händelser eller situationer som någondera eller båda parterna upplever innehål
ler något "ont" eller som riskerar att skada dem. I ett antal kategorier fokuseras 
således de intervjuades upplevelser av etiska problem och intressekonflikter i 
företagets relationer med olika aktörer. Inom varje kategori görs en ytterligare 
indelning med avseende på de konkreta situationer som analyseras. 

Det här är inte avsett att utgöra någon uttömmande lista över förekommande 
etiska problem och intressekonflikter i smidesföretaget, utan jag har bland de 
intervjuades utsagor valt ut situationer som på olika sätt kan bidra till belysning 
av det etiska perspektivet på företags vardagliga liv. Den första kategorin be
handlar problem i relationen med kunder och innefattar tre delområden; kunder 
som inte betalar, kunder som klagar över debiteringen samt risk för brand på 
utejobb. 

9.8.2 KUNDER SOM INTE BETALAR 
Smidesföretaget har framför allt på sista tiden utsatts för en del ekonomiska 
förluster genom kunder som inte betalar för utfört smidesarbete eller beställda 
dörrar. Företagsledarna brukar inte genomföra några särskilda kreditprövningar, 
vare sig av byggföretag eller andra kunder. Men nyligen fick man en större 
kundförlust på ett byggnadssmidesuppdrag, där byggföretaget gick i konkurs. 
Det upplevs ha varit en allvarlig ekonomisk skada och den bidrog till omplane-
ring av årsbudgeten och uppsägning av två arbetare (som nämndes ovan). VD 
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säger sig ha blivit försiktigare efter detta. Han kan kräva kontant betalt om han 
känner sig osäker, och han har stoppat arbeten "där vi upptäckt att det börjar 
vara problem". Företagsledarna tror dock inte att kunder medvetet beställer ar
beten eller dörrar som de inte tänkt betala för. 

Den ena parten i förbindelsen uppfyller här inte sina uttryckliga ekonomiska 
förpliktelser. Smidesföretaget tar en risk när de fullgör sin del i avtalet före 
motparten, vilket kräver förtroende för motpartens vilja och förmåga att full
göra sin. När förtroende kränks på det sätt som här beskrivs kan detta komma 
att få konsekvenser för framtida kontraktspartners, genom en sänkt 
'förtroendetröskel " och större försiktighet från smidesföretagets sida. 

9.8.3 KUNDER KLAGAR ÖVER DEBITERINGEN 
När arbeten utförs på löpande räkning inträffar ibland att kunden inte accepterar 
smidesföretagets debitering. Om kunden ringer och är missnöjd med fakturan 
måste man utreda händelseförloppet, menar VD, och kontrollera om det hände 
något utanför kundens kontroll som gjorde att arbetet drog ut på tiden. Han be
tonar att han inte brukar ändra sig bara för att kunden klagar, men om han finner 
att debiteringen faktiskt var felaktig åtgärdas det direkt. 

"Klaga och klaga - det är ju att klarlägga helt enkelt. Även då är det ju yt
terst sällan jag backar på... Om jag får klart för mig att jag har rät t, så är det 
ju inte så att bara för att han anmärker så ska jag ta bort några pengar. Då får 
det stå kvar. Men det är klart at t det händer ju någon gång att [. ..] man kon
staterar att här har det nog blivit någon liten grej, visst händer det. Då ska 
man ju också reglera det här, snabbt och utan tvekan. Man ska inte påföra en 
kund en kostnad där man känner att vi har fel." 

Det är dock inte säkert att parterna kan komma överens om en rimlig nivå på 
debiteringen. Smidesföretaget har en försäkring som ska täcka juridisk hjälp vid 
tvister med kund, men det förefaller inte som om eventuella tvister brukar gå så 
långt som till rättslig prövning. 

Det här är en intressekonflikt som handlar om avvägningen mellan de båda 
parternas ekonomiska intressen. I denna situation är smidesföretaget formellt 
sett den starkare parten och kunden får stå för risken (att inte ha begärt 
prisuppgift eller anbud). Förtroendet är här omvänt mot den föregående kon
fliktsituationen; här är det kunden som måste känna förtroende för smidesföre
taget, för att våga anlita dem på löpande räkning. Smidesföretagets ledning har 
dock, såsom diskuterades tidigare, utvecklat egna normer om prissättning som i 
viss utsträckning begränsar kundens risktagande. 
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9.8.4 BRANDRISK VID UTE JOBB 
Vid svetsarbeten i befintliga byggnader finns en risk för att gnistor från svets
ningen tänder eld på omkringliggande material. Därför är det nödvändigt att 
noggrant städa undan allt brännbart innan arbetet startar. Smidesarbetarna har 
ibland haft dåligt samvete för detta, även om det inte förefaller som om några 
större incidenter inträffat. Nu har de formella kraven vid svetsarbeten skärpts 
och det krävs ett svetsintyg där den som utför arbetet försäkrar att han städat 
undan ordentligt före arbetets början. Uppdragsgivaren ska godkänna intyget. 
Tidigare gällde dessa regler bara speciellt brandkänsliga områden, såsom såg
verk och bensinstationer. En äldre smidesarbetare är tacksam för de ökade kra
ven: 

"Nu har det ju blivit så viktigt det här med brandskydd, så vi måste städa där 
vi ska vara och jobba. Sedan måste vi ju ha ett svetsintyg underskrivet av 
platschefen och så han som skall utföra jobbet. [—] Och det tycker jag är 
ganska bra, för då ser också jag efter att det inte ligger en massa skrot utdra
get. [—] Och det är en fördel." 

Det vore hemskt om det började brinna hemma hos någon, menar smidesarbeta-
ren. Det skulle också bli dyrt för företaget, konstaterar han. Flera andra nämnde 
också kraven på svetsintyg vid utearbeten och menade att man kollade städ
ningen extra noga tack vare detta. 

Här upplever de anställda att de riskerar att skada kunderna vid arbetets ut
förande. Àven gentemot företaget känner man ett ansvar p g a de ekonomiska 
påföljderna. De nya reglerna har ökat smidesarbetarnas känsla för skade
riskerna. Således har utifrån givna normer bidragit till att förebygga etiska 
problem i relationen. 

9.9 Etiska problem och intressekonflikter i relationen med 
andra företag 
Även i förhållande till andra företag, bl a samarbetspartners eller konkurrenter, 
kan spänningar och etiska problem uppstå. Jag inleder med att analysera smi-
desföretagets erfarenheter av samarbete med det stora plåtproduktföretaget. 

9.9.1 AVBRUTET SAMARBETE MED PLÅTFÖRETAGET 
Sedan början på 70-talet hade smidesföretaget skött försäljning, montering och 
service av en plåtdörr som tillverkades av ett litet foretag på orten. Företags
ledningen kände ägarna till det lilla plåtföretaget personligen och etablerade ett 
samarbete med dem som med tiden blev mycket ekonomiskt fördelaktigt, då de 
fick bra rabatter på de reservdelar de köpte in och använde vid service av dör
rarna. Men i mitten av 80-talet sålde plåtföretagets ägare verksamheten till det 
svenska marknadsledande plåtproduktföretaget. Detta kom helt utan förvarning 
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för smidesföretaget, "över en natt" var affären uppgjord, säger VD. Motivet till 
försäljningen var att ägarna inte ansåg sig ha resurser att utveckla verksamheten 
på exportsidan, och att man fick ett bra anbud från det stora plåtföretaget. 

I uppgörelsen mellan det lilla plåtföretagets ägare och marknadsledaren ingick 
en muntlig överenskommelse om att köparen skulle fortsätta samarbetet med 
smidesföretaget. Det var några månader kvar på det tecknade årsavtalet, men 
under den tiden fick smidesföretaget inte många uppdrag på dörrinstallationer åt 
det nya företaget och sedan kom avtalet aldrig att förnyas. Visserligen kom re
presentanter från plåtföretaget och besökte smidesföretaget för att förhandla och 
smidesföretagsledarna fick intrycket att parterna var överens om de nya villko
ren. Men så var inte fallet. 

"Vi kämpade ungefar ett år för att fa någon rätsida på det där avtalet, för de t 
skulle ju gå ut", berättar förmannen. "Vi ville ju veta hur de hade tänkt lägga 
upp det där. Och då var det hit en gubbe, det kom hit två stycken från 
[plåtföretaget]. Och sedan de varit hit hade vi inte ett jobb åt dem." "Vi satt 
och förhandlade och vi var överens om hur vi skulle göra, men sedan hörde 
de aldrig av sig. Det var inte mer intressant än så", menar VD. 

VD tror att det inte passade plåtföretagets planer att låta smidesföretaget fort
sätta montera och underhålla det lilla företagets plåtdörr, utan de tänkte inte
grera den produkten i sin befintliga organisation. Han säger sig egentligen ha 
tvivlat på att det skulle bli något samarbete, men att det stora plåtföretaget inte 
velat medge det öppet. Förmannen var mycket missnöjd med plåtföretagets sätt 
att agera och menade att de inte varit öppna och ärliga i sina förhandlingar med 
honom och brodern. 

Konsekvenserna av det avbrutna samarbetet var dock inte entydigt negativa för 
smidesföretaget; i stället fick man kontakt med en annan samarbetspartner, 
också med ett gott ekonomiskt utbyte. Det kändes också väldigt tillfredsstäl
lande att kunna ge den svenska plåttillverkaren konkurrens genom att börja sälja 
den utländska dörren, menar förmannen. 

"Det var faktiskt lite grann för att jäklas med [det stora plåtföretaget] som vi 
gjorde det här." 

I den ursprungliga relationen mellan de små företagen på samma ort var det 
självklart att muntliga överenskommelser skulle följas. Den nytillkomna aktö
ren, det stora plåtföretaget, såg dock affärsmässigt på sitt uppköp av det lilla 
konkurrentföretaget. I denna affärsmässighet fanns inte utrymme för hänsyns
tagande till informella förpliktelser. Det stora företagets inställning kolliderade 
med smidesföretagets förhållningssätt, där praxis och givna löften antas ha 
betydelse för framtida agerande. 

Upplevelsen av det stora företagets bristande hänsynstagande bäddade för att 
nästa samarbete visserligen var ekonomiskt motiverat men även värdesattes 
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såsom tillfredsställande av andra orsaker. Hämnd kan betraktas som en norm 
att "återgälda ont med ont 

9.9.2 KONKURRENS FRÅN FÖRETAG I KONKURS 
Det ekonomiska läget inom byggsektorn var vid den här fallstudiens genom
förande mycket svårt och flera aktörer på marknaden hade kommit på obestånd. 
Även en del verkstadsföretag, som ägnar sig åt byggnadssmide, hade försatts i 
konkurs. Förmannen berättar att de andra företagen i branschen misstänkte att 
missbruk av den statliga lönegarantin förekommer bland företag som drivs av 
konkursförvaltare. Genom att staten betalar de anställdas löner kan dessa lägga 
lägre anbud, menade de. Företagen anordnade därför ett möte i den lokala 
branschorganisationen och tog dit representanter för banker och konkursförval
tare. Företagarna hävdade där att konkursförvaltarna blir vilseledda att räkna 
fram felaktiga bud. Det är ju omöjligt att vara expert på alla områden man ska 
vara konkursförvaltare för, menar förmannen. Han ansåg att konkursförvaltaren 
på mötet till sist hade givit honom rätt i detta. 

Konkurrens på lika villkor framhävs här som en viktig aspekt i den indirekta 
relation som alla aktörer på marknaden har med varandra. Man upplever att 
samhällets regelsystem, som tillkommit för att skydda de anställda, missbrukas 
av företag för att nå en konkurrensfördel. Från smidesföretagets sida försöker 
man aktivt påverka de upplevda missförhållandena via sin stödjande organisa
tion. 

9.9.3 KORTSIKTIG KONKURRENS FRÅN NYSTARTADE FÖRETAG 
Förmannen berättar också att det under de senaste tio åren startat tre eller fyra 
konkurrerande smidesverkstäder på orten. Han anser att nystartade företag ofta 
är så angelägna om att fa uppdrag, och dessutom är ovana att göra realistiska 
beräkningar av tidsåtgången, att de lämnar orimligt låga anbud. Sedan far de 
jobba "dygnet runt" för att hinna med. Smidesföretaget vill inte ta upp konkur
rensen med dessa låga anbud utan försöker i stället påverka de nystartade före
tagen att inte ta ut sig för mycket utan se det lite mera långsiktigt. 

"Så vi sa ju åt dem [de nystartade verkstadsföretagarna] att det går inte, ni 
kör ju ihjäl er. Ingen vinner ju av det. Ni förstör ju bara marknaden." 

Han betonar dock att företagarna räknar helt separat vid anbudsgivning. 

À ven här är det strävan efter konkurrens på lika villkor som ligger bakom smi
desföretagets försök att förändra en annan aktörs agerande. Betoningen på 
kortsiktig konkurrensfördel hos konkurrenterna drabbar smidesföretaget, som 
arbetar mot långsiktig överlevnad. 
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9.10 Etiska problem och intressekonflikter i relationen med 
anställda 
Analysen av det etiska kontraktet mellan anställda och företagsledning har visat 
att relationen karakteriseras av själva prestationen, arbetsuppgifterna, och av 
den nära sociala interaktionen mellan parterna. I vissa situationer framträder 
dock intresseåtskillnaden mellan parterna, vilket bäddar för spänningar. Det 
finns även en del etiska problem som snarast ingår i själva kontraktsvillkoren. 

9.10.1 LÖNESÄTTNING OCH LÖNEFÖRHANDLING 
Varje år ska den ekonomiska ersättningen i det etiska kontraktet mellan an
ställda och företagsledning omförhandlas. Vägledning för detta får parterna ge
nom det centrala avtalet, men förhandlingar på arbetsplatsen krävs också mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 

Smidesarbetarna har utsett ett facklig ombud i gruppen, den äldste smidesarbe-
taren. Han säger sig inte vara intresserad av att arbeta aktivt med fackliga frå
gor, utan har bara tagit på sig uppdraget "för att ingen annan ville göra det". Vid 
löneförhandlingar diskuterar smidesarbetarna först inbördes vad de ska begära 
och enas om ett förslag. Sedan sätter sig det fackliga ombudet tillsammans med 
VD och förhandlar, medan förmannen inte alls är inblandad i detta. Det är svårt 
att förhandla, tycker smidesarbetarnas fackombud. VD har redan bestämt sig för 
en sak, menar ombudet, och oftast blir det som han har tänkt sig. 

VD tycker också att löneförhandlingarna är besvärliga och att de tillhör de job
bigaste bitarna i företagsledarrollen. De första åren hade han som ambition att 
avsluta förhandlingarna snabbt, men lärde sig så småningom att det inte gick 
med mindre att man helt och hållet skulle gå med på de anställdas krav. Idag har 
han lärt sig att agera mer taktiskt, menar han, att inte vara pådrivande utan att 
låta dem ta initiativet. Man måste också ha en egen långsiktig planering, menar 
han, och inte låta sig påverkas av de anställda. Det går ändå inte att tillfreds
ställa dem helt. 

I stället beskriver VD löneförhandlingarna som att han visar de anställda hur 
mycket avtalet ger i kronor och ören för var och en, och hur ledningen har vär
desatt deras olika kompetensnivåer. Alla arbetare har individuella löner som 
avgörs av deras anställningstid och eventuella specialkunskaper. Förmannen 
berättar att man kan få ta till någon extra förmån, såsom en träningsoverall, för 
att avsluta de segslitna förhandlingarna. 

Numera är löneförhandlingarna rätt lugna, menar både arbetsgivar- och arbets
tagarsidan i smidesföretaget. En smidesarbetare berättar att det förr om åren 
kunde gå hetare till. Men de mer stridsberedda arbetarna, "som slängde i sto
larna och gick hem mitt i löneförhandlingarna", de har slutat nu. Därmed är det 
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inte sagt att de alltid blir nöjda med den löneförhöjning som fastställs. Fack
ombudet tycker att de andra är dåliga på att stötta honom vid förhandlingarna, 
men att han ändå far ta kritiken om det inte går bra. Vi har svårt att för driva 
saker gemensamt mot företagsledningen, menar även andra smidesarbetare. 

Denna allmänt rådande intressekonflikt berör avvägningen mellan respektive 
parts ekonomiska utbyte av förbindelsen. Parternas egenintresse regleras ge
nom yttre normer i form av centrala avtal, men därutöver finns utrymme för 
specifik anpassning på organisationsnivå. Denna avvägning upplevs som en 
ofrånkomlig del av relationen, men inte desto mindre som en obehaglig 
intressekonflikt som man helst undviker. Närheten mellan parterna bidrar till 
att begränsa deras respektive strävan i egenintresse, men i synnerhet de an
ställdas position försvagas i den här typen av relation. Deras fackliga sam
hörighet underordnas i viss mån deras samhörighet med företaget. 

Trots detta upplever sig inte heller företagsledningen vara någon "vinnande " 
part, utan de menar också att de tvingas ta hänsyn till de anställda. Relationen 
präglas härvidlag av en ömsesidigt konfliktundvikande tendens. 

9.10.2 EN CENTRAL LÖNEFÖRHANDLING 
Smidesföretagets VD sitter med i styrelsen för det arbetsgivareförbund som 
sluter avtal med den fackliga organisationen på central nivå. Styrelsen fungerar 
som en förhandlingsdelegation under löneförhandlingarna, vilket innebär att 
han får god insyn i det nya avtalet och dess detaljer. För tiotalet år sedan kom 
han och det dåvarande fackliga ombudet inte överens om innebörden i avtals
villkoren, varför arbetarna beslöt att inkalla sin centrala förhandlare. De var 
säkra på att det skulle gå att komma längre än vad VD ville gå med på. Även 
från arbetsgivarsidan inkallades representanter från organisationen centralt. 

"Som jag tror själv , så trodde man genom att säga det, bara, att 'v i strandar 
förhandlingarna, vi begär central förhandling', de trodde väl att man skulle 
blir skrämd. Det hörsju farligt", menar VD. 

Ombud från de båda organisationerna kom således från Stockholm till smides-
företaget för att förhandla. Men när man tillsammans gått igenom ärendet kom 
det centrala fackliga ombudet fram till att det inte fanns något att förhandla om, 
dvs att den fackliga sidan inte hade något ytterligare att hämta med stöd i det 
centrala avtalet. Förhandlingarna avbröts direkt och de centrala representanterna 
reste hem igen. VD blev inte direkt förvånad, eftersom han hade god insikt i 
avtalet och var säker på sin tolkning av det. Men den lösning som konflikten 
fick var varken företagsledning eller smidesarbetare egentligen nöjda med. 

"Jag tyckte ju lite synd om grabbarna här", säger VD, "för ombudsmannen 
här hade ju underförstått [gente]mot dem menat att 'här är det ju kvar 
mycket, vi kör en central förhandling, det är klart att ni kommer att få ige-
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nom en del saker här'. Men de fick noll. [—] Så vi blev ju klara då, men 
man var ju tvungen sedan att göra någonting mot dem, helt enkelt [... ]. Jag 
menar, jag blev ju inte gynnad av det. Det var ju inte mitt mål heller, utan 
det var ju någonting som han helt ställde till med." 

En av smidesarbetarna nämner också det här tillfallet "då vi var tjuriga och 
blandade in facket", men att det bara blev omständligt och inte gav något mer 
än de själva kunde ha kommit fram till. Den allmänna uppfattningen i gruppen 
är nu att det är lika bra att sköta löneförhandlingarna på arbetsplatsen och att det 
är svårt att genomdriva något som VD inte är med på. Man upplever sig också 
få dåligt stöd från sin fackliga organisation; de bryr sig inte om oss på små-
firmorna, säger en smidesarbetare. 

Företagsledningen ansåg inte heller att resultatet av denna löneförhandling var 
gynnsamt. VD menar att han kände sig tvungen att "kompensera grabbarna" 
något i efterhand för deras misslyckande. Det var inte hans avsikt att sätta sig i 
förhandling utan att vara beredd att ge någonting alls, men det är ju svårt att ge 
efter för motparten när denne väl har avslutat förhandlingarna. 

Den specifika intressekonflikten rör tolkningen av reglerna kring den ekono
miska ersättningen. VD har genom sitt engagemang i en stödjande organisation 
ett kunskapsmässigt övertag över de anställda. 

Fallet visar också hur erfarenheter av utgången av en konflikt påverkar parter
nas framtida förväntningar i relationen. Den här situationen kom att bidra till 
att befästa de anställdas underläge i förhållande till företagsledningen. Men 
eftersom det är viktigt för den starkare parten, företagsledningen, att bibehålla 
en god relation med den svagare, dvs de anställa - bl a för att man är beroende 
av deras engagemang och inställning för att uppfylla företagets etiska kontrakt 
med kunder - söker ledningen kompensera sitt övertag genom frivilliga efter
gifter. 

9.10.3 ARBETSMILJÖPROBLEM 
Under arbetets utförande utsätts smidesarbetarna för vissa hälsorisker och ar-
betsmiljöproblem. De nämner skador på hörseln genom den höga bullernivån 
och risker för synen genom svets- och slipningsarbeten. Man betonar dock att 
det numera finns bättre hjälpmedel än förr och att de som jobbar nu är mer nog
granna med arbetsmiljöfrågor än vad den äldre stammen arbetare var. VD anser 
att han alltid tillmötesgår deras krav på skyddsutrustning, men framhåller att det 
är arbetarna själva som måste använda dem. Det går i perioder, menar han. 
Största problemet är buller, tycker han, vilket kan vara svårt att göra något åt. 

Arbetarna försöker påminna varandra om att komma ihåg skyddsutrustningen, 
berättar en smidesarbetare, och ofta är de yngre bättre på det. Det har redan från 
skoltiden lärt sig att använda skydden. Trots detta inträffar ibland skador på ar-
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betet. Flera personer har fått en brännskada på ögat vid svetsning utan skydds
glasögon. Vidare hade både grundaren och äldre smidesarbetare, som nu gått i 
pension, hörselskador. Och en av smidesarbetarna berättar att han bröt benet för 
ett år sedan, när fem dörrar välte över honom på ett monteringsjobb. 

Genom kontraktets villkor med avseende på arbetets utförande utsätts de an
ställda för risker att skada sin hälsa. Från båda parters sida framhålls det som 
angeläget att så långt det är möjligt minska riskerna för detta, men både tek
niska och psykologiska faktorer förhindrar en total eliminering av skaderisken. 

9.10.4 SPECIFIKT ARBETSMILJÖPROBLEM 
En f d smidesarbetare fick efter ca tjugo års anställningstid hälsoproblem som 
de intervjuade i smidesföretaget refererar till som "vita fingrar", dvs cirkula
tionsrubbningar i händer och armar som gör att man förlorar känseln och fing
rarna domnar bort. Skadorna ansågs ha orsakats av vibrerande handtag på ma
skiner och klassificerades som arbetsskada. Arbetaren blev tvungen att sluta på 
företaget och skola om sig. 

Detta medförde vissa ekonomiska konsekvenser för smidesföretaget, menar 
förmannen. Bland annat fick företaget betala semesterlön under omskolnings
tiden. Den här händelsen uppmärksammades av flera smidesarbetare, men de 
ansåg sig inte vara oroliga för att själva bli drabbade trots att de arbetar med 
samma maskiner. Både smidesarbetare och förman hävdar att detta var en isole
rad händelse, som antagligen berodde på medfödda anlag hos den här personen. 

Förmannen tyckte inte att det var lönt att "strida med Företagshälsovården" om 
detta, eftersom det bara skulle ha drabbat den skadade ytterligare. Företags
hälsovården har nu testat slipmaskinerna på verkstaden och försett dem med en 
ny typ av handtag, som ska skaka mindre. En av de äldre smidesarbetarna säger 
att det har hjälpt lite grann men inte helt och hållet. Ibland vibrerar det i fing
rarna på honom när han har stått och slipat länge. 

Denna specifika form av arbetsmiljöproblem kan ses som ett oförutsett etiskt 
problem, vilket ledde till att en anställd måste avbryta sin relation med smides
företaget och även fick bestående men. Bland de kvarvarande aktörerna före
faller man vilja tolka denna händelse som en avgränsad, individspecifik före
teelse. Man vill helst undvika att betrakta den som ett reellt problem som skulle 
kunna orsaka något "ont" för dem också. Företagsledningen har inte heller 
erkänt det påstådda orsak-verkansambandet, men ändå tagit på sig det formella 
ansvaret. 
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9.10.5 FÖRETAGSLEDNINGENS KONTROLL AV UTFÖRT ARBETE 
Som framgick av kategorin etiskt kontrakt mellan företagsledning och anställda 
bidrar företagets litenhet och typ av verksamhet till att smidesarbetarna måste 
hantera många olika arbetsuppgifter och även kunna planera och genomföra 
uppdrag utom räckhåll för förmannen. De får direktiv för uppdraget innan de 
åker iväg, och de kan vid behov hämta stöd under arbetets gång, men i stort sett 
arbetar de fritt och självständigt på utejobb. Detta är också en aspekt som upp
skattas mycket av de anställda och som bidrar till deras positiva upplevelse av 
relationen med företaget. 

Från företagsledarna framgår dock att de i undantagsfall kan åka ut på den ak
tuella byggarbetsplatsen efter arbetstid och kontrollera arbetets utförande. Det 
gör de för att försäkra sig om ett gott utförande av jobbet, berättar förmannen. 

"Ibland måste man ju, om det är något mera viktigt, då måste man ju fara 
och kolla. Men det måste man ju inte säga offentligt... När man lika har 
vägarna förbi, tvärköra förbi och se hur det ser ut. Efteråt." 

Smidesarbetarna hävdar dock att de far sköta sig själva helt och hållet. Förman
nen vet att de klarar av jobbet, och om han vill se hur det går kommer han förbi 
under dagtid, menar de. Det säger ju sig självt att vi inte vill ha "någon som är 
där och smyger" när vi inte är där, säger en smidesarbetare. 

Det förefaller således som om ledningen kan komma kontrollera de anställdas 
arbete utan att dessa känner till det och med vetskap om att de anställda inte 
skulle uppskatta det om. de kände till det. För ledningen är det viktigt att företa
get når upp till förpliktelser om god kvalitet i det etiska kontraktet med kunder. 
För det mesta litar de till lärlingssystemet och de organisationsgemensamma 
normerna om kvalitet (se kategori "Arbetsetik", avsnitt 9.11) för att försäkra 
sig om en tillfredsställande prestation. Ibland kan de dock känna sig tvungna 
att bryta mot smidesarbetarnas förväntningar om frihet och självständighet i 
arbetet genom att själva kontrollera utförandet. Man väljer dock att undvika 
direkt konflikt genom att inte öppet visa överträdelsen av detta "informella 
kontraktsvillkor 

9.11 Arbetsetik 
De flesta kategorier i den här inomfallsanalysen fokuserar på avgränsade rela
tioner med olika aktörer, såsom byggföretagskunder eller plåtdörrsimportören. 
Jag har sökt frilägga det etiska perspektivet i dessa relationer genom organisa
tionsmedlemmarnas upplevelser av relationernas innehåll och det positiva och 
önskvärda respektive negativa och bristfälliga i dessa. Den empirinära reflek-
tionen kring datamaterialet under analysarbetet ledde dock även till utvecklan
det av andra typer av teman som antingen fokuserar på en avgränsad aspekt i en 
relation, såsom "ansvar", eller som täcker in fallet som en helhet, såsom "motiv 
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och drivkrafter bakom agerande". Dessa teman kan betraktas som dimensioner 
vilka ytterligare belyser det etiska perspektivet empiriskt. Eftersom en del av de 
data som ingår här har tagits upp tidigare hålls kategorierna kortare och det 
"icke-kursiverade" resonemanget är tolkande i något högre grad än tidigare. Jag 
inleder med kategorin arbetsetik som en viktig organisationsgemensam norm 
för agerande: 

Vid upprepade tillfallen under den hittillsvarande analysen har det framgått att 
kvalitet och noggrannhet är något som värderas högt i smidesföretaget, både av 
ledning och anställda. Denna inställning kan betecknas som företagets 
"arbetsetik", vilken far olika typer av konsekvenser. 

Smidesföretagets verksamhet har bedrivits i över trettio år och de nuvarande 
företagsledarna har varit med i s tort sett hela tiden. Därför berömmer man sig 
om att ha stor erfarenhet och hög kompetensnivå, både jämfört med konkurren
ter och de krav kunderna ställer. Denna inställning och kunskap härstammar 
från företagets grundare, de nuvarande ägarnas far, som anses vara en duktig 
yrkesman som satt sin prägel på företaget. Han kommer fortfarande in på verk
staden ibland för att utföra egna finsmidesarbeten, men han har inte längre nå
got att göra med företagets skötsel. Från grundaren har traditionen av yrkes
kunnande, kvalitetstänkande och noggrannhet förmedlats till söner och övriga 
anställda. 

Förmannen berättar i olika sammanhang om hur viktigt det är med ett riktigt 
utförande av arbetet, i synnerhet av synliga smidesdetaljer. Han menar också att 
de erfarna smidesarbetarna har samma inställning till arbetet som han har. De 
för detta vidare till de unga killar som de in sin tur lär upp. 

"Det är nästan från grunden, de har lärt sig det från grunden under sin yr
kesbana", säger förmannen. "Tack vare att v i har haft den filosofin att köra 
med det. Han som har varit här i tjugo år, han har ju börjat här, han har ju i 
sin tur haft någon läromästare, om man säger så, har varit ute med någon 
som har varit med, någon äldre." 

När man frågar de anställda menar de dock att deras strävan att göra ett bra jobb 
är beroende av deras personliga inställning, dvs att de själva är intresserade av 
att lösa kundens problem på ett snyggt sätt. Man ser till hur man själv skulle 
vilja ha det, säger en smidesarbetare. Dessutom håller man efter varandra på en 
liten arbetsplats. Han tror att det slarvas mer på stora företag. Samtidigt föreföll 
flera smidesarbetare ha rätt vaga uppfattningar om vad kunderna kunde tänkas 
värdesätta hos just det här företaget och de verkade inte uppleva några på
tryckningar från ledningens sida om att anamma de höga kvalitetsnivåerna. 

Smidesföretagets arbetsetik handlar om ett kvalitetstänkande och en kompe
tensnivå som är förankrad i traditionen och förs vidare från individ till individ. 
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Stabilitet i de interna relationerna blir därför viktigt för att bibehålla detta tän
kande i organisationen. 

De arbetsetiska värderingarna riktar sig mot företagets kunder, men förutsätter 
samtidigt väl fungerande etiska kontrakt med de anställda. Därigenom binder 
de samman organisationens externa respektive interna relationer. Arbetsetiken 
upprätthålls genom praxis och inlärning, men den är samtidigt inte någon med
vetet framförd strategi. Dess underförstådda närvaro gör det omöjligt att ifrå
gasätta den eller dess konsekvenser. En sådan konsekvens synes vara att arbete 
som inte är direkt produktionsrelaterat värderas mindre högt och att den an
ställdes kompetens beträffande smidesarbete bestämmer dennes status i organi
sationen108. 

9.12 Lojalitet 
Lojalitet kan sägas handla om de anställdas bindning i och engagemang för fö
retaget och utgör därigenom en viktig aspekt i deras relation med företaget. Un
der analysen av de anställas förhållande till företaget visade det sig att man kan 
skilja mellan lojalitet gentemot företaget respektive mot arbetsinnehållet. 

Beträffande det förstnämnda säger sig de flesta anställda inte fundera så mycket 
på valet mellan att stanna kvar i smidesföretaget eller sluta. Så länge man trivs -
och inte blir uppsagd - stannar man kvar. Å andra sidan säger flera av smides-
arbetarna att de mycket väl kan tänka sig att byta arbetsplats också, om något 
intressant tillfälle skulle dyka upp. Det finns ingen särskild anledning att stanna 
kvar på företaget som sådant, menar exempelvis den äldste smidesarbetaren. 
Han säger sig ha varit på väg bort flera gånger, men att det av olika anledningar 
aldrig blivit av. En annan erfaren smidesarbetare säger att det vore kul att prova 
på något nytt, men att det är svårt att veta om man skulle trivas med det. Det 
skulle alltså vara en risk i att byta bort ett arbete man trivs med. En annan nack
del är att man blir sist anställd, om man börjar på ett nytt ställe, och alltså först 
uppsagd vid eventuella personalnedskärningar på det nya stället, konstaterar 
han. 

Däremot förefaller det finnas en viss personanknuten lojalitet gentemot företa
get, som främst riktar sig mot förmannen. Det är honom man jobbar nära och 
som man uttrycker uppskattning gentemot. Även i fråga om grundaren före
faller det på sin tid ha funnits en personlig lojalitet. Han var en väldigt bra och 
jordnära person som man kunde ställa upp på "på ett helt annat sätt", säger de 
anställda. De anställdas bindning till företaget verkar dock främst vara förknip
pad med själva arbetet: arbetsuppgifterna är roliga och omväxlande och de ut

108 Vilket jag återkommer till i avsnitt 9.14. 
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förs ofta i ett fritt sammanhang, framhåller smidesarbetarna. Även kontoristen 
betonar själva kontorsgöromålen som en positiv del i sin arbetssituation. 

Av de tre som vid intervjutillfallet mer eller mindre ofrivilligt var på väg att 
lämna företaget var det ingen som uttryckte ledsnad över att behöva lämna just 
smidesföretaget (däremot blev man ju utan jobb). Förmannen uttryckte en för
hoppning om att företagets situation snart skulle förbättras så att man skulle 
kunna återanställa de två smidesarbetarna. Det förefaller dock inte som om 
dessa var särskilt inställda på att ta chansen till återanställning, om den skulle 
visa sig. 

Vi kan här urskilja en passiv bindning gentemot företaget som sådant, som sna
rast bygger på individers behov av trygghet och oföränderlighet och inte på 
något aktivt ställningstagande. Det kan uppfattas som riskfyllt att byta arbete, 
av olika orsaker. Bland annat synes hänsynstagande till yttre regelsystem bidra 
till en sådan passiv lojalitet. 

En mer aktivt uttryckt lojalitet återfinns i stället i de anställdas personliga an
knytning till förmannen och deras motivation för arbetsuppgifterna. Möjligen 
har företagsledarna en något överskattad bedömning av de anställdas bindning 
till det här företaget. Men oberoende av om lojaliteten är aktiv eller passiv i 
smidesföretaget, har den bidragit till långa anställningstider och låg personal
omsättning. 

9.13 Ansvar 
Ansvar handlar om hur långtgående förpliktelser aktörer upplever sig ha gente
mot varandra. Analysen av smidesföretaget visade att ansvarsfördelningen 
mellan företaget och dess kunder, samarbetspartners och anställda kan vara in
tressant ur etisk synvinkel, varför jag belyser denna i en särskild kategori. I ka
tegorin ingår både företagets ansvar gentemot olika parter och de anställdas 
ansvarstagande i sitt arbete. 

Fördelningen av det formella ansvaret mellan smidesföretaget och deras kunder 
omnämns ofta i samband med kundkontakter och arbetets utförande. Från smi-
desföretagets sida betonar man att det är kunden som har ansvaret för uppdraget 
och att smidesföretagets ansvar begränsar sig till dess utförande. Om smides
arbetarna tycker att det är något fel i konstruktionen, så att arbetet inte går att 
genomföra enligt direktiven, kan de inte själva ändra i r itningen. Möjligen kan 
man komma med förslag, som godkänns av platschef eller arkitekt. Detta arran
gemang förefaller upplevas som begränsande för det egna utförandet av arbetet. 

Ansvarsfördelningen gentemot kunder är juridiskt grundad. Det inträffar dock 
att uppdragsgivaren överlåter en del av ansvaret åt smidesföretaget. Förmannen 
berättar att det på mindre jobb händer att han far veta syftet med uppdraget, 
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men själv måste konstruera lösningen. Det är då självklart för honom göra detta, 
även om han egentligen tycker att det är kundens jobb. 

Utöver detta formellt fastställda ansvar kan företaget även välja att ta på sig ett 
extra ansvar gentemot externa aktörer. Bland annat skickas sällan någon pre
sumtiv kund iväg från företaget utan att ha fatt hjälp. Förmannen engagerar sig 
personligen för de kunder han möter: 

"Man försöker ju, om det bara finns någon möjlighet att hjälpa dem." 
"Ibland kan det ju var lite knepigt, då kommer de och ska ha gjort en liten 
grej o ch du har över huvudet, just då. Men du måste ju försöka vrida och 
vända det för att försöka hjälpa dem." 

Även i smidesföretagets samarbete kring den importerade dörren tar ledningen 
på sig ett frivilligt ansvar. VD anser att det egentligen åligger agenten att styra 
relationen och att planera de gemensamma aktiviteterna. Han upplever dock att 
denne inte driver dessa frågor ordentligt, utan att han själv måste gå in och 
agera för att fastställa distriktsgränser, se till att allt är ordnat inför industri
mässan osv. Det känns som om agenten för över en del av sitt ansvar på honom, 
menar VD. Han vill gärna fråga VD "till råds om olika saker". Och VD känner 
att han måste hjälpa till, eftersom den andra företagaren inte är så erfaren och 
drivande. 

Gentemot de anställda ansvarar företagsledningen för att följa lagar och avtal. 
Det förefaller även som om ledningen tar ansvar för att skapa goda arbetsförhål
landen för de anställda. Man tar del av deras synpunkter på arbetsmiljö och ut
rustning. Däremot verkar de anställda tilldela ledningen ett större ansvar för att 
anordna sociala aktiviteter, än vad ledningen vill ta på sig, vilket speglas i de 
anställdas kritik av ledningen härvidlag. 

Det är inte heller självklart för företagsledningen att ta ansvaret för negativa 
konsekvenser av de anställdas relation med smidesföretaget. Kontoristens isole
rade situation uppmärksammades inte, och den inträffade arbetsskadan ansåg 
man inte vara orsakad av företaget. 

Utifrån kommande formaliserade normer är viktiga för ansvarsfördelningen i 
smidesföretagets relationer, både i förhållande till externa och interna parter. 
Samtidigt kan aktörer frivilligt utöka sitt ansvar för att försäkra sig om ett till
fredsställande resultat, för den andra parten eller för en själv. 

Å andra sidan kan underförstådda förväntningar i en relation leda till att en 
aktör inte tar på sig det ansvar den andre ålägger denne. Smidesföretagets VD 
agerar i förhållande till agenten utanför sitt egentliga ansvarsområde och kan 
här sägas ta över ett "ansvarsmässigt tomrum " som skapats i den oreglerade 
delen i förbindelsen. Ett liknande tomrum kan de anställda uppleva i förhål-
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lande till företaget, då ledningen inte tar på sig något särskilt ansvar för de 
anställdas sociala välbefinnande. 

Ansvarsfördelningen inom företaget handlar också om i vilken utsträckning 
ledningen tilldelar de anställda inflytande över och redovisningsskyldighet för 
sitt arbete. De intervjuade framhåller gärna att smidesarbetarna har ett större 
ansvar än vad som är vanligt inom verkstadsföretag och att detta grundar sig på 
att det är ett litet företag och att de anställda jobbar en hel del utanför verk
staden. För smidesarbetarna upplevs det stimulerande att fa ansvar för sina 
uppgifter. 

"Jag tycker det är roligt att fara från ett jobb man är nöjd med", säger en 
smidesarbetare. "Det har ju egentligen aldrig hänt att vi har gjort fel", menar 
en annan. "Man ser ju alltid först hur man gör det. Har man då mera ansvar 
för det, då blir det ju ännu mer att man ser till att det blir mer rätt gjort." 

Både det tilldelade och det självpåtagna ansvaret ökar successivt vid stigande 
anställningstid och erfarenhet. Den yngste smidesarbetaren förefaller inte känna 
att han måste ta något personligt ansvar för arbetets planering och genom
förande, utan han säger sig bara följa med en mer erfaren arbetskamrat och göra 
som denne säger. En annan yngre smidesarbetare tycker att arbetet har blivit 
roligare sedan han börjat få mer ansvar, vilket enligt honom följde av att han 
började kunna fler och fler arbetsuppgifter. Ur ledningens synvinkel är det nöd
vändigt att de kan lita på sina arbetare, om de ska slippa detalj kontrollera alla 
utejobben. Det hinner vi inte göra, betonar företagsledarna. 

Både smidesarbetare och kontorist säger sig dock söka riktlinjer och rådgivning 
hos företagsledarna, när det är något de är osäkra på eller om problem uppstår. 
Inte heller vill smidesarbetarna ta konflikter med kunderna, utan då skickas 
dessa till ledningen. Många arbetsuppgifter är dessutom rätt rutinartade, vilket 
begränsar den anställdes inflytande över deras utförande. Vidare avser de an
ställdas ansvarstagande endast deras egna arbetsuppgifter, de är inte engagerade 
i företagets övergripande skötsel. Ett annat uttryck för den begränsade upplevel
sen av ansvar för företaget, är att de inte såg någon stark anknytning mellan sin 
egen arbetsinsats och den bonuslön som halvårsvis delas ut på basis av företa
gets resultat. Det är bara något som kommer, menar de, som man inte reflekterar 
över när man gör sitt jobb. 

Verksamhetens art innebär att det inte är möjligt för ledningen att helt och 
hållet förlita sig på direkt kontroll av de anställda för att försäkra sig om goda 
arbetsprestationer, utan man måste ge dem ansvar för sitt eget arbete. Sam
tidigt innebär de nära relationerna mellan ledning och anställda att arbetarna 
utvecklar starka förpliktelser om ansvarstagande, och detta ger i sin tur enga
gemang och motivation. 
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Ansvar ger således både inflytande och skyldighet att ta konsekvenserna för sitt 
agerande. Det förutsätter dock att man kan se en koppling mellan eget age
rande och konsekvenser. Ansvarsfördelningen är också beroende av individens 
formella position i organisationen, och såväl ledning som anställda förefaller 
vara klara över uppdelning av ansvar mellan. 

9.14 Gemenskap och solidaritet 
Aktörernas sätt att hantera de interna relationerna i smidesföretaget och bemöta 
etiska problem och intressekonflikter har under analysen visat sig vara starkt 
förknippat med känslan av solidaritet och gemenskap i organisationen. Jag 
kommer därför att diskutera de organisationsinterna relationerna med avseende 
på denna aspekt. 

Smidesarbetarna säger sig vara ett bra gäng med en god gemenskap. Det är en 
fördel att arbeta på en liten arbetsplats, säger de, då man kan lära känna var
andra väl. Vidare har alla smidesarbetarna ungefar samma utbildningsbakgrund 
och arbetsuppgifter och man framhåller att det inte är några större skillnader i 
deras kompetens. Vi fyra som är lite äldre är ungefar lika duktiga allihop, säger 
en smidesarbetare. En annan av de äldre anser att han troligen inte är oumbärlig 
för företaget. Flera nämner att företaget fatt beröm för sina trappräcken på ett 
bygge, men berättar inte vilka av smidesarbetarna som utförde jobbet. 

Däremot gör man en klar åtskillnad mellan "äldre" och "yngre" smidesarbetare, 
och jag har också använt mig av den indelningen under den här analysen. Vid 
intervjutidpunkten var fyra av de sju verkstadsarbetarna "äldre" (med anställ
ningstider mellan nio och tjugo år), medan tre stycken var "yngre" (och hade 
jobbat högst fem år i företaget). Som yngre far man åka på uppdrag med en mer 
erfaren och följa dennes direktiv. De äldre förefaller känna ett ansvar för att ta 
hand om de yngre, både lära dem själva arbetet och att jobba hårt. De nya är 
inte vana att hugga i ordentligt från skoltiden, menar en äldre smidesarbetare, 
utan man måste "rent köra med dem i början". Man drabbas ju själv om inte ar
betskamraten gör sin andel av jobbet. 

De yngre smidesarbetarna förefaller acceptera att bli vägledda och att inte bli 
betraktade som fullt kompetenta, men den yngste var också kritisk till de äldres 
"hjälpsamhet" som han menade kunde gå för långt ibland. Dessutom har de 
yngre svårt att föra fram sina åsikter. Man vågade förut inte säga vad man 
tyckte, säger en av de äldre smidesarbetarna, exempelvis inte påminna de äldre 
om att använda skyddsutrustning. En av de yngre anser att det var ganska svårt 
att komma in i gemenskapen på verkstaden. 

Den här klara rollfördelningen mellan yngre och äldre smidesarbetare gör det 
också svårt att anställa personer med lång erfarenhet från annat verkstadsarbete. 
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"Vi [har] provat många gånger att ta de som har varit fullt utlärda, hög-
kvalificerade", menar förmannen. "Men det har inte alls gått. De t har skurit 
sig på något vis." 

När den yngres kompetens och erfarenhet successivt ökar, väntar sig denne 
också att i motsvarande grad fa ökat inflytande över arbetets planering och att fa 
komma med synpunkter på dess utförande. Flera smidesarbetare och förmannen 
berättar om en tidigare anställd, som inte kom överens med de andra just p g a 
att han aldrig ville ta hänsyn till deras åsikter trots att de också började ha lång 
erfarenhet av arbetet. Hur man än gjorde tyckte han att det var fel, säger en smi
desarbetare. Till slut hade förmannen svårt att hitta någon som ville jobba ihop 
med den här personen, och det var snarast en lättnad när han sade upp sig. 

För övrigt är det ingen smidesarbetare som uttrycker någon preferens om vem 
man vill arbeta ihop med, utan det går lika bra att förmannen utser vilka som 
ska samarbeta på ett uppdrag. Ingen har heller någon åsikt om vilka jobb man 
tilldelas. Det är lätt att bli impopulär om man börjar välja uppdrag, påpekar en 
av de äldre smidesarbetarna. 

Den här gemenskapen och solidariteten bland smidesarbetarna har dock sina 
gränser. Den sträcker sig inte över på fritiden, då man knappast umgås utanför 
jobbet. Inte heller uttrycker man någon särskild medkänsla vare sig med den 
som drabbades av arbetsskada eller de som nu blivit uppsagda. Inte heller inne
fattas kontoristen i smidesarbetarnas gemenskap. Däremot var en av de äldre 
smidesarbetarna en bekant som hon umgicks med på fritiden. 

Solidariteten bland de anställa är inte heller så stark att den leder till gemensamt 
agerande gentemot företagsledningen, såsom framgått av tidigare analys
kategorier. De upplever det vara svårt att driva gemensamma frågor och konto
risten undviker helst att diskutera frågor som hon och ledningen inte är överens 
om. Samtidigt känner också ledningen ett behov av att ha en god gemenskap 
med sina anställda. Det är svårt att vara chef, tycker förmannen: 

"Det är väl det som är skillnaden på ett litet och ett stort företag, det måste 
man erkänna. För att det blir ju... Ibland är det en fördel och ibland en nack
del. Det blir för mycket kompisskap, det blir det. Personligen har jag nog 
lite svårt för att vara alltför hård." 

VD anser sig ha lärt sig hantera arbetsgivarrollen bättre med tiden, men han 
undviker att driva igenom beslut som de anställda öppet motsätter sig. 

Smidesföretaget präglas av en strävan att komma överens och att undvika 
konflikter. Närheten och den personliga interaktionen mellan organisations
medlemmarna skapar grund för en gemenskap och solidaritet, som leder till 
åsidosättande av egna intressen i relationer med aktörer med andra intressen. I 
synnerhet synes de anställdas position försvagas i frågor där arbetsgivare och 
arbetstagare har olika intressen. 

186 



Denna samförståndsnorm gäller inte enbart förhållandet mellan ledning och 
arbetstagare, utan präglar också förbindelserna bland de anställda. Gemen
skapen blir starkare inom verkstaden, som inkluderar smidesarbetare och för
man men inte VD och kontorist. Inom gruppen smidesarbetare har starka 
gruppnormer om homogenitet och att inte framhäva sig själv utvecklats. Sam
tidigt finns en underliggande statushierarki bland arbetarna, som synes grunda 
sig på de arbetsetiska värderingarna. Den medför en rollfördelning mellan 
äldre och yngre smidesarbetare, där de sistnämnda tilldelas en lågstatusroll 
som egentligen sträcker sig till frågor utanför själva arbetets utförande. 
Gruppnormerna bland smidesarbetarna kan ge gemenskap och trygghet i grup
pen, men kan också upplevas som begränsande för enskilda individer. Det kan 
få negativa följder för olika aktörer om någon inte vill inordna sig i det givna 
mönstret. 

9.15 Motiv och drivkrafter bakom agerande 
Den sista analyskategorin kommer att utgöra en slags sammanfattning av det 
som diskuterats tidigare. Här lyfter jag fram vilka motiv och drivkrafter som 
synes ligga bakom organisationsmedlemmarnas sätt att hantera smidesföreta-
gets olika relationer. Kategorin återknyter därigenom till en grundfråga av
seende etik inom företagsvärlden från kapitel 3; betydelsen av etiska hänsyns
taganden inom affärsverksamheter och hur sådana samspelar med företags
ekonomiska strävanden. Genom att tolka det empiriska materialet kommer jag 
att särskilja olika typer av strävanden i fallet, bland annat ekonomiska drivkraf
ter och organisationsspecifika normer. Det innebär att den här kategorin egent
ligen innehåller en rad underkategorier. Tolkningen är fortfarande på en empiri-
nära nivå och kommer att vidareutvecklas teoretiskt under mellanfallsanalysen. 

För det första kan man finna en hel del uttryck för ekonomiska strävanden i 
smidesföretaget. VD sköter om utrustningen och betonar vikten av att spara på 
löpande utgifter. Företagsledarna anlitar revisorn för att skatteplanera vid års
bokslutet för att få anvisningar om vad man "måste göra för att inte skatta bort 
allt". Det är viktigt att företaget är ekonomiskt stabilt, så ägarna tar ut för
hållandevis måttliga löner ur företaget och sällan någon aktieutdelning. Från de 
anställdas sida uppfattas företagsledarna som ekonomiskt återhållsamma, nästan 
alltför sparsamma. De tror inte att företaget befinner sig i riskzonen för att läg
gas ned under lågkonjunkturen, utan tror att det är tillräckligt stabilt att överleva 
en nedgång (fast egentligen är de inte insatta i företagets ekonomi). 

Den affärsmässiga orienteringen i smidesföretaget speglas också i den vikt VD 
lägger vid stängsel- och dörrförsäljningen. Han påpekar att det är en bra affär 
och att det egentligen är lättare att tjäna pengar på försäljning än på att driva en 
verkstad. Vidare beskriver ledarna vikten av anbudsgivningen, att försöka lägga 
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realistiska anbud samtidigt som man aldrig kan vara säker på hur höga kostna
derna kan bli. Det är också ekonomiska motiv som ligger bakom många beslut 
som fattas i smidesföretaget, som t ex valet att säga upp tre anställda. 

"Vi har haft lågkonjunkturer tidigare under vår tid" , konstaterar förmannen. 
"Det är väl bara att se den i tid, så du hinner... För det finns inget annat, du 
måste skära ned och ta ned alla utgifter som går. Hur hårt det än är." 

En smidesarbetare tror att företagsledarnas ambitioner handlar just om att före
taget ska överleva och att de inte ska behöva lägga ned sin faders verk. De gör 
ju inga fastighetsaffarer för att öka företagets förmögenhet eller så, påpekar han. 

Samtidigt förefaller många andra beslut och mycket av det som sker i smides
företaget inte följa av någon medveten styrning mot ekonomiska målsättningar. 
Förändringar i företagets verksamhet är oftast en följd av tillfälligheter snarare 
än av utvecklade strategier. Och man värdesätter kvaliteten i smidesarbetet vid 
sidan av lönsamheten i det aktuella uppdraget. Jag har tidigare poängterat att 
smidesföretaget arbetar efter egna normer för utförande av arbetet och betecknat 
detta som arbetsetiska värderingar. Dessa värderingar synes således kunna ut
göra en viktig drivkraft bakom organisationens agerande. 

Det verkar också som om företaget etablerat även andra typer av självpåtagna 
förpliktelser gentemot olika externa och interna aktörer. Kunder far god service, 
avvisas sällan och erhåller en prestation som ofta ligger kvalitetsmässigt högre 
än kunden kräver. VD betonar vikten av att hålla en jämn prisnivå i såväl hög-
som lågkonjunktur, snarare än att ta ut vad som är maximalt möjligt vid varje 
tidpunkt. Vidare begränsar egna normer om att kunna lämna god service age
randet på marknaden för stängsel och plåtdörrar. Självpåtagna förpliktelser 
finns även gentemot de anställda, som VD kan ge ett större lönelyft än han for
mellt är tvungen till. 

Inom företaget utvecklas också egna principer för agerande som inte direkt ba
seras på vare sig den egna eller motpartens "nytta". Ett exempel på detta är att 
smidesföretagets ledning säger sig inte förhandla om lämnade anbud. Man har 
klara föreställningar om vad som är rätt och fel och kritiserar andra parter för 
agerande som uppfattas som felaktigt eller "ont". När företagsledarna upplevde 
sig dåligt behandlade av det stora plåtföretaget, kändes det tillfredsställande att 
kunna hämnas på denne. 

Även andra företagsspecifika motiv och drivkrafter kan identifieras i fallet. En 
sådan drivkraft förefaller vara traditionen. Man litar till befintlig praxis och 
etablerade strukturer snarare än att söka sig nya vägar. Verksamhetens inrikt
ning i smidesföretaget är också ungefar som den alltid varit, utan några mer 
drastiska förändringar vare sig med avseende på produkter, produktionsmetoder 
eller företagets storlek. Det informella lärlingssystemet behålls och några om
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välvande nyheter i strategi, marknadsföring eller sätt att behandla kunderna 
förefaller inte ha inträffat under årens lopp. De nuvarande ägarna är företagare 
snarast som en följd av historiska och ej ifrågasatta förhållanden. 

Traditionens betydelse kan också förknippas med att det också förefaller vara 
viktigt med förutsägbarhet och stabilitet i smidesföretaget. Detta yttrar sig bl a i 
ledningens försiktighet vid nyanställning av personal. Det är också viktigt att 
planera externa förbindelser, reglera oklara detaljer i relationer osv. Man vill 
inte utsätta sig för alltför stora risker utan bibehåller vinstmedel i företaget och 
undviker skuldfinansiering. Vidare håller VD medvetet tillbaka en expansion av 
verksamheten. 

"Målet är att ha en styrka på runt 10- 12 anställda [...]. Där ligger det lämp
liga, då hinner man hålla i. Blir man större, då måste man nästan ta ytter
ligare en till som hjälp ute på verkstaden, för då blir det mer jobb här inne, 
om man så säger. Och för att avlöna en sådan, då måste du öka så otroligt 
mycket, för att det ska vara lönsamt. Du har ett språng där på nästan fem, 
sex personer. Då måste du upp i kanske 16 stycken, för att det ska vara... 
Och det vet jag inte om det finns någon anledning till." 

Stabilitetssträvan tar sig också uttryck i att öppna motsättningar i relationer med 
olika parter förebyggs eller undviks eftersom dessa skulle kunna störa förbin
delsen. Denna konfliktundvikande tendens är synligt både gentemot externa och 
interna aktörer. Exempelvis är det viktigt att kompromissa med andra aktörer på 
byggarbetsplatser. Man kan låta motparten fa sin vilja igenom, även om denne 
formellt inte har rätt, och åsidosätter därmed sitt egenintresse. 

Förutom interna normer och strävanden synes även yttre, formaliserade regler 
vara av betydelse för smidesföretagets sätt att hantera olika relationer. Löne
avtal med de anställda, lämnade anbud till kunder, formella ansvarsgränser 
mellan kund och företag med avseende på konstruktionsändringar, samarbets
avtal med agent och återförsäljare av plåtdörren, svetsintyg och liknande ger 
ramar för förbindelserna. Företagsledarna berättar också att deras inbördes eko
nomiska förhållanden regleras i ett kompanjonskapsavtal. Smidesarbetarna 
framhåller att VD är noga med att följa alla nya arbetsmarknadsregler som 
kommer och - som också framkommit i tidigare analyskategorier - han själv 
betonar vikten av att sätta upp regler för samarbetet kring dörrförsälj ningen. 

Det är många gånger svårt att skilja mellan olika drivkrafter, de griper in i 
varandra och verkar åt samma håll. Det är vid de tillfällen då olika drivkrafter 
ger skilda konsekvenser för agerandet, som det är lättast att tolka in vilka vär
deringar som ges företräde. I smidesföretaget är den ekonomiska drivkraften en 
grundläggande förutsättning för verksamheten. Denna tar formen av tryggad 
överlevnad, stabilitet och sparsamhet, snarare än tillväxt och hög lönsamhet. 
Dessutom begränsas de ekonomiska strävandena många gånger av egna nor
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mer och principer. 1 synnerhet kommer tradition och stabilitet före företagets 
utveckling, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Vissa normer beträffande ex
empelvis prissättning och de arbetsetiska värderingarna anser ledningen gyn
nar dem även ekonomiskt på lång sikt. Men det förefaller också finnas ett behov 
av att legitimera beslut i ekonomiska termer och att inte se någon motsättning 
mellan egna ideal och företagsekonomiska överväganden. 

Formella regler, både utifrån givna och sådana som etableras i den specifika 
relationen, är också viktiga i företaget och ger klara riktlinjer för hanteringen 
av motparten - men inte några incitament att agera utöver normen heller. Man 
söker också etablera formaliserade normer där sådana saknas, för att nå förut
sägbarhet och undvika konflikter kring ospecificerade förhållanden i relatio
nen. 

Den empirinära inomfallsanalysen av det första fallföretaget är nu avslutad. Jag 
har i denna sökt lyfta fram "det etiska i det lilla", dvs se hur föreställningar om 
ont och gott, rätt och fel, tar sig uttryck i de intervjuades berättelser om smides-
företagets relationer med olika aktörer. Förbindelser mellan olika parter har tol
kats som etiska kontrakt, där parterna utvecklar förväntningar och förpliktelser 
som kan vara mer eller mindre formaliserade och mer eller mindre gemen
samma. En del händelser och situationer har analyserats såsom specifika etiska 
problem och intressekonflikter och jag har visat hur dessa uppstått och upplevts. 
Det etiska perspektivet har också fördjupats genom ett antal teman, exempelvis 
anställdas lojalitet och olika parters ansvarstagande. Dessutom diskuterades hur 
ekonomiska strävanden förhåller sig till andra drivkrafter. 

Det är nu dags att gå över till nästa fall för motsvarande analys av verkstads
företaget. 
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10. Inomfallsanalys verkstadsföretaget 

Jag övergår nu till den empirinära analysen av det andra fallet, verkstadsföreta
get. I likhet med föregående kapitel delas materialet in i olika teman, där hu
vudkategorierna utgörs av etiska kontrakt respektive etiska problem och intres
sekonflikter. Indelningen i specifika aktörskategorier anpassas dock efter det 
här fallets verksamhet och situation. Se figuren nedan. 

Etiska kontrakt 

10.1 med ägare |Ï0.2 med kunder i den gamla [Ì0-3 med fordonsföretaget 
] säljorganisationen ] 

10.4 med kunder enligt TÌ0.5 med leverantörerTl0.6 med anställda |ì0.7 med facket 
den nya marknadsstrategin j j j 

Etiska problem och intressekonflikter 

10.8 i relationen med kunder Ti0.9 i relationen med IÌ0.10 i relationen med 
] leverantörer | anställda 

10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 Motiv och 
Förtroende Lojalitet Ansvar Gemenskap och drivkrafter bakom 

konkurrens agerande 
Figur 10.1 Kategorier i inomfallsanalys av verkstadsföretaget 

Det är alltså relevant att skilja mellan den typ av etiska kontrakt som verkstads
företaget tidigare upprättade med kunder enligt den gamla marknadsstrategin, 
där relationen hanterades av en resande säljkår, respektive enligt den nya mark
nadsstrategin, där ett flertal personer på olika nivåer i organisationen blir in
blandade vid upprättande av nya kundförbindelser. Dessutom är verkstads
företagets relation med sin största kund, fordonsföretaget, av speciellt slag. 

Vidare tillkommer ägare, leverantörer och facket som aktörer vilka företa
get/företagsledningen har ett utbyte med. Under den andra huvudkategorin, 
etiska problem och intressekonflikter, återfinns tre typer av aktörskategorier; 
kunder, leverantörer och anställda. Beträffande övriga teman, såsom lojalitet 
och ansvar, liknar dessa kategoriindelningen i smidesföretagets inomfalls
analys. Begreppet "förtroende" tillkommer dock här (avsnitt 10.13). Inom or
ganisationen återfinns en spänning mellan gemenskap och konkurrens (avsnitt 
10.14). 
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10.1 Etiskt kontrakt med ägare 
I verkstadsföretaget finns en klart avskild ägargrupp, fristående från företags
ledning och andra interna aktörer. Vid årsskiftet före intervjutillfallet (1992) 
hade en mindre förändring i ägarstrukturen skett; tidigare ägde ett industriföre
tag och ett investmentbolag hälften vardera av den koncern verkstadsföretaget 
ingick i. Nu har koncernen omstrukturerats och investmentbolaget äger idag 
hela verkstadsföretaget, vilket bland annat inneburit att verkstadsföretaget 
måste ändra sitt namn. Ute i organisationen verkar det finnas stor osäkerhet om 
övriga konsekvenser av ägarförändringen och en del "spekulationer" om de nya 
ägarnas intentioner. Personer i ledningsgruppen ansåg däremot att ägarföränd
ringen inte hade någon större effekt på företaget och dess verksamhet. 

De förväntningar ägarna har på verkstadsföretaget uppfattas från företagets sida 
främst vara ekonomiska, dvs att man ska uppnå vissa lönsamhetskrav. 

"Sådana här investmentbolag, de ser bara på sista raden, det är ju deras 
motto i livet," menar en ledare. 

Beträffande storleken på dessa avkastningskrav nämner tjänstemän och ledare i 
verkstadsföretaget något olika procentsiffror. Årsredovisningarna visar att före
taget knappast under något år på 80-talet nått upp till de nämnda nivåerna, utan 
att detta förefaller ha lett till några åtgärder från ägarnas sida. VD uttrycker kri
tik beträffande det han uppfattar som ett bristande ägarengagemang tidigare. 
Ägarna stöttade satsningar på produktutveckling trots att dessa inte gav de för
väntade resultaten och man tillät stora investeringar i produktionen utan därtill 
hörande rationaliseringar, anser han. Produktionschefen, som var med på den 
tiden, säger att man inte fick några riktlinjer från koncernledningen utan själva 
fick utveckla företagets strategier. Han tycker dock det är naturligt att ägarna 
inte intresserar sig för företagets skötsel, utan endast för att köpa och sälja före
tag. VD menar att ägarnas bristande intresse och de låga kraven bäddade för den 
kris som uppstod i verkstadsföretaget under lågkonjunkturen i början av 90-ta-
let. 

När verkstadsföretagets ekonomiska situation blev akut under 1991 lyckades 
VD tillsammans med sin ledningsgrupp övertyga styrelsen om att den nya 
marknadsstrategin i kombination med avsålda verksamhetsområden och en 
effektiviserad organisation skulle vända företagets förluster till lönsamhet inom 
tre år. Genom bearbetning av ägarna gick dessa till slut med på att lämna kon
cernbidrag i storleksordningen 50 miljoner kronor för att täcka de uppkomna 
förlusterna. 

Ute i organisationen ser man med tacksamhet på ägarnas stöd: 
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"Vi har över levt den värsta krisen i företaget", konstaterar marknadschefen. 
"Och på den krisen har våra ägare ställt upp." "På så sätt har d et regnat 
manna över det här företaget", anser en tjänsteman. 

Beträffande övriga krav från ägarnas sida berättar en tjänsteman på den admi
nistrativa avdelningen att koncernledningen ofta påfordrar information och 
ekonomiska utredningar. Från företagets sida försöker man tillmötesgå önske
målen även om man inte alltid tycker att kraven är rimliga. Tjänstemannen an
ser dock att det går att påverka inställningen till företaget hos koncernledning 
och styrelse genom den typ av information man ger dem. I synnerhet på eko
nomisidan finns kunskaper som ger möjligheter att "manipulera" styrelsen, me
nar tjänstemannen. VD betonar å sin sida hur viktigt det är att styrelsens ordfö
rande och VD är överens om företagets inriktning, "annars går det aldrig". Då 
måste VD lämna sin plats. 

Uppfattningen om och inställningen till ägarnas krav på företaget förefaller 
vara något motstridiga bland verkstadsföretagets medarbetare; å ena sidan 
betonar man att ägarna ser strikt lönsamhetsmässigt på sitt innehav, samtidigt 
som man konstaterar att dessa lönsamhetskrav sällan uppnåtts (det verkar 
dessutom råda viss osäkerhet om avkastningskravens exakta storlek). Vidare är 
man kritisk till att ägarna tillåtit dålig lönsamhet under många år - men ser 
positivt på ägarnas nya resurstillskott. 

För övrigt kan man konstatera att den här relationen präglas av att det bara är 
ägarna som kan besluta om förbindelsens fortlevnad. Det är också de som stäl
ler krav på lönsamhet, information mm, och som besitter de resurser företaget 
behöver för att överleva. Ägarnas maktövertag modifieras dock genom att det 
är verkstadsföretagets ledning som planerar och hanterar verksamheten och 
redogör för denna inför ägarna. Ägarna har ett kunskapsmässigt underläge 
och företagsledningen torde vid ett flertal tillfällen ha övertygat dem om fram
tida strategiers potential, t ex beträffande high-tech-produkten. Ledningen sy
nes således agera aktivt för att styra relationen i enlighet med egna intentioner. 

10.2 Etiskt kontrakt med kunder i den gamla säljorganisa-
tionen 
Såsom framgick av företagsbeskrivningen i kapitel 8 är verkstadsföretagets 
verksamhet inriktad på storskalig tillverkning av komponenter till arbetsfordon 
inom skogs-, jordbruks- och gruvindustri. Tidigare syftade företagets mark
nadsstrategi till att etablera ett stort antal inhemska kunder. Resande säljare be
sökte sina kunder på olika distrikt och kundsegment och mötte vanligen en in
köpare i kundföretaget. 

Från verkstadsföretagets sida uppfattar man att kundernas krav i den här typen 
av förbindelser handlade om de köpta komponenternas egenskaper beträffande 
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pris, teknisk prestanda och specifika dimensioner. Dessutom kunde de förvänta 
sig jämn kvalitetsnivå på de levererade produkterna och tidsmässigt säkra leve
ranser. Affären mellan verkstadsföretaget och deras kunder är en helhet där alla 
faktorer måste fungera, framhåller intervjuade med erfarenheter av kundkontak
ter. 

Beträffande prissättningen på produkterna kunde detta vara ett problematiskt 
område. En utvecklingsingenjör med kundkontakter menar att det oftast var 
lättare att tillmötesgå kundens krav beträffande produktens utformning än att 
komma överens om priset. Verkstadsföretaget ansågs ligga rätt högt i pris, säger 
en anställd med mångårig anställningstid. Prisförhandlingarna kunde vara tuffa 
och representanter för säljande och köpande företag möttes ofta för diskussioner 
i flera omgångar; vanligen lämnade verkstadsföretaget en inledande offert som 
sedan modifierades allt eftersom kundens krav specificerades under förhand
lingsprocessen. Det är viktigt att känna sig någorlunda jämbördig med mot
parten under förhandlingarna, säger en f d säljare, så om kundföretaget repre
senterades av två personer ville man också vara två från verkstadsföretaget. 

Ibland kunde det offererade priset sänkas under förhandlingarnas gång. Det är 
viktigt att ha godtagbara skäl till sådana prutningar, säger en f d säljare, t ex att 
man gjort någon förändring i produktens konstruktion som gör den billigare. 
Annars uppfattas man knappast som en seriös leverantör, menar han. 

Möjligheterna att nå avslut i affärerna påverkades också av den personliga rela
tionen mellan inköpare och säljare, berättar flera personer som tidigare arbetade 
med kundkontakter. Det är viktigt att få en bra kontakt som gör inköparen posi
tivt inställd. 

"En god relation genererar sedan en mycket lättare samtalston vad gäller de 
övriga viktiga mervärdena i form av kvalitet, leveranssäkerhet, leverans
volym, alla sådana bitar", enligt en f d säljare. 

En bra relation kunde också bidra till att etablerade relationer vidmakthölls. 
Säljaren kunde få god insyn i kundföretaget och tillgång till intern information 
om exempelvis planerade förändringar. Detta förutsätter en bra personlig kon
takt, menar en intervjuad som tidigare arbetade som resande säljare; att det 
"fungerar kemiskt" mellan personerna. Dessutom måste säljaren kunna anpassa 
sig till den andra partens förväntningar och sätt att agera. Ju större kunden är, 
desto mer kan kundens representant utnyttja sitt övertag genom att t ex låta säl
jaren vänta flera timmar efter avtalad tid, hålla inne med information och lik
nande, Men en säljare som upplever sig dåligt behandlad av motparten kan 
komma att undvika kontakt, lämna sämre service osv. Det finns gränser för hur 
mycket man anpassar sig, säger den f d säljaren. 

194 



"En säljare som har att göra med en för honom odräglig person, undviker att 
göra affar där. [ —] Det blir inte den där öppna relationen och det blir kon
flikter varenda dag." 

En från början liten spricka mellan kund- och säljarföretagens representanter 
kan utvidgas och leda till en successivt försämrad relation, berättar den tidigare 
säljaren, tills förbindelsen slutligen avbryts. Relationens karaktär påverkas även 
av den ekonomiska situationen, säger en annan f d säljare. Om företaget befin
ner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge blir man mer angelägen om att ta kunder, 
samtidigt som det blir svårare att ta fram prototyper, komma med något extra 
erbjudande för att avsluta affären, osv. Relationen mellan parterna blir också 
mer ansträngd när kunden egentligen är en mindre god affar. 

Det räcker dock inte med att två personer kommer överens personligen för att 
upprätta affärer "business to business", menar marknadschefen. De måste också 
kunna argumentera för uppgörelsen internt i respektive företag. Företagens 
tekniska behov och möjligheter måste stämma överens, priset vara företags
ekonomiskt försvarbart osv. Ofta ville säljarna göra mer långtgående teknisk 
anpassning efter kundernas krav än vad produktionen ville gå med på, berättar 
en tjänsteman med kundkontakter. Det är svårt att inom produktionen få någon 
riktigt förståelse för kunden, menar en verkstadsarbetare. Ibland var man 
tvungen argumentera internt för uppgörelser som kortsiktigt föreföll gynna 
kunden, säger en f d säljare, men det långsiktiga målet var alltid att göra affärer 
som var förmånliga för det egna företaget. 

När affären väl gjorts upp inträffade vanligen inga större överraskningar beträf
fande det ekonomiska utbytet av relationen, om inte kunden av någon anledning 
lät bli att fullgöra sina betalningsskyldigheter. Marknadschefen nämnde ett till
fälle när man fatt en större kundförlust i samband med att en kund gick i kon
kurs. Kundföretaget rekonstruerades dock och samarbetet fortsatte efteråt utan 
någon avoghet mellan parterna. Däremot hände det att kunden blev missnöjd p 
g a leveransförseningar eller bristande kvalitet hos de levererade produkterna. 
Det är viktigt att meddela leveransstörningar i så god tid som möjligt och även 
ha en bra förklaring till dem, menar en produktionsledare. Beträffande reklama
tioner har inställningen till kvalitet förändrats i verkstadsföretaget. Tidigare 
kunde det nog hända att man skickade iväg det man först "lagt ned i skrot
lådan", men bl a genom kvalitetsstyrningsprojektet har inställningen förändrats. 

Förbindelserna med dessa mindre kunder var formellt sett årsvisa men förnya
des i regel. Det hände dock att kunden valde att vända sig till en annan leveran
tör, t ex för att fa ett lägre pris på standardkomponenter eller för att de av någon 
anledning var missnöjda med verkstadsföretagets insats. Men många kunder 
köpte specialkonstruerade komponenter och hade då svårare att bryta förbindel
sen på kort sikt. 
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Verkstadsföretaget värderar sina kunder utifrån det ekonomiska utbyte man har 
av dem och från kundernas sida är det också viktigt att relationen är tillfreds
ställande såväl ekonomiskt som beträffande detaljer i själva prestationen. 
Dessa faktorer är vanligen formellt fastlagda när det etiska kontraktet etable
ras, samtidigt som det finns implicita förväntningar om förnyade kontrakt och 
om personligt gott bemötande. Parternas föreställningar kring de olika aspek
terna kan mötas i varierande utsträckning och brister ger upphov till spän
ningar och motsättningar i relationen. Hanteringen av dessa motsättningar 
förefaller i stor utsträckning vara beroende av den maktbalans som följer av 
marknadssituationen, där kunden utgör den starkare parten. Trögföränderliga 
kontraktsvillkor och svårbrutna förbindelser innebär dock en modifiering av 
maktbalansen genom att konkurrensen, åtminstone på kort sikt, utestängs från 
relationen. 
Analysen pekar på att den här typen av kundrelationer även har en person-
anknuten sida. De etableras visserligen på organisationsnivå, men hanteras av 
enskilda individer från respektive organisation. En personligt god relation är 
inte enbart tillfredsställande för de inblandade individerna utan kan även bidra 
till ett ekonomiskt och prestations mäss igt gott utbyte mellan företagen. Men 
detta innebär också att en dålig personlig relation, som beror på att man upp
lever sig utnyttjad eller dåligt behandlad, kan verka förhindrande på en eko
nomiskt sett god affär. Det förefaller dock inte vara riktigt legitimt att hänvisa 
till den sociala aspekten för att motivera uppgörelser med kunder, utan man vill 
hänvisa till den ekonomiska sidan. 

10.3 Etiskt kontrakt med fordonsföretaget 
Relationen med fordonsföretaget härstammar från 60-talet då de båda företagen 
först var konkurrenter på marknaden för gruvfordon och senare blev uppköpta 
och sammanslagna. Medarbetare i verkstadsföretaget beskriver det som att man 
då förlorade sin självständighet och i stället blev en division under fordons
företaget. Tillverkningen av gruvfordon flyttades i mitten av 70-talet över till 
fordonsföretaget och verkstadsföretaget fick koncentrera sig på att tillverka 
komponenter till dessa fordon. Senare separerades företagen i skilda bolag, fort
farande under samma ägare, och verkstadsföretaget fick direktiv om att vända 
sig ut på den öppna marknaden och hitta kompletterande kunder till sina kom
ponenter, berättar marknadschefen. Men eftersom man inte ville marknadsföra 
sig direkt mot företag som var konkurrenter till fordonsföretaget, försökte man 
söka sig nya produktområden och marknader där man, enligt marknadschefen, 
inte hade tillräcklig kompetens. Stora resurser lades ned i verkstadsföretaget på 
teknik och produktutveckling, bl a genom ett avancerat laboratorium och genom 
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satsningen på den s k "high-tech-produkten"109. Detta skapade missnöje från 
fordonsföretagets sida, man upplevde att det var de som fick betala för verk
stadsföretagets satsningar genom prissättningen på komponenter. Marknads
chefen menar att fordonsföretagets inställning var ungefar att: 

"[Ni] lever på vår bekostnad och håller på och leker." 

I början av 80-talet skildes företagen åt genom att få olika ägare, och under 
några år därefter var relationerna som sämst mellan dem, berättar en f d säljare 
som var med på den tiden. Verkstadsföretaget ville minska sitt beroende till 
fordonsföretaget och ansträngde sig inte för att ligga framme och utveckla nya 
intressanta produkter åt fordonsföretaget. Kundens andel i verkstadsföretagets 
omsättning var som lägst nere i 50%. Beroendet mellan företagen var således 
hela tiden stort; för verkstadsföretaget innebar fordonsföretagets specifika kom
ponenter en slags standard som man helst ville sälja in till andra kunder också, 
och från fordonsföretagets sida tillgodosågs en betydande del av deras kompo
nentbehov genom verkstadsföretaget. Det företaget hade fatt stora problem om 
verkstadsföretaget hade lagts ned, säger en ledare. 

Verkstadsföretagets nye VD tillträdde i slutet av 1989 under en period när 
konjunkturen började svikta och high-tech-produkten inte gav förväntad utdel
ning. Han fann då att den enklaste vägen att överleva de närmaste åren var att 
satsa ännu mer på den redan största kunden, som var ett internationellt fram
gångsrikt företag. 

"Var är det lättast för o ss att öka orderingången, på vilken kund är det? Jo, 
det är på den kund som känner oss bäst. Och därför har vi bearbetat medve 
tet [fordonsföretagskoncernen]. [—] Jag satsade all min kraft och energi på 
att beveka [fordonsföretagskoncernen] på olika ställen. I Danmark och Hol
land och överallt. Och det lyckadesju." 

Verkstadsföretaget lyckades således sälja in en ny stor order till fordonsföreta
get. Idag går bortåt 75% av verkstadsföretagets försäljning till fordonsföretaget 
och relationerna mellan företagen anses vara bättre. Även i det andra företaget 
är företagsledningen utbytt. 

En del äldre medarbetare i organisationen verkar dock ha svårt att acceptera 
denna omsvängning till fordonsföretagets förmån. En produktionsledare med 
många år bakom sig i företaget säger något ironiskt att man nu, när man ändå 
måste byta namn (i samband med den senaste ägarförändringen) lika gärna 
kunde byta till fordonsföretagets namn, med tillägg för det egna ortnamnet. 

Det etiska kontraktet präglas av parternas historiska erfarenheter av varandra, 
av intressemotsättningar och av ömsesidigt beroende. Analysen visar hur en 
spänningsfylld relation kan fortleva trots motsättningarna, och att affärs

109 Se företagsbeskrivningen i avsnitt 8.3.2. 
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mässiga relationer kan värderas ur andra synvinklar är strikt rationella. Ge
nom bristande förtroende mellan de inblandade personerna i båda företagen 
kan de ekonomiskt och tekniskt positiva aspekterna av förbindelsen osynlig-
göras. Endast efter ett skifte av personer på de ledande befattningarna blev det 
möjligt att omvärdera förbindelsen. Det verkar dock inte som om de förändrade 
attityderna helt slagit igenom ute i organisationen. 

10.4 Etiskt kontrakt med kunder enligt den nya marknads
strategin 
Kategori 10.2 handlade om en sorts relationer som verkstadsföretaget nu söker 
avveckla genom sin nya marknadsstrategi110.1 den förra kategorin analyserades 
den långvariga och fortfarande livaktiga förbindelsen med fordonsföretaget. I 
den här kategorin av etiska kontrakt, den sista med orientering mot kunder, be
handlas den typ av förbindelser som verkstadsföretaget i framtiden har för av
sikt att etablera. Enligt den nya strategin ska företaget söka sig till stora kunder 
som köper i långa serier och som ställer krav på avancerad produktionsteknik, 
resurser för konstruktion och utveckling, hög produktkvalitet och god leverans
säkerhet hos sina underleverantörer. Tre av de ledande personerna i verkstads
företaget har ägnat det senaste året åt att knyta nya kundkontakter, medan den 
tidigare sälj avdelningen har upplösts nästan helt. 

Det kommer att bli en långsiktig process att knyta kunder av denna storlek till 
sig, berättar marknadschefen. Dessa har ju sin komponenttillverkning förlagd 
hos någon annan leverantör eller utför den själva. Det gäller att övertyga den 
presumtiva kunden om fördelarna med att låta verkstadsföretaget ta över denna 
produktion genom att "sälja in hela företaget", snarare än en definierad produkt. 
Kunden kommer därigenom att binda sig långsiktigt för verkstadsföretaget som 
underleverantör. Därför menar man att en rad personer inom organisationen 
kommer att bli inblandade under processen, såsom VD, marknadschef, utveck
lingsingenjörer, produktionsansvariga m fl. 

Marknadschefen poängterar dock att det inte finns några fastlagda rutiner för 
hur säljprocessen enligt den nya marknadsstrategin ska gå till. Man har inte 
ännu etablerat någon ny affar med en stor OEM-kund, men menade att det inte 
är rimligt att förvänta sig mer än ett eller två nya kontrakt per år. 

"Så att säga, man fiskar. Och när det nappar - så nappar det. Då är det lax. 
Man fiskar länge, två, tre napp per sommar, men då är det rejäla don." 

De kunder man söker kontakt med finns inte bara i Sverige, utan även ute i 
Europa. Verkstadsföretaget har en person stationerad i England och marknads

110 Detta återkommer jag till i kategori 10.8, där avbrutna förbindelser med små kunder beskrivs som 
en intressekonflikt. 
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chefen reser till Tyskland en vecka varje månad. Under föregående år bearbeta
des Tyskland särskilt mycket, genom att den nuvarande produktionschefen då 
hade ett speciellt uppdrag att etablera kunder där och tillbringade nästan all sin 
tid på resande fot i Tyskland. Det var ibland svårt att fa något gehör vid presen
tationerna, berättar han. Marknadschefen menar att det kan vara svårt att göra 
affärer med företag i E uropa, då man "är mycket mer traditionsbunden på den 
marknaden". Exempelvis är det viktigt att någon på en hög position represente
rar företaget. 

När kontrakt etablerats med den nya kunden är det meningen att de löpande 
kontakterna ska skötas av innesäljare i produktverkstäderna, som håller telefon
kontakter med kundens beställare. Man hoppas därigenom föra marknaden 
närmare produktionen och ge de som tillverkar detaljerna en känsla för den 
kund som ska använda dem. 

Den nya marknadsstrategin syftar till att etablera kontraktspartners som värde
sätter de faktorer verkstadsföretaget anser sig vara särskilt starka på. Den in
nebär att relationer med långsiktigt och ömsesidigt beroende etableras, vilket 
kräver att kunden känner stort förtroende för verkstadsföretagets kapacitet och 
förmåga. Däremot torde de nya säljmetoderna minska betydelsen av enskilda 
individers personliga interaktion med varandra, jämfört med det etiska kontrakt 
som upprättades med kunder i den gamla säljorganisationen. Flera personer 
kommer att vara inblandade och affärernas stora betydelse för båda parter 
minskar möjligheterna att göra personligt grundade överenskommelser. Vidare 
kommer de löpande kontakterna med etablerade kunder att hanteras av männi
skor som aldrig träffas personligen, så affärsmässiga och företagsrelaterade 
faktorer torde bli avgörande för parternas upplevelse av relationens utbyte. 

De skilda kategorierna för etiska kontrakt med gamla kunder, med tilltänkta 
kunder respektive med den stora kunden, fordonsföretaget, pekar på dynamiken 
i relationer med olika aktörer. De etiska kontrakten med kunder enligt den 
gamla marknadsstrategin håller man nu på att upplösa och den kategorin 
speglar snarast hur det var "förr Dessa står i kontrast till de etiska kontrakt 
man vill etablera med kunder enligt den nya marknadsstrategin. Den här kate
gorin kan egentligen sägas representera "framtiden ". Kontraktet med fordons
företaget är däremot centralt för verkstadsföretagets överlevnad i dagsläget 
och utgör därför "nu-situationen" (även om relationen funnits tidigare och 
planeras finnas kvar i framtiden). Annorlunda uttryckt utgör den nya mark
nadsstrategin ett slags ideal som företagsledningen strävar mot, men som ännu 
inte hunnit implementeras. 
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10.5 Etiskt kontrakt med leverantörer 
Verkstadsföretaget upprättar i regel årsavtal med sina svenska och europeiska 
leverantörer av material och insatsvaror till produktionen och gör sedan löpande 
avropsbeställningar under året. Man har börjat minska antalet leverantörer efter
som det är mindre kostnadskrävande att hantera ett fätal förbindelser och försö
ker därför satsa mer på de leverantörer man känner förtroende för. Deras leve
ranser ska man då inte behöva kontrollera och därigenom kan kontroll
avdelningen i företaget upplösas. En produktionsledare med inköpsansvar berät
tar att företaget kommer att ställa högre kvalitetskrav på sina underleverantörer 
i framtiden, såsom att de ska ha ett godkänt kvalitetssäkringssystem. Kvalitet 
och leveranssäkerhet är lika viktigt som ett konkurrenskraftigt pris, menar han. 

"Det är ju tid [...] som är viktigast. OK, pengar, visst är det viktigt, men får 
du inga grejer om än de är billigast, då..." 

Leveransstörningar stör produktionen, som man numera försöker hantera utan 
lagerhållning. De kan fa till följd att verkstadsföretaget får svårt att hålla sina 
egna leveranstider. Om det uppstår problem kan produktionsledaren kalla till 
sig leverantörsföretagets representant och tala allvarligt med denne. Det brukar 
hjälpa, åtminstone ett tag. Han påpekar att det är kunden som i stor utsträckning 
dikterar villkoren och att ju mer betydelsefull kund man är, desto mer service 
och tillmötesgående kan man räkna med från leverantörens sida. 

Om problemen och leveransstörningarna fortgår måste man se sig om efter en 
ny leverantör. Det kan dock vara svårt att snabbt bryta förbindelsen med leve
rantörer av unika produkter. 

Det är även i denna relation uppenbart att maktbalansen på marknaden styr 
parternas inbördes förhållande, så att företaget i egenskap av köpare här utgör 
den starkare parten. Man strävar också på leverantörssidan efier att etablera 
långsiktiga och nära relationer med ett litet antal aktörer. Det risktagande som 
följer av detta beroende kan inte hanteras genom omedelbar tillgång till alter
nativa kontraktspartners, utan förutsätter ett förtroende för motpartens vilja 
och förmåga att tillhandahålla tillfredsställande prestationer. Förtroendet ut
vecklas successivt genom de erfarenheter man gör av leverantören i fråga och 
kan även stärkas genom formella krav, såsom kvalitetssäkringssystem. 

10.6 Etiskt kontrakt med anställda 
De anställda på verkstadsföretaget utgörs av en heterogen samling av ingenjö
rer, administrativa tjänstemän, verkstadsarbetare osv. De varierar i fråga om ål
der och anställningstid, arbetsuppgifter och engagemang i företaget. Eftersom 
det samtidigt finns stora likheter i parternas förväntningar på och förpliktelser 
gentemot varandra har jag valt att analysera de anställdas förhållande till led
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ningen i en gemensam kategori. Jag kommer dock löpande att peka på de skill
nader som finns mellan olika individer och grupper av anställda. 

De stora förändringar verkstadsföretaget har genomgått under de senaste åren 
präglar förhållandet mellan företagsledningen och de anställda på olika sätt. De 
nya produktionsmetoderna, den effektiviserade administrationen och den nya 
marknadsstrategin far återverkningar på arbetsinnehåll och arbetsmetoder för de 
allra flesta anställda. Dessa förändringar hänger bl a samman med att företaget 
krymper på grund av lågkonjunkturen och strategiomläggningen, så att varje 
individ måste hantera fler arbetsuppgifter, och att man velat rationalisera verk
samheten i allmänhet. Dessutom menar man från ledningshåll att det är viktigt 
att öka verkstadsarbetarnas arbetsinnehåll och motivation, annars kommer det 
att bli svårt att intressera ungdomar för verkstadsindustrin i framtiden. Det för
söker man åstadkomma genom en högre automatiseringsgrad i tillverkningen 
och ökat ansvar och självständighet i arbetet. 

Företaget har således på olika sätt befunnit sig i en turbulent och osäker värld 
de senaste åren. I ett mer långsiktigt perspektiv kan man konstatera att förhål
landet mellan parterna, i synnerhet mellan ledning och kollektivanställda, präg
lats av motsättningar och konflikter. Dessa kontextuella förhållanden skapar 
den ram inom vilken ledningens och de anställdas krav och förväntningar på 
varandra utspelar sig. 

Ledningens förväntningar på de anställda handlar om att dessa ska utföra sitt 
arbete och följa de beslut som fattas. Till sin hjälp har man organisations
scheman och produktionsplaner, befattningsbeskrivningar och en rad anställda 
som främst sysslar med samordning och planering (såsom förmän). En del av 
dessa strikta styrinstrument håller på att minska i betydelse genom de föränd
rade arbetsformerna. Den nya organisationsfilosofin får konsekvenser för de 
flesta anställda; administrativa tjänstemän ska arbeta i "team" med bredare och 
mindre specialiserade arbetsuppgifter; tidigare förmän avancerar till produk
tionsledare med ansvar för ekonomi och personal; verkstadsarbetarna får varie
rande arbetsuppgifter och ska ta ökat ansvar; tidigare resande säljare blir order
mottagare osv. VD säger att han förutsätter att alla anställda gör sitt bästa, men 
han är inte "ute efter några elitmänniskor". 

Från ledningshåll betonar man också att medarbetarna ska kunna jobba själv
ständigt och fatta egna beslut. Dessa förväntningar motsvaras av ledningens syn 
på sin egen insats. Det är viktigt att delegera, hävdar man. Det innebär bl a att 
man inte får ingripa direkt i sina medarbetares agerande, även om man ibland 
skulle vilja när man ser att de har problem, konstaterar en produktionsledare. 
Om man ska få de anställda att ta initiativ kan man ju inte samtidigt försöka 
styra dem hela tiden, menar han. 
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Det är också viktigt att skapa förutsättningar för att verksamheten ska fungera 
och stötta de medarbetare som kräver det, säger ledarna. I samband med mo
derniseringen av verkstaden startades ett omfattande utbildningsprogram på 
verkstadsföretaget. De senaste årens problem har dock bromsat upp programmet 
och personalnedskärningarna har inneburit att en del utbildningsinsatser har 
förlorat sin verkan. Principen är dock att varje medarbetare ska få utbildning i 
förhållande till sina nya arbetsuppgifter, berättar en produktionsledare. 

Ledningens ambitioner att öka självständigheten och ansvarstagandet bland de 
anställda har dock skett under en period när många viktiga beslut fattats snabbt 
och utan de anställdas insyn och medverkan. Detta kan upplevas något mot
sägelsefullt, konstaterar den administrative chefen: 

"Jag vill ju trots allt att folk ska fatta egna beslut och det kan ju komma lite i 
konflikt med det ibland, att man har tvingats köra hårt." 

VD säger att han troligen uppfattas som auktoritär ute i organisationen, men att 
det i krissituationer inte är möjligt att gå runt och fråga folk vad de tycker. Både 
han och andra ledningspersoner framhåller dock vikten av att informera de an
ställda om fattade beslut, för att dessa ska känna sig motiverade att arbeta i en
lighet med ledningens intentioner. Det är väsentligt att de anställda tar till sig de 
nya idéer som presenteras, säger man, annars kommer de aldrig att få något ge
nomslag i organisationen. Det räcker inte med att en liten andel av de anställda 
ställer upp, konstaterar VD. En tjänsteman med lång anställningstid tror att nya 
ledningspersoner ofta har en överdriven uppfattning om sina möjligheter att på
verka organisationen. De anställda blir avogt inställda om en ny VD direkt går 
in och beslutar om genomgripande åtgärder utan att känna till företaget, menar 
han. 

"Det brukar vara s å att nya chefer, oavsett nivå, vill markera sin tillkomst 
genom att göra förändringar, om de sen är positiva eller negativa. Det för
mår han nog inte [avgöra] alla gånger heller, utan han gör det för att markera 
att han har kommit. [—] Därför tror jag nog att en ny VD har lätt att ändra i 
ett befintligt företag, men det är klart det slår ju inte igenom, men han tror 
att det slår ig enom. Han påvekar ju sin ledningsgrupp [...]. Mellannivån [...] 
anpassar sig något, men sen... Det flippar ut!" 

Ett sätt att styra organisationen är genom att informera medlemmarna om för
ändringar och fattade beslut. Ledningen har försökt försöka förbättra informa-
tionsgivningen på företaget genom att låta varje avdelningschef hålla veckovisa 
informationsmöten med sin personal. Dessutom samlar ledningsgruppen ihop 
alla anställda till särskilda "stormöten" då viktiga strategiska beslut har fattats. 
Produktionschefen betonar att man i princip inte har några hemligheter för var
andra i ett företag. En öppen dialog är betydelsefull för att organisationen ska 
fungera, säger han, då problem oftast beror på att människor inte förstår varför 
de ska göra saker och ting. 
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De anställda, i synnerhet tjänstemännen, förefaller också betona informations-
givningens betydelse och framför en del kritik beträffande denna. Det är frust-
rerande att inte fa den information man behöver för att sköta sitt arbete, menar 
en tjänsteman med utåtriktat arbete. I externa kontakter riskerar man att hamna i 
ett psykologiskt underläge om den andra parten känner till betydelsefulla för
ändringar som man inte själv blivit informerad om. En annan anställd menar att 
ledningen ibland varit rädd för att gå ut för tidigt med information i viktiga frå
gor, innan det har blivit helt klart. Han menar att informationsgivningen med 
avseende på de stora, strategiska frågorna ibland varit bra, men ofta "direkt då
lig". De anställda blir lätt omotiverade när de inte far veta varför saker och ting 
förändras, säger han. 

Verkstadsarbetarna betonade inte informationsgivningens betydelse i lika stor 
utsträckning och förefaller inte helt uppskatta ledningens "stormöten". De upp
fattas som "en dialog från ett håll", där ingen vågar yttra sig. Däremot uppskat
tar de de veckovisa informationsmötena, vilket för många är något helt nytt. 

Villkoren i det etiska kontraktet förändras medvetet från ledningens sida allt
eftersom produktionsmetoder, verksamhet och organisationsformer utvecklas, 
vilket de anställda antas anpassa sig till. De förändrade kraven på de anställda 
förutsätter även förändrat agerande från ledningens sida, vilket de är medvetna 
om men som kan vara svårt i praktiken. 

Den nya organisationsfilosofin som införts under en turbulent period får till 
följd att ledningen synes ställa dubbla och delvis inkonsistenta förväntningar 
på sina medarbetare; å ena sidan ska dessa anpassa sig till ledningens direktiv 
och följa de beslut som fattas, och å den andra sidan framförs självständighet, 
ansvar och initiativtagande som viktiga krav på de anställda. Detta uppfattas 
också som ett dilemma från ledningens sida. 

Samtidigt är ledningen beroende av de anställdas samtycke till de fattade be
sluten. I ett företag av den här storleken, där de anställda kan sluta sig samman 
i grupper, blir det svårare för ledningen att få genomslag i hela organisationen. 
Dålig informationsgivning och bristande delaktighet i organisatoriska föränd
ringar kan utgöra grogrundför spänningar i relationen. 

De anställdas upplevelser av de nya krav ledningen ställer på deras arbetsinsats 
och arbetsmetoder är varierande. Verkstadsarbetare berättar att en del äldre ar
betare inte velat flytta över till någon av de nya flödesgrupperna. Det är inte alla 
som har det självförtroende som krävs för att våga byta uppgifter och arbeta 
mer självständigt: 

"Det är ju svårt att ve ta vad du kan, om du aldrig provat någonting", menar 
en verkstadsarbetare. 
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En annan verkstadsarbetare berättar att en del inte har behövt byta arbetsuppgif
ter utan har fatt stå kvar vid sin invanda maskin. Han uppskattar själv att fa ökat 
ansvar, att fa delta i projekt vid investering i ny utrustning osv, men han tror 
inte att arbetet med de datorstyrda maskinerna kommer att vara mer stimule
rande. Tvärtom blir det mer passjobb och ett enformigare arbete, säger han, me
dan de manuella maskinerna kunde kräva speciellt handlag och lång personlig 
erfarenhet för att fungera väl. 

Omorganisationen och dess följder kan däremot upplevas degraderande för en 
del tjänstemän inom produktion, marknadsföring och administration, som tidi
gare haft specialiserade uppgifter med individuellt ansvar och som nu ska sam
arbeta i grupper. Många är mindre tillfredsställda med sitt arbete än tidigare. 
Men under den innevarande lågkonjunkturen är det svårt att byta anställning, 
konstaterar en anställd: 

"Prioriteten idag är att ha ett jobb . Prioriteten för tre år sedan var att ha et t 
jobb som man tyckte var rol igt. Det är klart, nog måste man ju psykiskt 
ställa om sig lite. Det tar ett tag innan man accepterar att det är så här." 

Det framgår också att man kan dra sig för att kritisera förändringar när perso
nalnedskärningar pågår. En tjänsteman med lång anställningstid, som tidigare 
varit personalchef men nu blivit "personalman" och bl a fatt i uppgift att betala 
ut löner och beställa fika, menar att man blir mindre attraktiv på arbetsmarkna
den med åldern. Flera anställda uttryckte lättnad och tacksamhet över att över 
huvud taget ha fatt en plats i den nya organisationen, när så många hade sagts 
upp. 

De anställda på verkstadsföretaget som anser sig vara missgynnade av organi
sationsförändringarna har små möjligheter att avbryta relationen p g a bristen 
på alternativ. Analysen visar således att ensidigt förändrade villkor i ett etiskt 
kontrakt kan vara negativt för den part som inte beslutat om förändringen, i 
synnerhet om denne upplever sig låst i en ogynnsam situation utan påtagliga 
alternativ. 

Beträffande ledningens upplevelse av relationen vill flera ledare rent allmänt 
framhålla att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har förbättrats 
avsevärt sedan 1970-talet. Då var det många konflikter, inte bara på verkstads
företaget utan allmänt inom näringslivet, berättar personer med lednings
erfarenheter från den tiden. Det är lättare att vara chef nu, säger man, eftersom 
parterna har ett mer balanserat förhållande.111 

Beträffande de anställdas prestationer i organisationen menar flera intervjuade 
att en del medarbetare haft svårt att ta till sig de förändringar som skett i organi
sationen. Verkstadsföretaget har alltid haft en låg personalomsättning och me

111 Detta kommerjag också att diskutera i kategorin "Etiskt kontrakt med facket", avsnitt 10.7. 
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delåldern låg föregående år på 48 år. Det innebär att en stor del av verkstads
arbetarna är äldre och har kort teoretisk utbildning. Det framgår av företags-
internt material att en person som lämnar företaget vanligen har sju utbild
ningsår bakom sig, medan de som nyanställs i genomsnitt har gått fjorton år i 
skolan. Produktionschefen är kritisk till hur tidigare ledningspersoner förvaltat 
den låga personalomsättningen genom att inte vidareutbilda personalen eller 
låta dem utvecklas. En produktionsledare berättar dock att en del arbetare som 
erbjudits vidareutbildning under de senaste åren inte velat delta i den. Den per
sonal som inte vidareutbildat sig har sedan löpt större risk att bli uppsagd vid 
personalnedskärningarna, menar en arbetare. 

Den administrative chefen berättar i sin tur att det för många administrativa 
tjänstemän krävts stora omställningar för att ta till det nya sättet att samarbeta i 
lag. Han är dock nöjd med att de flesta lyckats förändra sin roll. Produktions
chefen menar att en del av produktionsledarna haft svårare att ta över ansvaret 
för sina produktverkstäder och kräver mycket stöttning under en övergångs
period. Enligt en verkstadsarbetare fungerar vissa produktionsledare fortfarande 
mer som förmän än som de "mini-VD:ar" de ska vara. Han berättar också att 
den nya flödesorganisationen inte alltid löper enligt planerna. Exempelvis 
misstämmer lagda körscheman ofta, och han är kritisk till ambitionen att varje 
grupp skall sköta sina egna transporter. Det är svårt att köra truck, menar han, 
och om någon ovan truckförare välter en pali blir det dyrt. 

Beträffande de anställdas upplevelse av relationen framkommer en del kritiska 
synpunkter på ledningen. En anställd menar att det inte funnits någon kontinui
tet i de strategier som utvecklats de senaste åren. Den marknadsstrategi som den 
nuvarande ledningen framförde anser han snarare vara en allmänt uttalad inten
tion än någon klart utvecklad strategi. En annan anställd tror att den senaste 
omorganisationen snarare var en i raden än den slutgiltiga. 

Vidare hävdar en verkstadsarbetare att det idag inte finns någon chef som tar itu 
med viktiga personalproblem, vilket han upplevde som en stor brist. En annan 
arbetare anser att motsättningar bland personalen ofta beror på att ledningen 
försummat att ta itu med interna problem. Nuvarande ledningspersoner ut
trycker också kritik över tidigare ledningars agerande härvidlag, men anser sig 
själva ha tagit itu med problemen. 

Dessutom framför en del anställda, i synnerhet bland verkstadsarbetare, nega
tiva omdömen beträffande olika ledningspersoner. Bland annat berättar de att de 
aldrig ser till VD i verkstaden och att de fortfarande inte är säkra på vad han går 
för, då de har haft så lite kontakt. 

205 



"Vi är liksom bara luft [...]. Jag får då den uppfattningen när han går på 
verkstaden", säger en verkstadsarbetare. "För jag har haft chefer som har 
kommit och pratat så på tumanhand och så där. M en så den här klyftan, den 
är så mycket större här." 

VD menar själv att han inte har tid att "gå omkring och prata med folk", som 
tidigare VD:ar kanske har gjort, utan han har egna operativa uppgifter. Den 
administrative chefen, som arbetat i foretaget under ett par år, menar dock att 
han och VD intar en mer naturlig och lättsam hållning gentemot de anställda än 
tidigare ledare gjort. De försöker minska respekten för chefer i organisationen, 
säger han. En annan förhållandevis nyanställd person säger sig inte vara van vid 
att man gör så "stor skillnad mellan chef och underställd" som på det här före
taget. 

Produktionschefen, som har arbetat på företaget i många år, beskrivs däremot i 
mycket positiva ordalag av medarbetare i olika delar av organisationen. Han är 
kunnig och drivande och det är han som kan visa vägen för produktionspersona
len, menar man. De produktionsanställda är glada för att han fick ersätta den 
verkstadschef som VD först tillsatte112. 

"Det är ju en klippa. Och han har fol ket med sig. Den är den enda som har 
folket med sig. Men vilket jobb vi hade för att få honom", berättar en arbe
tare. "De höll ju på att knuf fa honom åt sidan ett tag, men vi krävde att vi 
skulle ha honom och att de skulle sparka den vi hade." 

De anställda inom produktionen har förtroende för produktionschefen och för
väntar sig att han inte låter ledningsgruppen fatta några beslut som strider mot 
produktionens intressen. Produktionschefen säger själv att han värdesätter öp
pen och daglig dialog med sina medarbetare. Han är dock helt överens med VD 
om företagets marknadsstrategi och förklarade den entusiastiskt för mig. Han 
ser kommunikationen med VD som mycket positiv. Den är rak och enkel, me
nar han. 

Ledningens upplevelser av relationen med anställda baseras på deras histo
riska erfarenheter av arbetsgivar-arbetstagarförhållandet, så att en sjunkande 
konfliktnivå upplevs positivt. Men när ledningen försöker förändra de krav som 
ställs på medarbetarna skapar detta förutsättningar för bristande överens
stämmelse mellan ledningens förväntningar och de anställdas agerande. Le
darna vill gärna förklara denna diskrepans med att den enskilde individen har 
för kort utbildning eller fel inställning och ger dessutom tidigare ledningar del i 
ansvaret för detta. 

Företagsledningens ambitioner att öka verkstadsarbetarnas arbetsinnehåll ut
gör snarast ett försök att föregå de anställdas krav på detta, eftersom den höga 

112 Se kommande avsnitt 10.10.4. 
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medelåldern i företaget inneburit att de unga och välutbildades krav på intres
santa och självständiga arbetsuppgifter knappt hunnit få genomslag. Ledningen 
söker dock genomdriva sitt nya organisationsideal genom att påverka de an
ställdas inställning - och genom att avbryta relationen med anställda som inte 
förväntas kunna anpassa sig. Det verkar dock som om man fått acceptera att 
inte på kort sikt kunna genomdriva sina intentioner helt och hållet, även om 
man inte gärna framhåller detta på ledningsnivå. Även i den här typen av rela
tioner kan vi därför urskilja en skillnad mellan tidigare, nuvarande respektive 
framtida (ideala) etiska kontrakt. Skilda föreställningar om kontraktets innehåll 
hos olika aktörer kan därför bero på om man mentalt refererar till dåtid, nutid 
eller framtid. 
Analysen visar också att man från de anställdas sida upplever att de egna för
väntningarna på ledningen och ledningens agerande inte alltid uppfylls. Man 
anser att ledningen ska styra och planera verksamheten väl och ta ansvar för 
personalen och personalproblem. Dessutom söker man social interaktion med 
sina överordnade, men ledningspersoner begränsar ofta sina kontakter med 
personalen på lägre nivåer. 

Det förefaller också som om bristen på personlig kontakt kan leda till distans 
och spänningar mellan parterna. Ju större kollektiv samling den ena aktören 
utgör, desto större mentalt avstånd bildas gentemot motparten. Gapet mellan 
verkstadsarbetare och företagsledning var större, både i den formella organi
sationsstrukturen men också psykologiskt, än mellan ledning och tjänstemän. 

Analysen av de anställdas värdering av sina ledare visar att VD tilldelas en ne
gativ roll och produktions chefen en positiv, trots att de båda i lika hög grad 
representerar företagsledningen och har samma inställning till företagets stra
tegi. Detta understryker ytterligare interaktionens betydelse för att skapa goda 
relationer i en organisation. VD har en distanserad ledarstil, medan produk
tionschefen värdesätter nära kontakt med medarbetarna. Dessutom torde deras 
respektive personlighet spela in för organisationsmedlemmarnas sätt att upp
fatta dem. 

10.7 Etiskt kontrakt med facket 
De fackliga representanterna för Metall (som organiserar verkstadsarbetarna) 
och SIF (för tjänstemännen) på verkstadsföretaget ingår visserligen i gruppen 
anställda, men intar samtidigt en särställning både gentemot företagsledningen 
och sina medlemmar på arbetsplatsen. Facket betraktas därför som en separat 
aktör med förbindelser både med anställda och företagsledningen. Analysen 
sker utifrån de båda sistnämnda parternas respektive synvinklar, då data inte 
speglar de fackliga representanternas perspektiv. 
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För att inleda med företagsledningens syn på relationen med Metall, bygger 
denna på erfarenheter av konflikter i företaget. Det har varit vilda strejker på 
verkstadsgolvet, utdragna förhandlingar, facket har hotat att dra konflikter inför 
Arbetsdomstolen och flera ledningspersoner har blivit tvungna att sluta113. Från 
ledningspersoner och tjänstemän framkommer att Metallfacket upplevts vara 
väldigt "starkt" i företaget. Den administrative chefen berättar att när han skulle 
börja där för ca två år sedan var det flera personer utanför verkstadsföretaget 
som ifrågasatte hur han kunde vilja arbeta där, "med de facken". Och enligt nu
varande VD var det svårt att tillsätta VD-posten när den förre ledaren hade 
blivit tvungen att avgå just p g a konflikterna med Metallfacket på företaget. 

Men under de senaste åren har samtalstonen förbättrats avsevärt och den ömse
sidiga förståelsen mellan parterna ökat, säger ledarna. Idag är samarbetet med 
Metallfacket öppet och konstruktivt, menar VD. I stor utsträckning är detta en 
följd av att den nuvarande ledningen respekterar fackets roll på ett annat sätt än 
man gjorde tidigare, anser han. Det är viktigt att vara öppen och ärlig för att 
övertyga motparten om riktigheten i de lösningar och strategiska vägar man fö
reslår. Genom "intensiv lobby verksamhet" har ledningen fått facket på sin sida i 
de planerade förändringarna och ledarna säger sig ha arbetat hårt för att till
skapa goda relationer med facket. En intervjuad anser dessutom att facket nu 
värnat om företagets överlevnad och därför valt att samarbeta med ledningen. 

Samtidigt verkar det som om en del verkstadsarbetare är mindre nöjda med det 
egna fackets roll på arbetsplatsen de senaste åren. En äldre arbetare, som arbetat 
många år på verkstadsföretaget och själv varit fackligt aktiv tidigare, är kritisk 
till hur facket utvecklats. Idag är den fackliga verksamheten en karriärväg och 
solidariteten med enskilda arbetare är inte längre som förr, menar han, "när vi 
stod i fyra dagar för en kille som blev anklagad för att ha fuskat". En annan 
verkstadsarbetare berättar att många Metallmedlemmar saknat insyn i hur de 
fackliga ombudens diskussioner med ledningen försiggick i samband med upp
sägningar och strategiförändringar. Facket har varit som en "hemlig klubb", 
menar han. Han anser också att facket fatt allt mindre att säga till om de senaste 
åren i förhållande till företagsledningen. De har inte krävt att lagstiftningens 
regler om turordning vid uppsägningar p g a arbetsbrist ska följas, utan endast 
hjälpt de medlemmar som drabbats till en ekonomisk ersättning. En anställd 
berättar att facket inte uttryckligen kan stödja beslut att säga upp personal i strid 
med lagstiftningens regler, men däremot välja att "frånträda förhandling" utan 
att skapa öppen konflikt. 

Det sistnämnda gäller även SIF-facket under de senaste årens MBL-förhand-
lingar. SIF anses allmänt vara ett "svagare" fack än Metall på företaget och 

113 En del av dessa konflikter återkommer jag till i avsnitt 10.10. 
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tjänstemännen verkar inte räkna med sitt fack som något stöd gentemot led
ningen. Arbetsgivarsidan har "kört över facket" under förhandlingarna, menar 
en tjänsteman. Det framgår också att tjänstemännen anses ha sämre löner rela
tivt andra företag, än de kollektivanställda. Och medan Metall haft samma ord
förande under åtminstone de senaste tio åren, har SIF bytt ordförande ett flertal 
gånger, senast i höstas. VD uttrycker det som att han "avskedat" två tidigare 
ordföranden i SIF och att det sedan var väldigt svårt att få någon att ta den 
uppgiften, vilket även en tjänsteman bekräftar. 

Den adminstrative chefen beklagar att SIF agerat eftergivet mot ledningen och 
berättar att han ibland snarast velat stötta dem under förhandlingarna. 

"Man har känt, när man har en svag förhandlingspartner, att man har suttit 
på två stolar. Ja, så att säga nästan hjälpt dem: Om de går me d på det här, så 
får de aldrig igenom det hos medlemmarna." 

Han anser dock att SIF blivit "starkare" efter det senaste ordförandebytet och 
efter att ha samarbetat med Metall i en konflikt med ledningen i höstas114. VD 
betonar också, med avseende på relationer med Metall, att han inte eftersträvar 
en svag facklig motpart. 

"Jag vil l inte ha något fack som går i företagets ledband hela tiden [...]. Jag 
menar, gör de bara som jag säger, då är det ju inget roligt heller." 

Relationen mellan företaget och de fackliga representanterna för Metall bygger 
snarast på en förväntan om konflikt, som blivit självuppfyllande och skapat di
stans mellan parterna. Ledningen menar dock att den egna partens agerande 
varit starkt bidragande till den dåliga relationen och att deras förändrade in
ställning till facket brutit trenden och lett till ett bättre samarbete. Det yttre 
ekonomiska hotet mot företaget har också bidragit till förskjuten maktbalans 
och ökande intressegemenskap mellan parterna. Men eftersom facket fungerar 
som en intermediär part mellan ledning och anställda innebär de förbättrade 
relationerna mellan ledning och fack en samtidigt försämring av de anställdas 
relation med facket. Detta gäller i synnerhet Metallfacket, eftersom deras med
lemmar tidigare vant sig vid ett starkt fackligt stöd. På SIF-sidan har inte för
väntningarna varit lika höga och missnöjet blir inte lika starkt heller. 

Det är också uppenbart att ledningen föredrar att genomdriva sina intressen 
utan uppslitande och tidskrävande konflikter, samtidigt som man vill ha en nå
gorlunda jämbördig motpart. Annars riskerar man att känna sig förpliktad att 
tillvarata även dennes intressen. 

114 Denna konflikt beskrivs i avsnitt 10.10.4. 
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10.8 Etiska problem och intressekonflikter i relationen med 
kunder 
Jag har nu i ett antal kategorier analyserat företagets relationer med sina vikti
gaste aktörsgrupper inom och utom organisationen som etiska kontrakt med 
ömsesidiga förväntningar mellan parterna, vilka kan vara mer eller mindre 
överensstämmande. Det är nu dags att fokusera på specifika etiska problem och 
intressekonflikter i dessa relationer. I verkstadsföretagets relationer med kunder 
kan man urskilja två huvudsakliga problemområden; fastställandet av det eko
nomiska utbytet respektive förändring eller avveckling av förbindelsen. 

10.8.1 PRISSÄTTNING 
Verkstadsföretaget strävar efter en hög kvalitets- och kompetensnivå i de pro
dukter man säljer och söker etablera kontakt med kunder som värdesätter det. 
Trots detta kan det vara svårt att komma överens på prissättningssidan. I den 
tidigare marknadsorganisationen fördes tekniska diskussioner mellan ingenjörer 
i de båda företagen, medan prisförhandlingarna sköttes av inköpare hos kunden 
respektive säljare hos verkstadsföretaget. De sistnämnda var oftast betydligt 
mer problematiska, menar man. 

"Där har kunden då en sorts prislimit och vi kan tillverka för en annan. Och 
där kommer man alltid att befi nna sig i en gråzon", säg er en utvecklings
ingenjör. 

F d säljare berättar om besvärliga prisförhandlingar med inslag av taktiska spel. 
Man måste se upp med de prisjämförelser inköparen ger en för att pressa priset, 
för det är inte säkert att konkurrentens pris avser en tekniskt likvärdig produkt. 
Det kan i stället vara någon "skruttgrunka" man jämförs med, säger en utveck
lingsingenjör. Han anser att man genom att komma överens med kundföretagets 
tekniker kan bana väg för prisförhandlingarna. Om kundens ingenjörer bestäm
mer sig för att verkstadsföretagets produkt är bäst, ställer de press på de egna 
inköparen att få affären till stånd. Han hade själv vid flera tillfallen agerat vid 
sidan av de formella kanalerna: 

"Jag känner ju till hur det går till, va, så jag brukar dyrka upp dörren bak
vägen. Komma in på teknikersidan och be att han tittar på ritningarna, 
diskuterar med ho nom: 'Är det det här du v ill ha?' [...] Och sedan går han 
till sin inköpare och säger: 'Inte vill jag ha den där grunkan [dvs konkurren
tens billiga], jag vill ha den här [verkstadsföretagets]'." 

Från ledningshåll har man dock förhoppningen att den nya marknadsstrategin 
ska underlätta prisdiskussionerna i framtiden. 

Genom att komma överens i tekniska frågor läggs således grunden för den eko
nomiska uppgörelsen, ofta till verkstadsföretagets fördel. Analysen visar att den 
säljande respektive köpande organisationen har flera beröringspunkter med 
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varandra; den formella genom inköpare och säljare och den informella mellan 
aktörer längre in i de båda företagen. Parternas skilda intressen med avseende 
på det ekonomiska utbytet uppenbarar sig i relationen mellan de formella re
presentanterna, men kan lösas genom yrkesmässigt baserad konsensus mellan 
de informella, men organisatoriskt betydelsefulla representanterna längre in i 
organisationerna. 

10.8.2 ATT AVBRYTA ELLER FÖRÄNDRA RELATIONEN MED KUN
DER 
Verkstadsföretaget tar av olika anledningar initiativ till att förändra eller av
bryta förbindelsen med vissa av sina kunder, vilket kan skapa problem för 
dessa. Dels finns den kontinuerliga produktutvecklingen som medför att man 
successivt byter ut vissa detaljer mot nya modeller. Den nya modellen ska då 
vara likvärdig i prestanda och liknande egenskaper, men kan kräva viss modi
fiering i kundens egen konstruktion, berättar marknadschefen. Genom att höja 
priset på den gamla modellen försöker man styra över kunderna på den nya. 
Men för vissa kunder, som köper detaljen i mycket små kvantiteter, har detta 
kanske väldigt liten betydelse och man fortsätter köpa den äldre modellen för 
att slippa ändra sin egen konstruktion. I nästa prislista kan man då bli tvungen 
att öka prisskillnaden ännu mera, menar marknadschefen. 

Vidare innebär den nya marknadsstrategin att en del av de kunder man tidigare 
bearbetat inte längre passar in, genom att de köper alltför små kvantiteter för att 
vara intressanta. Startkostnaden i tillverkningen är lika hög oavsett om man till
verkar hundra stycken eller flera tusen detaljer, men tidigare har man inte fullt 
ut tagit hänsyn till detta i sina kalkyler till kund. Nu försöker företaget avveckla 
dessa småkunder så fort som möjligt, och prisökningar är då det enklaste sättet, 
menar VD. Genom att sätta tillräckligt höga offererade priser avskräcks kun
derna - och sedan har man löst det problemet, säger han. Däremot kan det nog 
kännas svårt för enskilda säljare, som haft en god relation med personer i kund
företaget, att plötsligt meddela att de inte längre passar som kund, menar mark
nadschefen. 

Dessutom har verkstadsföretaget helt avvecklat två verksamhetsområden. I det 
ena fallet har såväl produktion som kundregister övertagits av ett annat nordiskt 
företag, så att man kan hänvisa kunderna dit i stället. Den nya leverantören 
kommer förmodligen att vilja styra över kunderna på sitt befintliga standard
sortiment, tror marknadschefen, vilket innebär att enskilda kunder kan behöva 
göra vissa modifieringar i sin egen konstruktion för att det andra företagets de
taljer ska passa in. 

I det andra fallet, som gäller high-tech-produkten, har patent, ritningar och ma
skinutrustning köpts upp av ett japanskt företag. Han hade personligen besökt 
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de större kunderna och förklarat situationen, dvs att det sålda antalet high-tech-
produkter endast uppgick till en liten del av det planerade och att tillverkningen 
därför inte blivit lönsam. I de flesta fall möttes han av förståelse, anser han, men 
en del av kunderna kunde inte acceptera att leveranserna skulle upphöra efter 
fyra månader. Verkstadsföretaget har då gått med på att förlänga leveranserna 
året ut, trots att det blir en kostsam affär för dem. 

"[Det här har vi] försökt behandla ganska förnuftigt, med väldigt mycket 
tanke på kunden. Vi har sagt: D et här är inte någon prisfråga, det här är inte 
en lönsamhetsfråga i s ig utan det beslutet är redan taget. Produkten ska läg
gas ned." 

Det är viktigt att agera på ett seriöst sätt i dessa fall, säger marknadschefen. Han 
tror att företaget av kunderna anses vara bra på att "ta vara på resterna efter 
OSS . 

När det etiska kontraktet inte längre upplevs ge tillfredsställande utbyte, givet 
den ekonomiska rationaliteten, synes det för verkstadsföretaget vara självklart 
att avbryta relationen eller förändra villkoren. Detta kan leda till skada av 
varierande omfattning för motparten. I regel ser man från verkstadsföretagets 
sida till det som formellt överenskommits, t ex beträffande reservdelsansvar och 
leveranskontraktets längd. Ledningen är dock angelägen om att framstå som 
seriösa på marknaden och har i vissa fall tagit på sig ett ansvar utöver det for
mella. Den ekonomiska aspekten blir här underordnad. Gentemot andra, 
mindre betydelsefulla och mindre drabbade kunder, visar man inget särskilt 
engagemang. 

10.9 Etiska problem och intressekonflikter i relationen med 
leverantörer 
Verkstadsföretagets ledning betonar att det i grunden inte råder några intresse
konflikter mellan dem och deras leverantörer. Om leverantören följer verkstads
företagets direktiv blir tillfredsställelsen ömsesidig och båda parters målsätt
ningar förverkligas, säger man. Genom data från personer som direkt ägnar sig 
åt inköpsfrågor och kontakter med leverantörer framkommer dock att problem 
kan uppstå. Ett allmänt och allvarligt problem är leveransförseningar, vilket jag 
nämnde tidigare. Jag tar i den här kategorin upp två specifika händelser som 
ledde till spänningar mellan verkstadsföretaget och enskilda leverantörer. 

10.9.1 LEVERANS AV FEL ANTAL DETALJER 
En produktionsledare berättar att han i höstas hade problem med försändelserna 
från en leverantör. Verkstadsföretaget kontrollerade inte dennes leveranser vid 
ankomst utan varorna gick direkt in i lagret. De registrerades samtidigt i data
systemet utifrån uppgifterna på leveranssedeln. Men sedan stämde inte be
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ståndet i hyllan med det i datorn uppgivna. Slutligen började man kontrollräkna 
antalet detaljer i varje försändelser. Det visade sig då att den verkliga kvantitet
en kunde vara 20-30% lägre än det angivna. Produktionsledaren reagerade 
snabbt: 

"Då tog jag hit dem direkt och sa att: 'Så här far det inte vara. Ni ligger un
der luppen, vi kollar er alltså väldigt noga.' 

Han vill dock betona att han inte tror att ledningen för leverantörsföretaget 
gjorde det här medvetet, utan snarare att anställda på lägre nivåer inte riktigt 
tagit ansvar för sitt jobb. 

Verkstadsföretagets effektiviserade organisation, där bl a ankomstkontrollen 
försvunnit, förutsätter att man kan lita på de externa aktörer som man knyter 
till sig. När leverantören missbrukar detta förtroende genom vilseledande age
rande leder detta till ökad försiktighet från verkstadsföretagets sida, även om 
man inte direkt klandrar de ansvariga hos motparten. 

10.9.2 DÅLIG KVALITET PÅ PRODUKTER 
Den inköpsansvarige, som var relativt ny på sin befattning, berättar att han fatt 
ta emot många klagomål från produktionen på en av de mindre leverantörerna 
av råmaterial: 

"Hela företaget snackade om: 'vilken dålig leverantör, han kan inte ens läsa 
en ritning, han levererar helt galet, kolla hur han har gjort'." 

Till slut tog han själv kontakt med leverantören, en småföretagare, och fick då 
veta att denne många gånger begärt direktiv och riktlinjer från verkstadsföreta
get för att kunna göra bättre leveranser. Relationen hade ursprungligen etable
rats genom att leverantören fick i uppdrag att "göra tio bitar provisoriskt", och 
sedan började verkstadsföretaget köpa hela serier av detaljen. Leverantören 
hade inte resurser i den storleksordningen, men gav förslag om att verkstads
företaget skulle investera i utrustning hos honom. Ingen hade dock vågat ta be
slut om detta, säger den inköpsansvarige, utan leverantören fick kämpa på utan 
att fa det stöd han skulle behöva för att tillverka bättre detaljer. Inköparen 
trodde att det skulle bli svårt att förändra leverantörsföretagets rykte, även se
dan denne börjat leverera bra produkter. 

I denna situation blev man från verkstadsföretagets sida missnöjd med motpar
tens prestation, men det dröjde länge innan någon i den stora organisationen 
kände sig ansvarig för att ta itu med problemen. Den individ som till slut tog 
initiativ upplevde därför att missnöjet varit delvis oberättigat och att detta or
sakat skada för motparten. 
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10.10 Etiska problem och intressekonflikter i relationen 
med anställda 
Relationerna mellan anställda och ledning i verkstadsföretaget har under årens 
lopp innehållit ett flertal konflikter, såväl öppna konflikter rörande vissa led
ningspersoner som mer varaktiga spänningar grundade på förändringar i företa
gets omvärld, produktionsinriktning och organisation. Jag inleder med att 
diskutera ett allmänt etiskt problem i relationen, nämligen risken för att drabbas 
fysiskt och psykiskt av sitt arbete. 

10.10.1 ARBETSMILJÖPROBLEM I VERKSTADEN 
I ve rkstadsföretaget rapporterades varje år under 80-talet omkring femton ar
betsskador och andelen långtidssjukskrivna var i början av 90-talet över 8%, 
eller motsvarande omkring 30 personer. Det handlar om belastningsskador, al
lergier och hjärt- och kärlsjukdomar, säger VD. 

En verkstadsarbetare konstaterar att många långtidssjukskrivna "är förstörda" 
och inte kommer att kunna arbeta på en verkstad mer. Han anser att robotise-
ringen i verkstaden bidrar till ökad säkerhet och bättre hälsa för de anställda. 
Antalet arbetstillfällen minskar visserligen, men de människor som far bli kvar 
kan klara sig bättre, menar han. 

En äldre verkstadsarbetare anser att arbetsmiljön idag är väldigt fin på verk
staden. Företaget har under de senaste åren gjort stora ansträngningar för att 
förbättra arbetsmiljön (enligt en ansökan om bidrag som skickades till en statlig 
myndighet). Förutom en moderniserad maskinpark har ventilationen förbättrats, 
lyfthjälpmedel installerats mm. Antalet anmälda arbetsskador minskade också 
till åtta stycken år 1990, dvs halverades nästan. Dessutom har man genomfört 
program för rehabilitering av långtidssjukskrivna. 

I det etiska kontraktet mellan ledning och anställda ingår en risk för de sist
nämnda att utsättas för skador. Många anställda har också drabbats på olika 
sätt, även långsiktigt. Detta verkar betraktas som en beklaglig, men snarast 
ofrånkomlig del i relationen. Gemensamma föreställningar om vad som är tek
niskt möjligt begränsar således strävanden efter det önskvärda. Snarast före
faller de anställda uppfatta den minskade risken som ett oväntat positivt inslag 
i relationen. 

10.10.2 BRISTANDE LEDARSKAP 
Både nuvarande ledningspersoner och anställda pekar på problem som de menar 
är en följd av bristande ledarskap, i synnerhet hos tidigare företagsledningar. 
Bland annat kritiserar VD avsaknaden av effektiv styrning av företaget tidigare. 
Han anser att detta försatte företaget i en dålig ekonomisk situation, som till del 
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kunde döljas under 80-talets högkonjunktur men som blev akut när lågkonjunk
turen kom under 1990/91. 

Flera intervjuade pekar på brister i ledningens hantering av personalen. Interna 
konflikter bland de anställda har inte uppmärksammats och anställda som miss
skött sig har inte varnats, hävdar den administrative chefen. VD är kritisk till att 
långtidssjukskrivna inte har rehabiliterats eller på annat sätt åtgärdats utan fått 
gå hemma och vara sjuka. Den nuvarande ledningen säger sig dock ha ägnat 
mycket arbete åt att ta hand om de problem som uppstått, men en del av dem 
har man inte ansett sig kunna handskas med på annat sätt än genom uppsäg
ningar i samband med personalnedskärningarna. Man har sagt upp bland de 
långtidssjukskrivna och bland personal som varit inblandade i interna konflik
ter, enligt de intervjuade. 

Många anställda nere i organisationen förefaller vara kritiska till bristande 
ledarskap även idag. En verkstadsarbetare efterlyser någon chef med över
gripande personalansvar. Han känner inte längre till var han fa hjälp med de al
koholproblem som finns på hans avdelning. 

"Jag vet inte vem jag ska vända mig till och det är det som är kruxet idag . 
Förut hade jag kontaktpersoner och idag har jag inte det. Vi har ingen per
sonalchef, ingen direkt personalchef alltså." 

När den ena parten i relationen, företagsledningen, inte fyller sin roll att styra 
och leda företaget och ta ansvar för personalen kan detta bidraga till att för
sätta hela företaget i kris och det skapar osäkerhet för motparten, de anställda. 
Analysen visar att enskilda medarbetare tvingats ta konsekvenserna av att 
ledarskapet inte fungerat, i form av en dålig arbetssituation och genom att led
ningen avbrutit relationen med dem mot deras vilja. Den nuvarande företags
ledningen identifierar sig inte med tidigare ledningar, utan synes avgränsa sitt 
ansvar bakåt i tiden tills de själva kom in i organisationen. De anställdas mot
part i det etiska kontraktet byts således ut, och problem som orsakats av en ti
digare aktör riskerar att hamna i ett ansvarsmässigt vakuum. 

Sådana tomrum kan även skapas genom organisatoriska oklarheter och brist
ande informationsgivning. Det är uppenbart att den administrative chefen, som 
ursprungligen anställdes som ekonomichef innan ekonomi- och personalfunk
tionen slogs ihop, inte uppfattas som personalansvarig ute i organisationen. 

10.10.3 KONFLIKT MELLAN ANSTÄLLDA OCH F D VD 
Jag kommer nu att fokusera på en särskild händelse i verkstadsföretaget, som 
nämndes vid upprepade tillfallen av de intervjuade. Under 1988 utvecklades en 
personkonflikt mellan den dåvarande VDn och de anställda, i synnerhet de 
fackliga ombuden för Metall. Den VDn beskrivs av en av dagens ledare, som 
arbetade under honom, som en visionär person med framsynta idéer om företa-
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get. Han hade planer på en strategi som egentligen liknar den man nu börjat ar
beta efter, säger ledaren. 

I en tidningsintervju med denne VD 1987 framkommer att han även ville 
minska det auktoritära ledarskapet och föra ned ansvaret i organisationen ge
nom att införa individuell målstyrning. Det var dock svårt med den familje
företagskultur som fanns, menade han. Metallfacket hade stoppat planerna på 
målstyrning inom produktionen, påstod han i artikeln. 

Den ovan intervjuade ledaren anser att VDs brist var att han inte kunde föra ut 
sina idéer i o rganisationen, och i synnerhet inte fa kontakt med verkstadsarbe
tarna. 

"Han fick ju gå mycket snabbt. Det var synd, för [VD] hade helt klart full
ständig oförmåga att umgås med Metall, det är ingen tvekan, men han hade, 
som jag ser det, förmågan att visionera." 

En verkstadsarbetare menar att VDn blev "dömd direkt" av de anställda, för att 
han inte kunde umgås naturligt med dem utan försökte behandla dem som 
mindre vetande. Inte heller hade han med sig cheferna i produktionen på sina 
idéer, menar verkstadsarbetaren. 

Det verkar således i flera års tid funnits starka spänningar mellan VDn och pro
duktionspersonalen. Data ger dock inga närmare detaljer om den direkta orsa
ken till att VDn blev tvungen att sluta med mycket kort varsel, så snabbt att man 
inte hann ta fram någon efterträdare till posten. Den förblev obesatt i över ett år 
och i stället fungerade en konsult som tillfällig ledare för företaget. Den all
männa uppfattningen förefaller vara att perioden utan fast VD var förödande för 
företaget. Dessutom drogs även andra ledningspersoner med i konflikten och 
nästan hela ledningsgruppen byttes ut; de flesta slutade, men personalchefen 
förflyttades till en lägre position i organisationshierarkin. 

Denna konflikt återberättas ofta och framstår som en central händelse i företa
gets nutidshistoria. Den förefaller ha starkt symbolvärde, inte minst för att peka 
på facket s/-verkstads arbetarnas makt över företaget och möjligheter att avbryta 
relationen med icke önskvärda ledare. Samtidigt kan man konstatera att vare 
sig facket eller andra medarbetare i företaget torde ha förutsett konsekvenserna 
av VDs snabba avhopp. Det bristande ledarskapet efter dennes avgång kan ha 
bidragit till företagets ekonomiska kris året efteråt. 

10.10.4 KONFLIKT MELLAN ANSTÄLLDA OCH F D VERKSTADS
CHEF 
Det här är en konflikt som liknar den föregående, fast av mindre omfattning. 
Den inträffade bara några månader innan intervjuerna genomfördes. 
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När nuvarande VD började på verkstadsföretaget rekryterade han från sitt förra 
företag en person som fick bli chef för den stora verkstaden. Denna verkstads
chef fick dock aldrig acceptans hos de anställda utan i stället växte ett öppet 
motstånd mot honom fram i organisationen. Kritiken gällde här påstådd brist
ande kompetens hos verkstadschefen, vilket medförde att han aldrig fick sina 
medarbetares förtroende och inte kunde fungera på sitt jobb, säger VD. 

VD konstaterar också att det här är ett betydligt mer komplext och kunskaps-
krävande företag att vara chef i, jämfört med det förra där de jobbat tillsam
mans. En annan ledare menar dock att verkstadschefen "råkade komma in lite 
fel" i organisationen och sedan aldrig fick någon chans till upprättelse. Det här 
är en tuff organisation där man inte tillåts göra några misstag, säger han. 

Denna personkonflikt tycks avvika från den förra genom att både SIF och Me
tall gemensamt arbetade för att bli av med verkstadschefen. Till slut blev situa
tionen ohållbar, ansåg VD, och han blev tvungen att inom ett år från anställ
ningen säga upp verkstadschefen: 

"Man kom ju till den tidpunkten, då jag insåg det själv också, det fanns ju 
bara en sak att göra." "Extra svårt att säga upp en nära vän." 

I samband med detta organiserades de båda verkstäderna under en gemensam 
produktionschef115. Till denna befattning utnämndes en av personalen högt vär
derad ledare, med många år bakom sig på olika positioner i företaget. Han kal
lades då hem från ett projektuppdrag att bearbeta marknaden i Tyskland, vilket 
av verkstadsarbetarna hade uppfattats som ett försök att sätta honom åt sidan. 

Detta är också en specifik personkonflikt mellan en ledare och de anställda. 
Den har bidragit till att ena de anställda och även till att stärka tjänstemännens 
position i organisationen. Den enskilda individen, verkstadschefen, drabbades 
dock hårt av att bli "handplockad" över till verkstadsföretaget. Efter längre 
tids besvärlig arbetssituation förlorade han sitt arbete. De anställda fick genom 
konflikten den ledare de själva ville ha. 
Dessa båda personkonflikter visar på styrkan av kollektivt agerande från den 
formellt sett svagare parten. Motparten agerar i stället som en enskild individ 
vilket ger denne en utsatt position när motsättningarna utvecklas till öppna 
konflikter. 

115 Se den nuvarande organisationsstrukturen, figur 8.2. Den stora verkstaden har här indelats i tr e 
produktverkstäder. 
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10.10.5 GENOMDRIVANDE AV STRATEGIFÖRÄNDRING OCH OM
ORGANISATION 
I det här avsnittet diskuteras problem förknippade med den omvandlingsprocess 
som ägt rum i verkstadsföretaget i samband med införandet av en ny mark
nadsstrategi och organisatoriska förändringar. 

VD säger sig ha ägnat sitt första år (1990) åt att utforma en ny strategi för före
taget, vars genomförande drevs på när företagets ekonomiska kris blev akut un
der 1991. Det var viktigt att snabbt förankra strategin hos såväl ägare och sty
relse som ledningsgrupp och fackliga representanter. Det gick mycket snabbt 
och förvånansvärt konfliktfritt att fa de olika nyckelaktörerna att acceptera lös
ningen på företagets problem, menar VD. Vissa ledningspersoner opponerade 
sig dock mot avvecklingen av high-tech-produkten och ville hellre att man 
skulle ligga lågt med utvecklingen under några år: 

"Vissa av de här i ledningsgruppen motsatte sig det här direkt. Men de far ju 
ta konsekvenserna, det är ju spelets regler." 

Men till slut hade man enats, säger VD. Enligt årsredovisningarna slutade den 
tidigare chefen för den stora verkstaden i samband med detta (och ersattes, som 
nämndes ovan, av VDs tidigare arbetskamrat). Posten som chef för konstruktion 
och utveckling bytte också innehavare. Den nye konstruktionschefen stannade 
dock endast något år och följde sedan med high-tech-produkten över till det 
amerikanska företaget, berättar en utvecklingsingenjör. 

Således har omläggningen av företagets strategi, avveckling av produktområden 
och omorganisationer ofta skett under snabba beslutsprocesser. Det har inte all
tid varit möjligt att låta de anställda medverka eller fa insyn under besluts
processen, menar man från ledningshåll: 

"När man gör en förändring kan man kan inte ha demokrati, d å blir det dik
tatur." 

Däremot är det viktigt att hela företaget ställer upp på de förändringar som be
slutats, säger ledarna. Från ledarnas synvinkel anses detta ha fungerat väl. VD 
är nöjd med samarbetet med de fackliga organisationerna och produktions
chefen upplever att "kringdiskussionerna har blivit minimala". Flera anställda 
tycker däremot att diskussionerna efter informationsmötena har varit just omfat
tande och många har varit missnöjda eller oroliga. En tjänsteman är kritisk till 
att ledningen inte låter de anställda i lugn och ro sätta sig in i den nya strategin 
och organisationen, genom att fråga och ifrågasätta för att slutligen låta sig 
övertygas. Ledningen har i stället "satt ihop något och det här ska alla jobba ef
ter och punkt slut". 

Strategiförändringens planeringsprocess avslutades i och med att den nya stra
tegin knöts samman med omorganisationen vid årsskiftet. Den sistnämnda ge
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nomfördes också rent fysiskt genom att personerna som skulle bilda de nya 
grupperna på de olika avdelningarna flyttades ihop, medan uppsagda som inte 
hunnit sluta placerades separat. 

"Det är ingen tvekan om att för de människor vi flyttat ut är det grymt, visst 
är det det", säger en ledare. "Men för att få de där grupperna att fungera är 
det ett måste." 

Många, framfor allt på tjänstemannasidan, var kritiska till den omplacering de 
utsattes för, men upplevde sig varken kunna påverka den eller lämna företaget. 

Man kan här urskilja ett etiskt problem beträffande avvägningen mellan led
ningseffektivitet respektive organisatorisk demokrati. I verkstadsföretagets om
vandlingsprocess har ledningens krav på effektivitet i beslutsfattande och styr
ning vanligen prioriterats, medan anställdas deltagande och inflytande fått en 
undanskymd roll. 

Omvandlingen innebär också att det etiska kontraktet mellan parterna föränd
ras på ledningens initiativ. De enskilda medarbetare som inte finner förbindel
sen tillfredsställande efter dessa förändringar måste antingen leva med sin 
otillfredsställelse eller sluta frivilligt. Detta gäller både ledare och under
ställda. För de flesta anställda upplevs dock inte det sistnämnda som något 
reellt alternativ och bristen på både interna och externa möjligheter försvagar 
deras position i relationen. 

Analysen visar också att beslutsfattaren kan uppleva ett etiskt dilemma i valet 
mellan företagets krav på gemensamt agerande respektive hänsynstaganden 
gentemot enskilda individer. Det förefaller dock vara naturligt att sätta företa
gets intressen främst. 

10.10.6 UPPSÄGNINGAR AV ANSTÄLLDA 
Under de senaste två åren har personal sagts upp i flera omgångar på verkstads
företaget och antalet anställda har nästan halverats. I samband med de uppsäg
ningar som ägt rum kan man identifiera olika typer av etiska problem. Jag 
kommer först att diskutera de konflikter och problem som är förknippade med 
urvalet av de som sägs upp och därefter kommerjag in på sättet att hantera de 
uppsagda. Slutligen diskuteras problemet ur beslutsfattarens synvinkel, dvs hur 
den som ska utföra uppsägningarna ser på sin roll. 

Vid varje personalneddragningstillfälle varslar företagsledningen om ett antal 
uppsägningar på tjänstemanna- respektive kollektivsidan. Därefter vidtar för
handlingar med facket för att fastställa den exakta omfattningen av uppsägning
arna samt urvalet av enskilda individer. I lagen om anställningsskydd finns 
regler för turordning vid uppsägning pga arbetsbrist. Ledningen uppfattar det 
dock som olyckligt att strikt tillämpa dessa regler. Med de ökande krav som 
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modernisering och effektivisering innebär är det viktigt att behålla personal som 
kan bidra till företagets överlevnad i framtiden, anser ledningen. 

"Det är lätt att skära ned i ett foretag, m en att skära ned i ett företag som se
dan ska återuppstå och vara livskraftigt - det är det som är finessen." 

Ledningen har därför i allt högre utsträckning velat utgå från enskilda individers 
kompetens vid urvalet, snarare än deras anställningstid. Detta gäller både verk
stadsarbetare och tjänstemän, men i synnerhet den sista gruppen. Många in
tervjuade beskriver detta och från ledningshåll sägs också att turordnings
reglerna inte haft någon som helst betydelse på tjänstemannasidan. Men också 
bland de kollektivanställda har äldre och outbildad arbetskraft fatt sluta - bland 
annat "äldsten på företaget", berättar en verkstadsarbetare. En produktions
ledare säger att han vid urval av uppsagda har försökt gå efter anställningstid, 
men att det inte alltid är möjligt om man ska ha kvar en fungerande verksamhet. 

Om företagsledningen säger upp personal i strid med lagstiftningens regler ris
kerar den att facket drar enskilda fall inför Arbetsdomstolen. Detta har man för
sökt förebygga genom att göra upp i godo med de individerna. Förtidspensio
neringar och avgångsvederlag har i stället erbjudits. Enligt en anställd har 
facket rekommenderat dessa personer att godta företagets förslag i stället för att 
vända sig till Arbetsdomstolen. Det är bara jobbigt för den enskilde, och det är 
inte säkert att man vinner heller, säger han. 

Betydande omplaceringar har också gjorts i samband med personalneddrag
ningarna. I vissa fall har personer blivit erbjudna omplaceringar till poster de 
knappast kunnat acceptera, menar en verkstadsarbetare: 

"Om du har haft ett produktionsteknikerjobb eller någonting liknande, och 
så blir du erbjuden i den nya organisationen att [...] tömma posten - det är ju 
detsamma som att säga att du är inte önskvärd längre, i princip." 

Andra personer som legat i r iskzonen för att bli uppsagda, men som ledningen 
velat ha kvar, har fått förlängd uppsägningstid eller projektanställts med suc
cessivt förlängd uppdragstid. 

Många anställda uttrycker kritik över ledningens sätt att frångå turordningen 
och behandla en del av företagets gamla trotjänare. Det är nedvärderande att 
inte den praktiska erfarenheten räknas som kompetens utan endast teoretisk 
utbildning, menar en verkstadsarbetare. En annan säger att ledningen inte an
vänt "silkesvantarna, precis" utan behandlat personalen på ett mindre schysst 
sätt. Bland verkstadsarbetarna finns också uppfattningen att urvalet av uppsagda 
inte alltid har gått efter kompetens, utan efter hur samarbetsvillig personen har 
varit gentemot ledningen. 

En av cheferna säger sig beklaga en del beslut i samband med urval och hante
ring av de uppsagda. Bland annat upplevde en grupp tjänstemän inom produk

220 



tionen att de blev "tvångspensionerade" och att de valdes ut för att de var mot
ståndare till moderniseringsprojektet i verkstaden. De var väldigt bittra, menar 
han. Han hade själv sagt upp en äldre kvinna på sin avdelning, för att sedan 
upptäcka att hon var betydligt mer kompetent än han hade trott. Nu försökte han 
förlänga hennes uppsägningstid för att fa behålla henne på företaget. 

Det etiska problemet ligger i valet av vilka personer som måste avbryta sin re
lation medföretaget för att de andra ska klara sig. De formella regler som finns 
för hur urvalet ska gå till upplevs inte vara förenliga med företagets överlev
nad, varför ledningen har ersatt de uttryckliga turordningskriterierna med kri
terier om individuell kompetens och nytta för företaget. Dessa kriterier upp
fattas delvis som godtyckliga och svårbestämbara - både från anställdas och 
ledningspersoners sida. De sanktioner som är knutna till de samhälleliga reg
lerna har inte heller utlösts, bl a beroende på att ledningen i stor utsträckning 
lyckats överföra sin tolkning av problematiken till motpartens representanter, 
de fackliga organisationerna. 

Däremot finns bland de anställda nere i organisationen ett motstånd mot led
ningens sätt att genomföra urvalet av uppsagda. Deras förväntningar om prin
ciper för det etiska kontraktets avbrytande har inte infriats och enskilda indivi
der har känt sig kränkta härav. 

När urvalsprocessen är avklarad måste besked lämnas till de personer som blir 
övertaliga. Flera ledare betonar att de ägnat stor tid åt att informera och disku
tera. Man måste vara uppriktig och beredd att ta emot synpunkter från de upp
sagda, menar ledarna. Och åtminstone fram till för ett halvår sedan har företaget 
ansträngt sig för att ta hand om de som förlorat jobbet. Man har ställt upp på 
samtal och stöttning, men i många fall också satsat företagets resurser för att 
ordna utbildning eller annan sysselsättning åt de övertaliga. Ett samarbete har 
bedrivits med Arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden. Övriga anställda 
känner inte alltid till de insatser företaget har gjort för de uppsagda, menar den 
adminstrative chefen. I takt med att det ekonomiska läget försämrades minskade 
dock möjligheterna att göra extra insatser för dessa personer, menar VD. 

De anställda i allmänhet anser inte att företaget bidragit speciellt mycket för att 
ta hand om de uppsagda. En verkstadsarbetare är kritisk till att ledningen över
lät åt de fackliga representanterna att gå runt och lämna besked till dem som 
måste sluta. Han hade själv engagerat sig genom att tipsa om t ex möjligheter 
till ekonomisk ersättning under utbildning och liknande. 

Verkstadsföretaget har vid avbrytande av relationen med de anställda i vissa 
fall gjort insatser utöver det formellt fastslagna. Möjligheterna att ta ett ökat, 
frivilligt ansvar upplevs dock styras av de finansiella resurserna. Det person
liga engagemanget hos enskilda ledare torde dock också ha väsentlig betydelse 
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för i vilken utsträckning man ägnar tid och kraft åt att hjälpa enskilda indivi
der. 

Flera av de chefer som varit inblandade i att välja ut och meddela anställda vitt
nar om att det är en svår roll. Man måste göra en genomtänkt bedömning, där 
både företagets intressen och turordningsreglerna beaktas, och sedan kunna stå 
för sitt beslut inför den uppsagde, inför sin egen chef och inför övriga anställda. 
Man måste också vara beredd på kritik, och flera personer i ledningsgruppen 
berättar att de ibland fatt ta emot telefonsamtal på kvällstid från missnöjda 
medarbetare. 

För en intervjuad produktionsledare förefaller rollen ha varit särskilt svår. Han 
arbetade tidigare som förman och säger sig ha varit tveksam till att acceptera 
erbjudandet om att bli produktionsledare. När han tog på sig uppgiften var han 
ändå inte beredd på att fa hantera svåra beslut om uppsägningar och liknande. 
Många långa diskussioner har han ägnat tillsammans med uppsagda, berättar 
han. Han föredrog ändå de som vände sig till honom med sin besvikelse och 
ilska framför dem som inte visade sin reaktion öppet inför honom. 

"Jag säger det att de som reagerar är väl nästan lättare på ett vis, och liksom 
använder mig som att reagera av sig på. Det känns nästan bättre än de där 
som nästan tackar för avskedsbrevet, sedan går de någon annanstans för
modligen och kämpar med sig själv." 

Det hade många gånger varit svårt för honom att lämna jobbet när han kom hem 
efter sådana möten. Andra ledare diskuterar också känslan av att vara ansvarig 
för urvalet av uppsagda. Man håller ju liv i sina händer, säger en av dem. Men 
det är viktigt att se ett klart mål för sitt agerande, menar en annan, så att de be
slut man fattar känns väl motiverade. Man kan inte klara av uppgiften om man 
själv är osäker på sin linje: 

"Att säga upp folk, det är ju inte lätt. För den s om inte varit med om det är 
det svårt att föreställa si g. [—] Ja, det är ju inte roligt, men samtidigt måste 
det ju göras. Alltså, skulle jag ta hänsyn till allting, då skulle jag inte sitta på 
en sådan här tjänst." 

En anställd med lång anställningstid tror att det är lättare för en ledare som är 
ny i organisationen att genomföra drastiska personförändringar, innan man har 
hunnit lära känna medarbetarna i företaget. Det är lättare för den egna sinnes
friden, tror han. 

Personalnedskärningar i samband med strategiförändringar och omorganisa
tioner motiveras från ledningssidan med rationella och företagsorienterade ar
gument. Trots detta kan den enskilde ledaren uppleva uppsägningar och urval 
som ett påfrestande etiskt dilemma. Förmågan att klara av denna psykologiska 
ansträngning verkar dock vara beroende av hur nära relation ledaren har till 
sina underställda och hur väl förankrad denne är i sin ledarroll. Därför är si
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tuationen ofta svårare för ledarna på mellanchefsnivå i företaget. De är intern-
rekryterade och har i många år arbetat nära dem de ska säga upp. Möjligen 
har de inte heller utvecklat en ledarskapsidentitet på samma sätt som topp
ledningens chefer kan ha gjort. 

10.11 Förtroende 
Efter analysen av de underförstådda etiska kontrakten mellan företaget och dess 
aktörer och av olika problemområden och konflikter i dessa relationer är det nu 
dags att, i likhet med föregående inomfallsanalys, lyfta fram en del avgränsade 
etiska aspekter. I den första av dessa kategorier diskuteras förtroende, ett 
begrepp som visade sig återkomma upprepade gånger i materialet från verk
stadsföretaget. 

Bland annat framhålls vikten av att på olika sätt skapa förtroende för företaget i 
relationer med kunder. Före detta säljare betonar då det personliga förtroendet 
mellan köpare och säljare som förutsättning för goda och varaktiga affärer, så
som även framgick av kategori 10.2. Vidare menar marknadschefen att etable-
ring av kundrelationer enligt den nya marknadsstrategin förutsätter att kunden 
känner förtroende för företaget i sin helhet. Det är fortfarande viktigt att komma 
överens från person till person - men det är inte tillräckligt. 

"Egentligen har vi ju inte en definierad produkt. Det vi säljer egentligen, det 
är ju företaget. Det är ju vår institution, vår kunskap, vårt know-how och 
alla de här mervärdena." 

I långsiktiga relationer med ömsesidig teknisk anpassning måste kunden kunna 
lita på att få säkra leveranser, att leverantören kontinuerligt investerar i sin pro
duktionsutrustning, utvecklar produkterna, inte höjer priserna drastiskt etc. 
Detta söker man åstadkomma genom att ge presumtiva kunder inblick i företa
get på många nivåer, där olika representanter för verkstadsföretaget förmedlar 
sin kunskap och kompetens. En utvecklingsingenjör, som varit inblandad i 
kundkontakter, berättar att det är viktigt att vara väl förberedd när man kommer 
till kunden. Det ska finnas ritningsförslag, prototyper, kalkyler etc. Samtidigt är 
det också viktigt att presentera det arbete man gjort på ett professionellt sätt, 
menar han: 

"Går det att lyfta upp saker och ting som kanske är halvknaggliga, men man 
gör presentationen på ett bra sätt, så är det i slutänden bättre än det här so m 
är jättebra gjort, men en dålig presentation." 

Den kommande kvalitetscertifieringen är ett annat sätt att visa den tilltänkta 
kunden att man kan lita på verkstadsföretaget. 

Ett etablerat förtroende måste också upprätthållas. Verkstadsföretaget demon
strerar genom olika åtgärder vilken vikt de lägger vid produktkvaliteten. Man 
gör egna produktrevisioner och skickar testresultatet till den aktuella kunden 
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tillsammans med planerade åtgärder mot eventuella upptäckta brister. Kunden 
ska inte behöva göra stickprov i verkstadsföretagets leveranser. Det finns ingen 
anledning att hålla eventuella problem dolda, eftersom man vid eventuellt upp
täckt då skulle förbruka "hela sitt förtroendekapital", säger en intervjuad som 
arbetar med kvalitetsfrågor. I synnerhet om kunden frågar om det finns några 
problem måste man vara öppen och uppriktig. Det är väsentligt att ge ett gott 
intryck: 

"Frågar de och om man svarar, så svarar man ärligt, m an far aldrig ljuga. 
Ibland kanske vi haft problem. Som vi löst då. Och tror vi inte att det påver
kar, talar vi inte om det för dem." 

Vidare håller man regelbundna kvalitetsmöten med fordonsföretaget, där verk
stadsföretagets VD sitter med för att markera hur verkstadsföretaget betonar 
dessa frågor. 

Däremot misslyckades marknadsetableringen av high-tech-produkten just på 
grund av bristen på förtroende för verkstadsföretaget, menar VD. 

"Vi var för små helt enkelt och för okända. [—] Vi har fått e n bekräftelse 
här i efterhand att mycket av orsaken att man inte valde den här 
[komponenten] det var just det här med förtroende för vårt företag. Skull e vi 
orka med en vidareutveckling, skulle vi orka med det här med garantier och 
reklamationer. Och sanningen är att vi gjorde inte det." 

De intervjuade berättar också om vikten av förtroende i relationer där företaget 
är kund. I ett par fall har leverantörer missbrukat sitt förtroende vilket ledde till 
en mer ansträngd och kontrollerande relation från verkstadsföretagets sida, vil
ket diskuterades i kategori 10.9. 

Även i förhållandet mellan verkstadsföretaget och dess ägare anses förtroende 
vara viktigt. Genom att agera aktivt och föreslå en väg ut ur krisen har man fatt 
ägarna att känna tillförsikt för företagets förmåga och framtidsutsikter. Det var 
avgörande för att de skulle tillskjuta medel att täcka företagets förluster, säger 
ledarna. En anställd menar att man i företaget alltid varit duktiga på att fram
ställa övertygande presentationer för koncernledning och styrelse. 

Förekomsten av förtroende bidrar till en smidigt fungerande relation där man 
kan samarbeta och utbyta information på ett för båda parter givande sätt. 
Analysen visar att tryggheten ökar och behovet av kontroll minskar. Brist på 
förtroende leder till en mindre väl fungerande relation och i allvarliga fall 
riskerar relationen också att brytas. 

Vid affärsrelationer som p g a tekniska beroenden är trögrörliga krävs för
troende mellan parterna på företagsnivå. Verkstadsföretaget söker aktivt skapa 
ett gott anseende hos kunden baserat på teknik och kompetens. Företagets ut
veckling mot ett fåtal långsiktiga kunder och leverantörer torde medföra att den 
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personanknutna tilliten mellan enskilda individer minskar i betydelse. I stället 
söker man genom olika typer av organisatoriska arrangemang visa kunden att 
företaget har förutsättningar att långsiktigt möta deras behov. 

Vidare förefaller det som om det är särskilt viktigt att framstå som förtroende
ingivande gentemot kunder och andra externa aktörer, även om man inte alltid 
lyckas med det. 

10.12 Lojalitet 
I den här kategorin söker jag analysera olika aspekter på lojalitet i verkstads
företaget. Analysen visar att de anställdas bindning till företaget kan ta sig ut
tryck i deras arbetsinsats, i varaktighet i anställning eller i deras sätt att tala om 
företaget. Lojaliteten far också implikationer av olika slag, för företaget och för 
den enskilde. 

När de anställda talar om företaget i allmänhet är det ofta de senaste årens eko
nomiska problem och den dåliga stämningen i organisationen som nämns. Även 
om det akuta hotet mot företagets överlevnad nu var undanröjt säger flera in
tervjuade att det finns många ute i organisationen som ännu inte låtit sig över
tygas och som uttrycker pessimism inför framtiden. En verkstadsarbetare berät
tar att ungefar halva företaget tror att det ska gå bra, medan resten tror att det 
"går åt helvete". En intervjuad tjänsteman påpekar att det inte finns några 
garantier för att det här företaget kommer att finnas kvar. De flesta intervjuade 
framhåller dock att de tror på företagets framtidsutsikter. 

"Jag tror stenhårt på det här", säger en anställd. "Får v i köra vårt race, då 
kommer vi att överleva", menar en annan. 

Beträffande de intervjuades bevekelsegrunder för att arbeta på företaget - eller 
eventuellt sluta - nämns olika typer av motiv. Flera personer framhäver bristen 
på alternativ sysselsättning. Bland dessa återfinns tjänstemän som efter om
organisationen upplever sig fått ett sämre arbete. Både den aktuella ekonomiska 
konjunkturen och egen låg attraktionsgrad på arbetsmarknaden anges då som 
orsaker till att stanna på företaget. 

Andra, såsom en del tjänstemän och ledningspersoner, framhåller i stället de 
intressanta arbetsuppgifterna som motiv att jobba på företaget. Ett potentiellt 
motiv att sluta på företaget var dock för flera anställda ett erbjudande om ett 
bättre eller mer välavlönat arbete. Samtidigt har många anställda en stark an
knytning till orten som begränsar deras valmöjligheter. 

Hos en del anställda som engagerar sig i sina arbetsuppgifter i verkstadsföreta
get tar detta sig uttryck i en stor arbetsinsats. En utvecklingsingenjör, som 
dessutom är småbarnspappa, har de senaste åren arbetat omkring 300 timmar 
övertid varje år för att hinna med sitt spännande och ansvarsfulla jobb. En 
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tjänsteman, som anställts på en 80 %-ig tjänst för att hinna studera vid universi
tetet på distans, fick gå upp på heltid och mer därtill. En ledare berättar att han 
fortsatte att arbeta hårt trots sjukdom, varvid han blev ännu sjukare, och en an
nan ledare menar att hans engagemang i arbetet kostade honom äktenskapet. 
Dessa personer framhåller att arbetet har krävt den extra arbetsinsatsen och att 
de dessutom har funnit jobbet stimulerande och utvecklande. 

En tjänsteman, med lång erfarenhet av olika arbeten inom produktionen, menar 
däremot att inställningen hos verkstadsarbetarna inte alltid är särskilt engage
rad: 

"Här komm er man och man hinner bara stämpla in innan. Och den första 
halvtimmen går åt till att jag ska byta kläder och prata och dricka kaffe." 

De intervjuade verkstadsarbetarna uttalar sig dock huvudsakligen positivt om 
själva arbetet (även om de är kritiska till ledningen). Det förefaller också som 
om kontakterna med arbetskamraterna är viktiga för trivseln bland de produk-
tionsanställda. 

I en stor och heterogen organisation som verkstadsföretaget kommer engage
manget för och bindningen till företaget att skilja sig åt mellan olika individer. 
Rent allmänt förefaller lojaliteten bland de anställda i verkstadsföretaget vara 
förknippad med deras roll i organisationen och deras upplevelse av hur företa
gets sköts, dess framtidsutsikter och de personliga relationerna med lednings
personer. 

Vi kan bl a se hur ett engagemang för företaget som är förknippat med ett sti
mulerande och betydelsefullt arbete kan drabba den enskilde i form av t ex 
hälsoproblem. Men inställningen till den egna rollen i företaget verkar kunna 
förändras över tiden beroende på yttre omständigheter. Det innebär att perso
ner, som tidigare framhållit stimulerande arbetsuppgifter som grundläggande 
för deras val av arbetsplats, kan tvingas falla tillbaka på mer försörjnings-
orienterade motiv när man inte längre upplever sig ha några reella alternativ 
till den nuvarande anställningen. 

Däremot förefaller det vara viktigt att inför sig själv legitimera sin plats i or
ganisationen genom en positiv framtidstro. Det finns en klar åtskillnad mellan 
sättet att tala om verkstadsföretaget i förfluten tid, vilket mest handlar företa
gets problem och brister, respektive i framåtriktade termer. Det sistnämnda 
präglas i stället av optimism och framtidstro. 

Lojalitet gentemot företaget kan också rikta sig mot ledningspersoner och mot 
de beslut dessa fattar. En intervjuad säger sig ha avstått från att ta en plats i SIF-
styrelsen p g a en mycket god personlig relation med sin avdelningschef. Per
sonen i fråga ville inte riskera att under en förhandlingssituation komma att ut
nyttja information som chefen lämnat i förtroende. 
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Beträffande ledningens krav på lojalitet mot fattade beslut betonar VD att han 
förväntar sig att medarbetarna följer de riktlinjer som läggs fram: 

"[Om] du kommer in till mig och har helt andra åsikter än jag e ller någon i 
ledningsgruppen har tyckt, så får du naturligtvis framföra åsikterna. Men se
dan när beslutet är fattat, då följer man det bes lutet. Om inte annat kommer 
upp. Men egna stickspår eller några andra frifräsarsvängar det accepterar jag 
inte." 

Produktionschefen, med sina goda relationer till medarbetarna, säger också att 
han förväntar sig "obrottslig lojalitet" från deras sida. En anställd framhåller 
dock att man måste göra skillnad mellan personer som framstår som lojala och 
de som verkligen är det - såsom han själv, fast han ofta vill diskutera lednings
beslut. Det är för honom viktigt att verkligen förstå grunden till de förändringar 
som införs: 

"De som lovar glatt och villigt att de ska jobba helt enligt ledningens inten
tioner - det brukar vara de människor som absolut inte gör det. [—] Han som 
ifrågasätter och gormar, det brukar vara han s om är den l ojalaste. För då är 
han så innerligt övertygad till sist att det här måste vara rätt och då kör han 
stenhårt efter det." 

Han är kritisk till ledningens bristande förmåga att skilja mellan dessa typer av 
lojalitet. Även andra pekar på negativa effekter av oreflekterad lojalitet, såsom 
att detta kan bromsa det nödvändiga ifrågasättandet i organisationen. VD menar 
att han vid sin inträde i organisationen upptäckte att man levde i "en drömvärld" 
som härstammade från den tiden det var ett betydligt större företag och ett av de 
mest framstående inom sitt område i Europa. Denna bild stämde inte alls med 
verkligheten, fann VD. 

Företagsledningens krav på lojalitet gentemot fattade beslut förefaller vara 
höga, samtidigt som de anställda kan känna ett behov av att diskutera besluten 
utan att därmed klandra dem. Möjligen stimulerar man i verkstadsföretaget en 
ytlig lojalitet, som inte bygger på verklig övertygelse. Om lojalitet tar sig ut
tryck i bristande kritik kan detta leda till gemensamt skapande av myter som 
förhindrar företagets utveckling. Konsekvenserna av att inte tillåta en ifråga
sättande lojalitet kan således drabba både företagets framtid och den enskilde 
individens yttrandefrihet. 

Analysen visar också att det även i detta företag, med distanserade relationer 
mellan ledning och anställda, kan uppstå nära relationer mellan enskilda le
dare och medarbetare. Den anställde kan då utveckla en personlig lojalitet 
gentemot ledaren. 

Lojaliteten gentemot det egna företaget respektive gentemot externa aktörer kan 
ibland förefalla stå i kontrast till varandra. En f d säljare framhåller bl a att mål
sättningen med de uppgörelser som görs med kunder alltid är att gynna det egna 
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företaget. Men ibland måste man gå lite omvägar, säger han, så att man gör ef
tergifter mot kunden som man tror på sikt kommer att vara gynnsamma. En an
nan f d säljare berättar att han ofta var tvungen att argumentera för en viss 
kunds behov gentemot produktionen. De hade inte lika stor förståelse för kund
en som han, som kom i personlig kontakt med denne. 

Analysen visar inte i vilken utsträckning man låter lojaliteten mot företaget gå 
ut över andra aktörers intressen, utöver den affärsmässighet som präglar ex
empelvis inställningen till kunder. Ett mer näraliggande problem för anställda 
med externa kundkontakter synes vara att man gärna söker tillfredsställa kund
ens bästa med risk för att andra anser att detta står i strid med företagets in
tressen. 

10.13 Ansvar 
Ansvarsfördelningen inom verkstadsföretaget kan diskuteras med avseende på 
förhållandet mellan det ansvarsområde ledningen tilldelar enskilda anställda 
och det ansvar dessa är beredda att ta på sig. Detta varierar mellan olika kate
gorier av anställda, och jag skiljer härvidlag mellan produktionsledarna, verk
stadsarbetarna och tjänstemännen. 

De fyra produktverkstäderna ska, som nämnts tidigare, fungera som självstän
diga enheter. Vid den senaste omorganisationen blev produktionsledarnas re
sultatansvar mer uttalat än tidigare och betonas av ledarna i intervjuerna. Pro
duktionsledarna har tilldelats ett tufft ansvar, anser en avdelningschef; de ska 
klara budgeten, ta hand om personalen osv. 

"De har ju krav från alla håll. De har ju inte bara från ett håll. De har ju även 
från mig och företagsledningen och från killarna." 

Från olika personer framkommer att ett par av produktionsledarna inte anses 
leva upp till de nya krav som ställs. Förutsättningar i form av t ex kompetens 
saknas, menar man, men produktionschefen arbetar för att stötta och utveckla 
dessa personer. De kan uppenbarligen själva uppleva att ansvaret är alltför tungt 
ibland. 

Samtidigt framgår det från den redovisningsansvarige i verkstadsföretaget att de 
intäkter som förs till respektive produktverkstad är kalkylmässiga, inte fakture
rade. Enligt marknadschefen har produktionsledaren inget direkt inflytande över 
marknadssidan och kan inte välja vilka kunder som knyts till enheten. Endast en 
av de fyra produktverkstäderna sköter upphandling och inköp själva, medan de 
övriga än så länge styrs av den inköpsansvariges centrala årsavtal med olika 
leverantörer. Vidare kan inte produktionsledaren fritt förfoga enhetens resultat. 

Produktionsledarna är mellanchefer som har fått sitt ansvarsområde utvidgat 
utan att de själva eftersträvat detta och utan att de till fullo upplever sig ha 
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förutsättningar att ta detta ansvar. Samtidigt visar analysen en viss diskrepans 
mellan det uttalade idealet om självständighet och resultatansvar i produkt
verkstäderna och produktionsledarnas faktiska möjligheter att agera själv
ständigt och styra resultatet. Ansvarstagandet är således i praktiken mer be
gränsat än man i förstone vill framhäva. 

Beträffande verkstadsarbetarna har dessa traditionellt haft ett begränsat ansvar 
för sin insats vid olika maskiner. Utvecklingen av de nya produktions
metoderna, med datorstyrda anläggningar och grupptillverkning, har dock med
fört ökade krav på ansvarstagande. Detta förefaller ha tagits emot med varie
rande entusiasm bland verkstadsarbetarna. Det är de unga och välutbildade som 
har lättast att nå upp till de nya kraven, medan en del av de äldre och låg-
utbildade motsätter sig dem. Denna grupp har också löpt större risk att bli upp
sagda i strid med turordningen de senaste åren. 

Även här har kraven på ansvarstagande ökat mer än vad en del individer öns
kat sig. Detta skapar diskrepans mellan ledningens förväntningar och ageran
det ute i organisationen, men även personlig frustration för dessa individer och 
risk för en avbruten relation med företaget. En förutsättning för att den anställ
des ansvarstagande ska stämma överens med det tilldelade ansvarsområdet sy
nes således vara att denne upplever att befogenheter respektive kompetens är 
likvärdiga. 

De intervjuade tjänstemännen verkar å sin sida se det som naturligt att. arbeta 
självständigt och ta ansvar, även om de vid behov kan vända sig till sina chefer 
för att fa stöd och rådgivning. Exempelvis kunde det i den tidigare sälj organisa
tionen hända att man som säljare inte ville ta fullt ansvar för en uppgörelse i 
större format, utan överlät åt marknadschefen att ta det slutliga beslutet. 

En anställd, som före omorganisationen reste runt till kunder och gjorde egna 
affärer, menar däremot att han i sin nya roll tilldelats för lite ansvar. Tidigare 
var han personligt ansvarig för sina kunder, men det är han inte längre. Nu job
bar han i en av sälj- och teknikgrupperna (se figur 8.2, sid 149): 

"Jag kände ett större ansvar när jag jobbade som säljare, för då stod mitt 
namn på kunden, på lönsamheten. Det gör ju inte det nu. Det är ju gruppen 
som har ansvaret, och sista hand [produktionsledaren]. [—] Jag känner att 
man är inte lika benägen att sl åss internt här för att ta hem en order, s om 
man var förut. [...] Ja, man känner inte samma ansvar. Och det är fe l, det vet 
jag." 

Detta visar att ett tilldelat ansvar som understiger det individen är beredd att ta 
på sig kan leda till att man känner sig mindre engagerad i sitt arbete. En över
gång från individuellt till kollektivt ansvar förefaller kunna minska den enskild
es ansvarskänsla. Att bygga en organisation på gruppansvar innebär således 
att vissa kategorier av anställda får väsentligt höjda krav på sig, vilket de 
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kanske inte är beredda att ta, medan andra får sänkta krav, vilket riskerar att 
minska deras motivation. 

10.14 Gemenskap och konkurrens 
Jag kommer nu att analysera förhållandet inom och mellan olika delar av före
taget. De interna relationerna präglas i varierande utsträckning av gemenskap, 
samarbete och solidaritet respektive konkurrens och splittring. Först belyses 
förhållandet bland de kollektivanställda på verkstadsgolvet och mellan verk
stadsarbetare och tjänstemän inom produktionsavdelningen. Därefter fokuserar 
jag på relationerna inom den administrativa avdelningen och sedan vidgas ana
lysen till att avse förhållandet mellan företagets olika avdelningar. Avslut
ningsvis diskuteras organisationens gemenskap kontra splittring på en över
gripande nivå. Denna kategori bidrar därigenom till en förståelse av den organi
satoriska kontext som far betydelse för företagets interna relationer. 

Grunden för gemenskapen eller konkurrensen inom organisationen ligger i före
tagets strukturella utformning. Den senaste omorganisationen har bl a inneburit 
att vissa funktioner inom konstruktion, inköp och försäljning lagts direkt under 
respektive produktverkstad. (Se figur 8.2.) 

Majoriteten av verkstadsföretagets anställda är verkstadsarbetare, dvs kollektiv
anställda operatörer och montörer i de fyra produktverkstäderna. De omnämns 
både av sig själva och andra som "kollektivet" och utgör därigenom en avgrän
sad kategori inom företaget. I synnerhet tidigare fanns det en stark solidaritets
känsla bland de kollektivanställda, berättar en verkstadsarbetare, som kunde 
yttra sig i gemensamt agerande gentemot ledningen och till en god gemenskap i 
gruppen. Han var besviken över att det inte längre fanns "den här riktiga sam
manhållningen". Däremot innebar de tidigare arbetsformerna i verkstaden att 
man arbetade relativt isolerat, var och en vid sin maskin, enligt en annan verk
stadsarbetare. Han berättar att en del äldre arbetare inte alltid var så pigga på att 
låta någon ny lära sig hantera "deras" maskin, det kanske kändes som om denne 
skulle komma och ta ens jobb. Den nya arbetsorganisationen med flödesgrupper 
ger större förutsättningar för samarbete, vilket den här verkstadsarbetaren upp
fattar som positivt. Själv hade han tidigare fått en del pikar av sina arbetskamra
ter för att han gärna växlat arbetsuppgifter och gått till den maskin förmannen 
för tillfallet saknade personal på. Det uppfattades av arbetskamraterna som att 
han försökte Q äska, menar han. 

Flödesgrupper kan dock fungera olika väl, berättar en tredje verkstadsarbetare. 
Han jobbade i en grupp som fungerade mycket bra nu, men som tidigare haft en 
del interna personkonflikter. Dessutom hade gruppen kommit i konflikt med 
andra verkstadsarbetare genom att begära mer betalt p g a större ansvar. 
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Uppdelningen i två verkstadslokaler medför däremot att de kollektivanställda i 
de båda verkstäderna inte har många direkta kontakter med varandra. Man vet 
knappt hur de ser ut "på andra sidan", säger en arbetare. I samband med perso
nalnedskärningarna förflyttades en del verkstadsarbetare från den lilla verk
staden till den stora, vilket mottogs mycket negativt av dessa. En annan verk
stadsarbetare menar dock att man vid gemensamma stormöten märker att det 
finns en sammanhållning även över verkstadsgränserna. 

Däremot betraktar både verkstadsarbetare och tjänstemän sig som åtskilda 
grupper i organisationen. Det har funnits en "osynlig vägg, det har varit vi och 
dem", säger en äldre verkstadsarbetare om förhållandet mellan "kollektivet" och 
tjänstemännen. Han menar att det främst var arbetarsidan som reste den väggen, 
men att tjänstemännen inte vågade kliva över den. En tjänsteman talar om att 
det funnits ett "tjänstemannaförakt" ute på verkstadsgolvet. I takt med att de 
kollektivanställdas arbetsuppgifter vidgas och inkluderar mer planering och an
svarstagande har dock klyftan mellan grupperna minskat, menar de intervjuade. 
Det är dock inte alla tjänstemän som uppfattat denna förändring lika positivt. 
Inte minst vid omorganisationer och personalnedskärningar har motsättningarna 
mellan grupperna ställts på sin spets, berättar en verkstadsarbetare: 

"Många gånger är det ju så att när vi gjort de n här omorganisationen så har 
vissa jobb som då metallärna idag gör, är ju då gamla SIF-jobb, om jag sä
ger så. Många ser ju det som att: 'Där är de som tar våra jobb'." 

En tjänsteman inom produktionen berättar också att det vid personalnedskär
ningar många gånger varit "en strid på kniven" om det var ett tjänstemannajobb 
eller ett kollektivjobb som skulle finnas kvar. Det är fel att göra en sådan upp
delning mellan olika personalkategorier, menar en produktionsledare. I stället 
måste man börja betrakta varandra som löntagare allihop. 

Känslan av likhet och av att arbeta under samma villkor skapar förväntningar 
om gemenskap och solidaritet bland de kollektivanställda, samtidigt som likhet
en även kan uppfattas som begränsade för de enskilda individer som vill avvika 
från denna. En fysisk separering kan dock minska samhörigheten mellan orga
nisationsmedlemmar som i övrigt uppfattar sig som lika. 

Gemenskapen inom "kollektivet " stärks också genom det ömsesidiga avstånds
tagandet mellan verkstadsarbetare och tjänstemän. Parternas strävan efier åt
skillnad och särart förefaller från verkstadsarbetarnas sida ha syftat till att bi
dra till deras gruppkänsla och solidaritet, medan den för tjänstemännen sna
rare hängde samman med en statusmässig markering. När yttre förhållanden 
förändrar de traditionella rollmönstren kan detta upplevas hotfullt för den part 
som tidigare haft den högre statusen. 
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Vidare omnämns relationerna bland personalen på den administrativa avdel
ningen av några medarbetare på denna. Den administrative chefen säger sig ha 
ägnat en stor del av sina första två år på företaget åt att de personalproblem han 
mötte där. 

"Jag har aldrig träffat på dess like, där personalen i stort sett ägnade dagarna 
i ända åt att bråka med varandra." "Det var fasansfullt, alltså." 

Han berättar att åtminstone en person valde att sluta för att slippa ifrån den då
liga stämningen på arbetsplatsen. En relativt nyanställd tjänsteman på avdel
ningen berättar också om konflikter bland personalen, om revirskapande och 
dåliga arbetsprestationer. Man menar att bakgrunden till problemen låg i att den 
tidigare ekonomiavdelningen (som sedan slogs ihop med personalavdelningen) 
saknade chef under en längre period och att ingen tog itu med de person
konflikter och mobbningssituationer som utvecklades. Den administrative chef
en anser att stämningen på avdelningen idag har förbättrats avsevärt genom 
stora förändringar i arbetsuppgifter för medarbetarna och genom att flera perso
ner fatt sluta. 

Bristande ledarskap kan tydligen bidra till att dåliga relationer mellan männi
skor får utrymme att utvecklas och skapa destruktiva situationer för enskilda 
individer. Dessa problem har man delvis valt att lösa genom att från företagets 
sida avbryta förbindelsen med vissa anställda. 

En viss intern konkurrens har skapats mellan de fyra produktverkstäderna som 
nu utgör egna resultatenheter, menar en tjänsteman på den administrativa av
delningen; "de vill tävla lite grann med varandra". De intervjuade förefaller 
också att värdera dessa produktverkstäder och produktionsledarna olika, så att 
PV 4 uppfattas som ett mönster för de övriga. Detta sägs bl a bero på att den 
avdelningen arbetat enligt den nya filosofin under längre tid än övriga och att 
den produkt de hanterar lämpar sig väl för grupporganisation och datorstyrd 
tillverkning. Samtidigt ingår inte den produkten i företagets nya marknadsstra
tegi med inriktning mot OEM-kunder och man gör inte heller några konstruk
tions- eller produktionsmässiga investeringar i den. PV 4 hanterade tidigare den 
nu avvecklade high-tech-produkten och marknadschefen berättar att man ännu 
inte beslutat sig för framtiden för PV 4:s återstående produkt. 

"Den strategi som vi lagt nu för [produktverkstad 4], det är v erkligt en låg-
profilstrategi, där vi i princip mjölkar en produkt." 

Han menar att detta inte mottagits positivt från den produktverkstadens sida, 
eftersom den tillhört de mer lönsamma delarna inom företaget under lågkon
junkturen. Det är svårt att fa dem att acceptera att inte fa ta del av investerings-
och utvecklingsmedel, berättar han. 
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Analysen visar att avvägningen mellan helhetens bästa och delarnas intressen 
riskerar att skapa spänningar mellan delarna. De olika avdelningarna ska dels 
utgöra enskilda resultatenheter, dels inordna sig i företaget totalt sett. Led
ningen är medveten om dessa motstridiga krav och kan uppleva avvägningen 
mellan dem som ett dilemma. 

Förhållandet mellan olika avdelningar i företaget berörs av flera intervjuade. 
Bland annat berättar man att det tidigare fanns en viss motsättning mellan 
marknads- respektive produktionssidan i företaget, genom att marknaden ville 
ta hem order och tillfredsställa kundernas specifika behov, medan produktionen 
ville jobba med långa serier och standardsortiment. Inställningen förändras när 
man går från att hantera marknadskontakter till att delta i produktionen: 

"Man far e n benägenhet att vara motståndare till sådant som är svårt. T ex 
att man får förfrågan på en lite mer invecklad [komponent], har man tendens 
att se svårigheten i själva produkten [...]. Man ser inte lönsamheten, vad man 
kan få ut, utan man ser mera det där problemet att göra den här produkten." 

Även mellan konstruktion och produktion förefaller det finnas vissa motsätt
ningar. Om kvalitetsproblem eller liknande uppstår kan parterna vilja skylla 
problemen på varandra, berättar en verkstadsarbetare. 

Vidare förefaller det i företaget i allmänhet finnas en något nedlåtande attityd 
gentemot marknadssidan, åtminstone under den gamla sälj organisationens tid. 
En ingenjör beskriver säljarnas arbete som att "vara ute med väskan och dänga 
broschyrer i bordet och säga: Köp!" Och en anställd inom administrationen sä
ger något ironiskt att "marknadsfolket" alltid ansett sig vara viktigast på företa
get, och att dessa tyckt synd om sig själva. Samtidigt hade tydligen många pro
testerat mot planerna att minska ned marknadsavdelningen, för de förstod inte 
hur företaget skulle kunna klara sig utan säljare. 

En innesäljare upplever sig efter omorganisationen ha fått sämre kontakt med 
den marknadsavdelning han tidigare jobbade på. Han är kritisk till bristen på 
information om vilka kundprojekt och liknande som de för tillfallet jobbar med. 
En administrativ tjänsteman menar att informationsspridningen inom företaget 
ofta bromsas av revirtänkande mellan avdelningar. Det är viktigt att ha goda 
personliga kontakter med medarbetare på andra avdelningar för att få tillgång 
till information därifrån, berättar tjänstemannen som också menar att förhållan
det mellan produktionen och administrationen tidigare präglades av misstänk
samhet från den förras sida och kontrollerande ambitioner från den sistnämndas. 
Den administrativa personalen har nu försökt förändra sin roll till att vara mer 
stöttande och serviceinriktad. Det är viktigt att lära upp produktionspersonalen 
om hur ekonomisystemet fungerar, säger tjänstemannen. En produktionsledare 
menar däremot att produktionen har ganska lite kontakter med administrationen 
i företaget. 
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De interna relationerna mellan olika delar av verkstadsföretaget präglas av 
deras skilda uppgifter som, tillsammans med fåtaliga kontakter mellan med
arbetarna, bäddar för en bristande förståelse mellan dem. När information inte 
sprids inom organisationen bidrar detta också till sämre relationer - samtidigt 
som dåliga relationer verkar förhindrande på framtida informationsspridning. 

Analysen visar att verkstadsföretagets storlek och indelning i avdelningar och 
personalkategorier med skilda uppgifter har skapat distans och åtskillnad mel
lan grupper och individer. Genom att förändra organisationsstrukturen har 
man lyckats sammanföra tidigare konkurrerande aktörer, såsom säljande och 
producerande personal. Samtidigt lägger den nya organisationen grunden för 
annan typ av åtskillnad, såsom mellan produktverkstäder. Det förefaller således 
som om all organisering i sig innehåller fröet till spänningar och konflikter 
mellan människor. 

Beträffande organisationen som helhet berättar flera intervjuade att det saknas 
en övergripande gemenskap och att den osäkerhet alla fatt leva under de senaste 
åren bidragit till motsättningar och splittring. 

"Just nu är stämningen väldigt dålig på företaget", anser en anställd som 
jobbat många år. "Det förekommer vad jag kan förstå, och vad jag ser, 
klickbildningar. Det görs desperata försök från företagsledningen att få alla 
grupper att dra åt samma håll. Jag upplever inte att så sker." 

Men inte heller före den ekonomiska krisen var det här någon särskild enad or
ganisation, menar en äldre tjänsteman med lång anställningstid. Det var en så 
stor organisation, att det var ingen som "greppade" den i sin helhet. Han tror 
dock att människorna kommer att känna starkare anknytning till organisationen 
nu när den krympt och när alla ska samarbeta i olika grupper. Men först måste 
de som är uppsagda hinna sluta på företaget, menar en tjänsteman inom pro
duktionen. De uppsagda är ofta bittra gentemot företaget och sprider därför en 
dålig stämning omkring sig. Det är svårt att få en harmonisk organisation så 
länge dessa finns kvar, menar han. 

Samtidigt hävdar flera anställda att det ekonomiska hotet mot företagets över
levnad har inneburit att man satt interna motsättningar åt sidan för att lösa det 
gemensamma problemet: 

"Ett företag som så att säga lever under en liten kris, som man nu kan säga 
har varit och delvis fortfarande är, det kan ju hända att det verkar lite däm
pande på interna konflikter. Jag skull e nästan tro det", säger en verkstads
arbetare. 

Från ledningens sida framhålls vikten av att alla medarbetare strävar åt samma 
håll och man söker åstadkomma detta genom information om verksamhets
inriktning och framtidsutsikter. VD betonar, vilket jag även diskuterat tidigare, 
att när de snabba besluten väl har fattats måste man arbeta hårt för att övertyga 
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alla anställda. En splittrad organisation kan inte utvecklas, säger produktions
chefen: 

"Om ena halvan är på väg ditåt och den andra halvan ditåt, då blir det som 
på Karlsons Klister-tuben, [...] det händer ingenting. Det är samma i ett före
tag, uppstår det spänningar, får du sådana här slitningar, då händer det 
ingenting, det gör det inte." 

Det är också viktigt att ledningsgruppen är enig om de övergripande beslut som 
fattas och om företagets framtida inriktning. De som sitter i ledningen måste tro 
på den strategi som fastställs eller lämna sin post, menar VD. Vidare måste VD 
och styrelse ha samma uppfattning om hur företaget ska drivas, annars kan inte 
VD sköta sitt jobb, säger han. De anställda måste också ställa upp på de lång
siktiga lösningar som läggs fram. 

Det förefaller finnas en övergripande konsensusnorm i företaget som anger att 
det är viktigt att alla strävar åt samma håll Denna norm utgår från ledningens 
intentioner om vad som är eftersträvansvärt och på vilka vägar detta ska upp
nås. Konsensusnormen ger således litet utrymme för avvikande uppfattningar, 
vare sig hos enskilda ledningspersoner eller ute i organisationen. Samtidigt är 
det uppenbart att denna norm är mer av ett ideal än av verklighet; bristen på 
gemenskap och organisations övergripande normer och värderingar är uppen
bar i verkstadsföretaget. I stället präglas organisationen av splittring och di
stansering mellan grupper. 

Däremot synes förekomsten av yttre hot mot företagets överlevnad haft en dub
beltydig inverkan på organisationen vad gäller den interna splittringen respek
tive gemenskapen. När hotet leder till en konkurrenssituation mellan de an
ställda, såsom när ledningen lagt varsel om ett visst antal uppsägningar, splitt
rats organisationen. Om det yttre hotet däremot riktar sig mot alla, när hela 
företaget riskerar att läggas ned, kan detta bidra till en känsla av gemensamt 
agerande. Analysen visar också att när ledningen valt ut vilka som ska sägas 
upp och vilka som blir kvar splittras organisationen i "vinnare" respektive 
"förlorare" - åtminstone fram till nästa varselomgång. Medarbetarna i vinnar-
gruppen söker sig då samman för att skapa en gemensam framtidstro. Solidari
teten gentemot de uppsagda är begränsad; snarast ses deras närvaro i organi
sationen som ett problem. 

10.15 Motiv och drivkrafter bakom agerande 
Den sista kategorin i den här inomfallsanalysen utgörs, i likhet med föregående 
fall, av en diskussion kring de strävanden och drivkrafter som kan identifieras i 
verkstadsföretaget. Detta innebär att den icke-kursiverade texten är mer tol
kande än i tidigare analyskategorier. 
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Under analysen av verkstadsföretaget har det blivit uppenbart att strävan efter 
ekonomisk vinning legitimerat en stor del av de beslut som fattats och de åt
gärder som medvetet genomförts. Denna strävan handlar om företagets överlev
nad, både på kort och lång sikt. De senaste årens ekonomiska kris har accentue
rat kravet på överlevnad, som använts som motiv bakom många av de viktiga 
förändringar som genomförts. Dit hör exempelvis kraftiga personalnedskär
ningar: 

"Man säger på ett företag som skär ned, att man måste göra det för att resten 
ska överleva. Det är l iksom ett förbannat slitet uttryck - men det är ju de 
facto så. Det är så," betonar en ledare. 

Avvecklingen av två produktområden och utökat beroende till den redan största 
kunden är beslut som motiveras med företagets omedelbara överlevnad. Även 
mindre drastiska förändringar ligger i linje med försöken att på kort sikt få in
täkter och kostnader att balansera; man sparar in på löpande utgifter typ repre
sentation, framtagande av prospekt till kunder och laboratorietest, man skjuter 
upp utbildningsprogram och kvalitetsstyrningsprojekt, skär bort största delen av 
resurserna för teknisk utveckling osv. 

Den "korta sikten" kan härvidlag sägas ha tagit över företagets långsiktiga 
framåtskridande, genom att man skjuter en rad viktiga åtgärder och verksam
heter framför sig. En utvecklingsingenjör är kritisk till den begränsade dimen
sioneringen på utvecklingssidan, som innebär att man inte hinner ägna sig åt 
"grundutveckling" utan endast åt direkt kundorienterade projekt. En annan an
ställd upplever att det under de senaste åren ofta varit svårt att fa produktionen 
att avsätta personal för att arbeta med kvalitetsstyrningsprojektet. Man har 
hellre prioriterat dagliga problem, menar han. 

Andra typer av åtgärder förväntas ha positiva ekonomiska effekter på både kort 
och lång sikt. Till dessa kan räknas de effektivitets- och rationaliserings
strävanden som ligger bakom moderniseringen av produktionen inklusive flö-
desorienterad tillverkning utan mellanlager. Vidare avser omvandlingen till en 
"plattare" organisation med kortare beslutsvägar att leda till lägre tjänstemanna
behov. Det är också rationaliserande att ersätta många externa kontakter med ett 
mindre antal långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Ytterligare en 
central och långsiktigt motiverad åtgärd är omläggningen av företagets mark
nadsstrategi mot stora OEM-kunder. 

Vidare kan man urskilja en strävan hos ledningen att efterleva utifrån givna 
regler och krav. Bland annat fortsätter företaget att tillverka reservdelar till ut
gångna produkter därför att man har ett formellt produktansvar. Man arbetar 
också för att införa ett kvalitetssäkringssystem som svar på marknadens krav. 
Men verkstadsföretagets ledning har många gånger valt att inte följa givna reg
ler, såsom när man inte använder lagen om anställningsskydd som norm vid ur
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val av uppsagda. Snarare kan man urskilja en avtagande fokusering på regler 
och rutiner, även internt. VD är kritisk till de byråkratiska system som han anser 
härrör från tiden då företaget var betydligt större. Han säger sig nu arbeta för att 
ersätta dem med färre och enklare regler. 

Allt agerande i verkstadsföretaget kan dock inte tolkas i rationellt ekonomiska 
termer eller ses som en följd av givna regler. Man kan i stället identifiera motiv 
som tyder på ett extra hänsynstagande gentemot olika parter, snarare än att till
fredsställa det egna företagets omedelbara intressen. Det innebär t ex försök att 
lindra de negativa effekterna för aktörer som verkstadsföretaget valt att avbryta 
relationen med. Den adminstrative chefen säger sig ha försökt tillvarata även de 
anställdas intressen vid fackliga förhandlingar i samband med uppsägningarna, i 
synnerhet gentemot SIF som han upplevde vara en svag förhandlingspart för 
tjänstemännen. Företagsledningen har också ägnat tid och resurser åt att ordna 
arbetstillfällen eller utbildningsplatser för de övertaliga. På samma sätt har före
taget vid vissa tillfallen tillmötesgått kunder som drabbats av avvecklingen av 
high-tech-produkten, trots att detta kostat företaget pengar. 

Det finns dock gränser för detta extra hänsynstagande. Den förlängda tillverk
ningen av nedlagda produkter far inte kosta alltför mycket och har dessutom 
begränsats till de större och mer betydelsefulla kunderna. Och i takt med att 
företagets ekonomiska situation förvärrades minskade ledningens special
insatser för uppsagda: 

"Glöm inte bort att vi är inte s å stort företag heller", säger VD. "Vi blödde 
ju, massor av pengar strömmade ut. O ch det innebär ju att njuggheten blir 
något värre." 

Däremot framstår teknologin som en självständig och betydelsefull drivkraft i 
verkstadsföretaget. Bland annat tilläts high-tech-produkten att under närmare tio 
års tid dominera företagets satsningar på produktutvecklingssidan. Den mark-
nadsinriktade VDn är kritisk till detta: 

"[High-tech-produkten] var ju en idé man köpte in i början på 80 -talet, som 
skulle då ersätta nuvarande [kom ponent] och bli revolutionerande. Och det 
är det i och för sig, va, som teknik. Men problemet är att man hade inte fått 
kommersiell acceptans under dessa 10 år. [.. .] satsat över 50-60 miljoner i 
detta. Det slukade alla utvecklingsresurser, i stort sett allt överskott gick till 
denna [produkt]." 

Det fanns i organisationen en hel del motstånd mot det nedläggningsbeslut som 
till slut fattades. En äldre anställd, som i övrigt uttryckte sig mycket entusias
tiskt om företaget och dess ledning, framstår som kritisk mot att företaget gjort 
sig av med denna avancerade produkt. 

Intresset för teknik och tekniska möjligheter hos ledande aktörer i företaget sy
nes även i andra fall drivit fram företagets utveckling. VD menar att de stora 
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investeringarna i verkstaden som inleddes i slutet av 80-talet egentligen inte 
hade någon förankring i den tidens strategi. Satsningarna gällde endast ett av de 
dåvarande fyra produktområdena och drevs igenom av den verkstadschef som 
fanns då. Moderniseringen skapade en stordriftseffektivitet som inte stämde 
med den uttalade marknadsinriktningen mot många mindre kunder. När låg
konjunkturen bröt ut blev svårigheterna att förena produktionsmetoder med 
marknadsstrategi allt mer uppenbara, och marknadsstrategin måste läggas om 
för att stämma överens med företagets produktionsmässiga förutsättningar. 

Den höga värderingen av teknik i verkstadsföretaget visar sig även i sättet att 
tala om olika personer. Bland annat betonar flera intervjuade att nuvarande VD 
är mer inriktad på marknadsfrågor än tidigare varit, och inte så intresserad av 
produktionssidan eller kvalitetsstyrningsprojektet. 

"Han är ju i grund och botten en marknadskille", säger en anställd inom 
produktionen. 

En annan tjänsteman inom produktionen säger sig uppskatta sina kundkontakt
er, men vill betona att dessa inte handlar om marknadsföring på traditionellt 
sätt. De baseras i stället på en seriös, dvs teknisk grund, menar han. Och många 
intervjuade framhåller i sin beskrivning av företaget företeelser förknippade 
med produktions-, konstruktions- och kvalitetsfrågor. Även i konflikten med 
den förra verkstadschefen är fokuseringen på teknik uppenbar. Den handlande 
ju om dennes påstådda bristande tekniska kompetens. Dessutom ställer den 
avancerade produktionsteknologin krav på utbildning av de anställda och leder 
till att företaget valt att säga upp vissa äldre arbetare som anses sakna den erfor
derliga kompetensen. 

Vidare är företaget beroende av olika aktörer, såväl enskilda individer som före
tag, vilket också kan ta sig uttryck som drivkrafter bakom agerande. Det mest 
uppenbara beroendet till externa aktörer avser företagets ägare samt - i synner
het - deras största kund, fordonsföretaget. Men även gentemot andra kunder och 
mot leverantörer kan ett ömsesidigt beroende, baserat på teknisk anpassning, 
etableras. 

Dessutom framkommer upprepade gånger vilken hänsyn ledningen anser sig 
behöva ta till de anställda och deras inställning. Det är viktigt att informera dem 
för att de ska jobba i enlighet med de intentioner ledningen har, och modernise
ringen av verkstaden ses även som ett sätt att säkerställa rekryteringen i fram
tiden. En produktionsledare menar att det annars blir svårt att locka ungdomar 
till verkstadsindustrin; "att plocka bitar, det är kört". Företaget är också bero
ende av de anställda i form av de kostnader dessa för med sig. En tjänsteman 
berättar att man måste räkna med att det tar ett år att dra ner produktionen i 
form av minskat antal anställda. Därför finns det egentligen inte några andra 
rörliga kostnader än material i ett företag, menar han. 
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Vidare finns det exempel på anställda som snarast saboterat sin enhets arbete 
för att demonstrera sitt missnöje mot företaget, såsom i samband med de interna 
konflikterna på ekonomiavdelningen. Man har inte färdigställt bokslut och lik
nande om man inte fatt som man velat, berättar olika personer på den administ
rativa avdelningen. Företagets intressen upplevs här stå emot enskilda medarbe
tares egna förehavanden. Som personligt egenintresse kan man troligen också 
hänföra en del medarbetares snarast emotionella anknytning till high-tech-pro-
dukten. Produktionschefen, som själv var ansvarig för projektet under en tid, 
säger: 

"Det är må nga som trott väldigt mycket på det här, satsat tid, energi och 
övertid - verkligen levt med det här för att fa det att bli någonting." 

För dem var det väldigt svårt att föreställa sig att denna satsning inte skulle ge 
något resultat. Det personliga engagemanget gjorde det svårt att se produktens 
affärsmässiga brister och dess påfrestning på företagets ekonomi. Det krävdes 
utbyte av personer på centrala befattningar för att man skulle kunna ta beslutet 
om avveckling. 

Beroendet av olika aktörer ger således upphov till trögheter. Verklighetens an
passning efter ledningens ideal sker därför med viss fördröjning. Sådana trög
heter innebär att verkstadsföretaget måste planera framtiden på lång sikt, efter
som flexibiliteten blir låg. Dét är också viktigt att göra noggranna bedömningar 
innan man etablerar långsiktiga relationer, t ex innan man nyanställer eller 
innan man skriver kontrakt med en ny leverantör. 

Analysen visar att den ekonomiska drivkraften är stark i verkstadsföretaget och 
att strävan mot en lönsamhet som tillåter överlevnad i stor utsträckning domi
nerar agerandet. Detta accentueras under perioder av ekonomisk åtstramning 
och får långtgående konsekvenser för företagets agerande på kort och lång sikt, 
för de relationer som etableras och avbryts med olika aktörer och för dessa 
aktörers utbyte av relationen med verkstadsföretaget. 

Inom ramen för denna drivkraft ryms dock även andra motiv bakom agerande, 
såsom etiska hänsynstaganden och - framför allt - strävan efter teknisk utveck
ling. Sådana drivkrafter kan till och med ta över omedelbara lönsamhets
strävanden om det ekonomiska handlingsutrymmet upplevs tillåta detta. Inte 
minst har den tekniska drivkraften fått konsekvenser både för enskilda individer 
och för företagets ekonomiska och marknadsmässiga situation. Men när företa
gets överlevnad hotas samlas agerandet och fokuseras på verksamhetens eko
nomiska sida. Ansträngningen att genomleva krisen tenderar då att ta över 
hänsynstaganden gentemot andra aktörer, leda till överskridande av juridiska 
normer och implicita etiska kontrakt och legitimera användningen av olika 
sorters medel. Vi kan också se en tendens i verkstadsföretaget till att lägga allt 
mindre vikt vid normers och regelsystems betydelse, såväl yttre som inre. 
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Långt ifrån allt agerande kan dock återföras på rationella eller ens medvetna 
kriterier på företagsnivå. Begränsande strukturer och trögheter, beroendet av 
enskilda individer och externa aktörer samt enskilda individers strävan i egen-
nytta är också betydelsefulla för företagets utveckling. 

Därmed är inomfallsanalysen av verkstadsföretaget avslutad. I nästa kapitel förs 
de båda fallen samman med avseende på de kategorier som utvecklats i de här 
två kapitlen. 
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11. Mellanfallsanalys 

11.1 Introduktion 
I de båda närmast föregående kapitlen genomfördes empirinära inomfalls-
analyser för smidesföretaget respektive verkstadsföretaget. Jag kommer nu att 
föra samman och teoretiskt belysa de båda fallen för att vidareutveckla och 
abstrahera de empiriska resultaten. Eftersom analysen här sker på en högre ab
straktionsnivå görs ingen åtskillnad mellan empiriska data och tolkning av 
dessa med kursiv stil. Jag bygger vidare på kategorierna från kapitel 9 och 10 
för att, med hjälp av befintlig teori, fokusera på det ur etisk synvinkel mest 
centrala i dessa. 

Den teoretiska belysningen innebär att hänvisningar kommer att göras till de 
referenser som bidrog till utveckling av den teoretiska modellen i kapitel 3. 
Dessutom kommer det teoretiska perspektivet att förstärkas i det här kapitlet 
genom tillförsel av ny teori. Såsom angreppssättet i kapitel 2 visade är min 
ambition att vidareutveckla det etiska perspektivet genom empiriska studier. 
Den teoretiska referensramen från kapitel 3 skall således vara vägledande vid 
analys och tolkning av de empiriska resultaten, utan att för den skull bli begrän
sande. Det är därför viktigt att låta erfarenheterna från dessa empiriska studier 
leda till komplettering med litteratur som kan bidra till kunskapsutvecklingen. 
Bland annat visade inomfallsanalyserna att företagens relationer kan förstås 
som ett slags "etiska kontrakt" med såväl uttryckliga som underförstådda 
"kontraktsvillkor". Därför inleds det här kapitlet med en teoretisk introduktion 
av kontraktsbegreppet, som visar hur fallföretagens relationer kan analyseras. 
Denna typ av teoribildning var ej aktuell när den teoretiska referensramen 
byggdes upp. Även andra empiriska resultat pekar i en teoretisk riktning som ej 
förutspåddes när det teoretiska etiska perspektivet utvecklades i kapitel 3, och 
kräver därför komplettering med annan typ av teori. 

I figuren nedan presenteras kategoriuppsättningen i det här kapitlet. 
11.3 Etiska kontrakt med kunder 111 .4  Et i ska  problem och in tressekonf l ikter  i  

! relationen med kunder 
11 .5  Et i ska  kontrakt ,  e t i ska  problem och intres sekonf l ik ter  i  re la t ionen 
med andra foretag 
11.6 Etiska kontrakt med anställda 111 .7  Et i ska  problem och in tres sekonf l ik ter  i  

! relationen med anställda 
11 .8  Att  skapa 
förtroende 

11.9  Företagets  
ansvar 

11.10  Gemenskap/konsensus  
respektive konkurrens/splittring 

11 .11  Lojal i te t  och  ansvarstagande 
inom organisationen 

11 .12  Mot iv  och drivkrafter  bakom 
agerande 

Figur 11.1 Kategorier i mellanfallsanalysen 
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De första fem kategorierna fokuserar etiska kontrakt med olika typer av aktörer 
samt situationer med konflikter och problem i dessa relationer. I mellanfalls-
analysen skiljer jag mellan aktörskategorierna kunder, andra företag samt an
ställda och har således slagit ihop flera av de specifika aktörer som förekom i 
inomfallsanalyserna. 

Därefter följer kategorier som fångar upp avgränsade aspekter i det etiska pers
pektivet såsom förtroende, ansvar och lojalitet. Dessutom återfinns även här en 
organisationsinternt orienterad kategori som handlar om strävan efter gemen
skap och konsensus respektive konkurrens och splittring. Dessa fyra kategorier 
bidrar till att lyfta fram det etiska i de studerade företagens vardag. Den sista 
kategorin i mellanfallsanalysen utgör en sammanfattande tolkning av de motiv 
och drivkrafter som kan identifieras i de båda fallföretagen. 

Mellanfallsanalysens avsnitt har alltså en klar anknytning till de båda före
gående kapitlen, vilket framgår av avsnittsrubrikerna i figuren ovan. Jag 
kommer dock att i vaije avsnitt explicit visa vilka kategorier från kapitel 9 re
spektive 10 som används. 

Analysen i det här kapitlet innebär en syntetisering av resultaten från inomfalls
analyserna. Den bidrar därigenom till utveckling av det etiska perspektivet med 
avseende på de intervjuades upplevelser av gott och ont, rätt och fel i företagets 
relationer med olika aktörer, hur etiska problem uppstår och vad som är viktigt 
för aktörernas sätt att hantera dem. Detta sker både genom vidareutvecklingen 
av begreppet etiska kontrakt och genom de kategorier som behandlar avgrän
sade etiska aspekter i dessa relationer. 

Analysen lägger dessutom grunden för nästa kapitel, där de båda fallens etiska 
handlings- och värderingsmönster presenteras. Syftet är där att på grundval av 
skillnader i fallföretagens situation skapa förståelse för deras olika sätt att möta 
och hantera etiska frågor och problem i sina relationer. Analysen i kapitel 12 är 
orienterad mot att finna särskiljande idealtyper, vilka bidrar till utveckling av 
det etiska perspektivet med avseende på kunskap om kontextuella förhållandens 
betydelse. Även här sker viss komplettering av det teoretiska perspektivet. De 
utvecklade begreppen för organisatoriska handlings- och värderingsmönster 
kommer i slutsatskapitel 14 att sammanföras med de individuella etiska synsätt 
som utvecklades under enkätstudien. Begreppet etiska kontrakt återkommer i 
kapitel 15. 

11.2 Kontraktsbegreppet 
Mellanfallsanalysen inleds således med en diskussion av kontraktsbegreppet 
med hjälp av befintlig litteratur; vad ett kontrakt står för, vilka typer av kontrakt 
man teoretiskt kan skilja mellan och hur man kan analysera innehållet i ett kon
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trakt. Jag har därför sökt mig till kontraktsteori och där funnit att teoribildning 
kring s k relationsmässiga kontrakt kan vara särskilt relevant. 

Inomfallsanalyserna utgick från de intervjuades erfarenheter av relationer med 
olika parter inom och utom organisationen. De visade hur väsentliga aktörernas 
föreställningar om relationen var för deras upplevelse av det goda och önsk
värda respektive onda och negativa i förbindelsen. Relationerna bygger på in-
teraktioner mellan aktörerna, vilka skapar förväntningar om utbyten. Enligt be
fintlig teori innefattar begreppet utbyte frivilligt handlande som utförs under 
föreställningar om återgäldande (jämför Blau 1964), vilket kan appliceras på 
fallföretagens relationer med anställda, kunder osv. Ett kontrakt specificerar 
utbyten inom en viss kontext (Stinchcombe 1986). Kontrakt - i en teoretisk sna
rare än juridisk betydelse - kan vara av olika slag beroende på syftet med ut
bytet, parternas inbördes förhållande till varandra osv. Genom att diskutera 
olika typer av kontrakt enligt kontraktsteoretisk litteratur far vi en begrepps
apparat med vars hjälp fallstudieföretagens relationer kan abstraheras. 

En grundläggande åtskillnad mellan olika typer av kontrakt görs av Robinson, 
Kraatz och Rousseau (1994) respektive Rousseau och McLean Parks (1993), 
vilka skiljer mellan villkorliga kontrakt och sociala kontrakt. Det förstnämnda 
innebär att löften om framtida agerande lämnas i utbyte mot en ersättning, me
dan det sistnämnda handlar om kollektiva värderingar som styr agerande inom 
en social enhet. Villkorliga kontrakt är alltså "betalda löften" (Rousseau & 
McLean Parks 1993:4) och det blir vid analys av affärsmässiga relationer inom 
näringslivet snarast relevant att anknyta till detta kontraktsbegrepp. Det villkor
liga kontraktets beståndsdelar är, enligt Rousseau och McLean Parks (1993), 
åtaganden för vilka ersättningar utgår, vilka parterna är överens om. 

Detta kan knytas till inomfallsanalyserna, där jag fann att aktörerna i företagen 
utvecklade förpliktelser beträffande sin egen insats i relationen och förvänt
ningar på motpartens. Dessa förpliktelser och förväntningar kunde dock vara 
mer eller mindre formaliserade, vilket också Robinson, Kraatz och Rousseau 
(1994) noterar: 

"We define obligations as beliefs, held by an employee or employer, that 
each is bound by promise or debt to an action or course of action in relation 
to the other party. T hese obligations may derive from implicit or explicit 
promises of future ex change or r eciprocity..." (Robinson, Kraatz & Rous
seau 1994:138, min kursivering.) 

Citatet ovan visar att villkorliga kontrakt kan innehålla både uttryckliga, for
mella villkor och informella, implicita förväntningar/förpliktelser. Detta beror 
på att kontraktets innehåll inte enbart fastställs genom direkt kommunikation, 
utan även genom parternas erfarenheter av varandras tidigare agerande. Det 
innebär att villkorliga kontrakt kan vara mer eller mindre affärsmässigt respek
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tive relationsmässigt orienterade beroende på i v ilken utsträckning deras villkor 
är välspecificerade och formaliserade respektive underförstådda och öppna för 
tolkning och förändring (Rousseau och McLean Parks 1993). I komplexa och 
långvariga relationer är det svårt att förutse alla tänkbara framtida situationer, så 
kontraktsvillkoren måste då bli mer oprecisa och vittomfattande. De får däri
genom ökande inslag av relationsmässighet. Detta innebär att man delvis måste 
släppa det ovan angivna kravet på att parterna är överens om sina åtaganden och 
ersättningar (Rousseau och McLean Parks 1993). 

Ett motsvarande resonemang förs av Blau (1964), som menar att s k ospecifice
rade utbyten utvecklas successivt, genom kontinuerligt ökande inslag av ömse
sidiga förpliktelser på grundval av erfarenheter och utveckling av sociala band 
mellan parterna. Vänskapsförbindelser domineras av sådana förpliktelser där 
man inte direkt kan förhandla om sina förväntningar på motparten. Men även i 
marknadsbaserade relationer finns ofta en öppenhet som innebär att man inte till 
fullo kan kontrollera motpartens agerande, utan denne bestämmer själv över sitt 
bidrag i utbytet. För att sådana utbyten ska komma till stånd förutsätts att part
erna känner förtroende för varandra och vågar lita på den andres outtalade och 
frivilliga förpliktelser. Inomfallsanalyserna visade att underförstådda förvänt
ningar och självpåtagna förpliktelser spelade en viktig roll även i affärsmässigt 
grundade relationer. Spänningar mellan parterna föreföll ofia bero just på att 
informella förväntningar inte uppfylls. 

Även tidigare forskning har pekat på inslaget av ospecificerade förpliktelser i 
affärsmässiga förbindelser. Ring och Van de Ven (1994) har studerat relationer 
mellan företag och funnit att långvarig interaktion kan leda till att parterna ut
vecklar ömsesidigt förtroende för varandra och att behovet av formaliserade 
avtal och strukturer då minskar. Relationerna blir även mindre instrumenteilt 
orienterade, menar de, när företagen utvecklar "commitment" gentemot var
andra. Deras ömsesidiga förpliktelser kan bli så starka att företagen strävar efter 
att vidmakthålla relationen även om det ekonomiska utbytet blir mindre gynn
samt med tiden. 

Därmed kommer vi in på att kontraktsparternas inställning till varandra också är 
betydelsefullt för den typ av kontrakt som etableras. Rousseau och McLean 
Parks (1993) menar att graden av affärsmässighet respektive relationsmässighet 
också handlar om huruvida aktörernas fokus enbart är instrumen-
tellt/ekonomiskt, eller om även socio-emotionella aspekter finns med. De skiljer 
mellan tre olika typer av strävanden i en utbytesrelation; 

- efter "balanserad ömsesidighet", vilket innebär att man söker balans i värdet 
på utbytta prestationer; 

- efter egenintresset i första hand, vilket innebär en "bristande ömsesidighet"; 
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- efter att skapa en god situation för motparten, dvs "altruistisk ömsesidighet". 

Det sistnämnda förutsätter ett socio-emotionellt inslag i förbindelsen. Samtidigt 
är det uppenbart att en aktör kan välja att utnyttja motpartens högre grad av so
cio-emotionellt engagemang för att så att säga "driva ned utbytestaxan" till sin 
egen fördel, vilket enligt Stinchcombe (1986) kallas "principen om mindre 
intresse". (Det här innebär också att ett teoretiskt kontraktstänkande inte impli
cerar balans mellan de ingående parterna eller harmoni mellan deras intressen, 
vilket jag också framhöll i samband med diskussionen kring aktörsperspektivet 
i avsnitt 3.3 i referensramen. 

Det informella och socio-emotionella inslaget i affärsmässigt grundade relatio
ner diskuteras även inom organisationspsykologiskt orienterad litteratur. Schein 
(1968) menar att de anställdas samtycke till det organisatoriska auktoritets
systemet grundas på ett fungerande "psykologiskt kontrakt" med företaget. 
Winander och Zetterberg (1982) lyfter på liknande sätt fram det "osynliga kon
traktet" mellan arbetsgivare och anställda, vilket kan skapa trivsel och goda 
arbetsprestationer. Gernandt (1992) diskuterar samarbetsproblem inom organi
sationer och menar att de ofta beror på att individernas föreställningar och för
väntningar skiljer sig åt, men att man inte är medvetna om detta. Outtalade spel
regler skapar "osynliga kontrakt" som inte behöver vara tillfredsställande för 
alla inblandade. 

Till skillnad från dessa, och från Robinson, Kraatz och Rousseau (1994) ovan, 
studerar jag inte enbart företags relationer med sina anställda, utan med alla 
aktörer som företaget medvetet upprättar förbindelser med. Begreppet etiska 
kontrakt innefattar således såväl interna som externa kontraktspartners, kunder, 
fackförbund, leverantörer osv. Däremot kan det etiska kontraktet skilja sig åt 
beroende på om det upprättas på organisationsnivå, mellan enskilda individer 
eller mellan en organisation och individer. Detta återkommer jag till under 
mellanfallsanalysen. 

Denna diskussion av kontraktsbegreppet har lagt en grund för vidareutveckling 
av analysen med avseende på fallföretagens etiska kontrakt. Det etiska i det 
empiriskt grundade begreppet innebär att jag fokuserar på de principer om rätt 
och fel som aktörerna uttrycker genom sättet att hantera sina relationer och 
deras upplevelser av ont och gott i dessa. Det är också intressant att fokusera 
upprinnelsen till och konsekvenser av kontraktsvillkor som saknar formaliserad 
grund, liksom situationer där parternas intressen står i m otsatsställning till var
andra och tillfallen då aktörer upplever konflikterande värden. De strävanden 
man kan urskilja bakom agerande, hur och varför konflikter och etiska problem 
uppstår mellan parterna och hur sådana hanteras synes också vara väsentligt ur 
ett etiskt perspektiv. Avslutningsvis vill jag åter betona att det etiska kontraktet 
inte är något konkret underskrivet dokument, till skillnad från t ex ett juridiskt 
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kontrakt, utan utgör en teoretisk metafor för relationer mellan aktörer ur ett 
etiskt perspektiv. 

11.3 Etiska kontrakt med kunder 
I den första kategorin i mellanfallsanalysen samlas fallföretagens relationer med 
olika typer av kunder ihop.116 Båda fallföretagen hade huvudsakligen andra fö
retag som kunder, till skillnad från den företagsetiska litteraturen som vanligen 
utgår från att kunderna utgörs av enskilda konsumenter. Företaget antas då ha 
ett maktmässigt övertag gentemot konsumenten och det centrala etiska pro
blemet i relationen handlar om missbruk av detta övertag (Braybrooke 1983). 

Fallföretagen hade inte ett sådant maktövertag gentemot sina kunder, utan var 
snarast väldigt beroende av att tillfredsställa varje kund. Beroendet av kunderna 
innebar för smidesföretagets del en press mot anpassning efter motpartens krav 
och förväntningar med avseende på snabbhet i utförande och kontinuerlig inte
grering under byggprocessen. Smidesföretaget hade förhållandevis många 
kunder, medan verkstadsföretaget framstod som mer beroende av enskilda 
kunder. Däremot stärktes det sistnämnda företagets maktställning genom den 
tekniska anpassningen mellan parterna. Den nya marknadsstrategin i verkstads
företaget innebar ytterligare ett steg i den riktningen. 

I verkstadsföretaget upprättades vanligen årskontrakt, med förväntningar om 
förnyade avtal, medan smidesföretagets förbindelser med kunder ofta var for
mellt sett kortsiktiga. Det sistnämnda innebar att de villkor som upprättades i 
varje etiskt kontrakt var beroende av den för tillfallet rådande marknadssitua
tionen. Däremot var många förbindelser i praktiken långsiktiga genom att 
samma kund återkom upprepade gånger. Smidesföretagets kundkrets framstod 
också som mer heterogen än verkstadsföretagets, vilket accentuerade behovet 
av flexibilitet och kontinuerlig anpassning. 

Långsiktighet i relationer mellan företag implicerar ett ökande inslag av infor
mella överenskommelser, självpåtagna förpliktelser och förtroende mellan par
terna (enligt Ring & Van de Ven 1994, Blau 1964 och Stinchcombe 1986). Men 
närheten och direktkontakten mellan parterna, liksom vägledande aktörers in
ställning, visade sig också ha stor betydelse för avvägningen mellan instrumen-
tella och altruistiska strävanden. Således präglades smidesföretagets relationer, 
framför allt med mindre kunder, av närheten mellan parterna; man stod i direkt 
personlig kontakt med varandra vid beställning och utförande av uppdraget. 
Den sociala interaktionens betydelse framgår även i verkstadsföretaget, i syn

1,6 Avsnittet innefattar därför kategori 9.2 - 9.4 från smidesföretaget och 10.2 och 10.4 från verk-
stadsföretaget. Verkstadsföretagets relation med fordonsföretaget kommer främst att diskuteras med 
avseende på motsättningarna i den relationen, varför kategori 10.3 ingår i nästa avsnitt. 
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nerhet i den tidigare marknadsstrategin med inriktning mot många mindre 
kunder. Den resande säljkåren gav där de etiska kontrakten ett socio-emotionellt 
inslag. Detta kan jämföras med forskning kring företag som köpare och säljare, 
där Turnbull (1990) konstaterar att industriella marknader ofta karakteriseras av 
en omfattande personlig interaktion mellan säljande och köpande företag och att 
de personliga kontakterna därvidlag spelar olika roller i förbindelsen. Bland 
annat kan personligt förtroende och vänskap mellan parterna bidra till ett öppet 
informationsutbyte, vilket också var uppenbart i verkstadsföretagets fall. En 
direkt interaktion mellan individer kan således främja företagens rationella in
tresse av väl fungerande relationer. 

Däremot är smidesföretagets förbindelser med stora byggföretag initiait sett mer 
opersonlig, då en inköpare lämnar offertförfrågningar och därefter gör sitt val 
utifrån ekonomiska bedömningar. Relationen med kunden kan här sägas ske på 
en organisatorisk snarare än individuell nivå. Under uppdragets utförande upp
står dock en social interaktion mellan byggföretagets representanter på bygg
arbetsplatsen och smidesföretagets arbetare. I synnerhet framkom den sociala 
interaktionens betydelse vid jobb åt mindre kunder, när smidesarbetarna per
sonligen träffade användaren av byggnaden. Relationens närhet kunde dock 
även upplevas negativt, om den upplevdes medföra ökad kontroll från kundens 
sida. Bland produktionspersonalen i verkstadsföretaget fanns inte motsvarande 
närhet till kunden, och ledningen hade fatt arbeta mycket med att utveckla 
kvalitetstänkandet i organisationen. 

Den nya sälj organisationen i verkstadsföretaget förefaller komma att minska de 
personliga relationernas betydelse. När många personer blir inblandade förs 
kontraktet upp på en organisatorisk nivå, eftersom ingen enskild individ får av
görande inflytande för förbindelsens upprättande och vidmakthållande. Där
emot förutsätter den eftersträvade långsiktigheten i den nya typen av förbindel
ser att utbytet kontinuerligt utvecklas och anpassas ömsesidigt mellan parterna. 
Den nya marknadsstrategin i verkstadsföretaget verkar således skapa dubbla 
tendenser; mot ökad relationsmässighet genom mer långsiktiga och ömsesidigt 
beroende förbindelser och mot affärsmässighet genom minskad social inter
aktion (jämför Rousseau & McLean Parks 1993). 

Smidesföretagets marknadsmässigt grundade underläge gentemot sina kunder 
ledde dock inte till oreserverad anpassning efter kundernas krav. Även om man 
upplevde att många kunder ser främst till det ekonomiska utbytet i förbindelsen 
sökte man arbeta efter sina egna arbetsetiska värderingar. Dessutom kunde före
tagsledningen frivilligt begränsa användandet av sitt maktövertag vid debitering 
på löpande räkning och man avstod från kunder på alltför långt geografiskt av
stånd. Det innebär att smidesföretagets strävan i vissa stycken kan betecknas 
som "altruistisk ömsesidighet" (jämför Rousseau & McLean Parks 1993). 
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I verkstadsföretaget var åtskillnaden mellan olika aspekter i förbindelsen också 
tydlig, såsom mellan den ekonomiska uppgörelsen och den tekniska anpass
ningen. Dessa hanterades ofta av skilda representanter för de båda företagen, 
och den tekniska dimensionen förefaller i högre grad präglas av en strävan efter 
ömsesidighet mellan parterna, medan fastställandet av den ekonomiska ersätt
ningen i högre grad drevs fram av parternas egenintresse (jämför Rousseau & 
McLean Parks 1993). 

En jämförelse mellan den kontraktsteori som refererades i föregående avsnitt 
och denna analys av fallföretagens etiska kontrakt med kunder visar att åtskill
naden mellan affärsmässiga respektive relationsmässiga kontrakt inte alltid be
höver vara så tydlig. Även kortsiktiga relationer kan ha betydande sociala in
slag, samtidigt som långsiktiga relationer kan hållas opersonliga och affärs
mässiga. Närheten mellan de parter som upprättar kontraktet är härvidlag viktig, 
dvs om upprättande och fullgörande av kontraktets villkor involverar agerande 
enbart på organisationsnivå eller om direkt personlig interaktion mellan indi
vider skapar ett socialt utbyte mellan parterna. Även detta kan anknytas till 
forskning som anlägger ett interaktionssynsätt på företags affärer med varandra. 
Cunningham och Homse (1990) menar att personlig kontakt reducerar distansen 
mellan köpande och säljande parter. Distansen kan vara av olika slag, anser de, 
såsom social, teknisk eller kulturell. Min empiriska studie visar att inställningen 
hos de aktörer som har direkt kontakt med varandra är av stor betydelse för re
lationen och för de normer och principer som vägleder handlandet. 

11.4 Etiska problem och intressekonflikter i relationen med 
kunder 
Under inomfallsanalyserna identifierades en rad spänningar, etiska problem och 
intressekonflikter mellan fallföretagen och deras kunder.117 Dessa kan diskute
ras med utgångspunkt från olika dimensioner i det etiska kontraktet. Allra först 
vill jag dock komplettera det teoretiska perspektivet med en diskussion av han
tering av motsättningar mellan aktörer med hjälp av exit- och voiceteori, som 
kommer att användas i denna och andra kategorier där etiska problem och 
intressekonflikter behandlas. 

Begreppen exit och voice härstammar från Hirschman (1970), som diskuterar 
hur olika typer av organisationer får information om att deras medlemmar eller 
kunder är missnöjda med dem. Missnöjet kan ta sig uttryck i att den otillfreds
ställda parten avbryter förbindelsen med organisationen (exit) eller protesterar 
öppet (voice). Senare litteratur anknyter till och vidareutvecklar begreppen. 
Withey och Cooper (1989) definierar "exit" som att konkret avbryta den förbin

117 Se kategorierna 9.8, 10.3 och 10.8. 
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delse man är missnöjd med; "voice" som att öppet uttrycka sitt missnöje i för
hoppning om att ändra situationen; "loyalty" som ett tyst accepterande av miss
förhållanden; samt "neglect" som undertryckt voice, t ex i form av passivt sabo
tage. En liknande åtskillnad görs även av Keeley & Graham (1991), som defi
nierar "pseudo-exit" som en inre flykt, t ex i form av dagdrömmeri, medan 
"pseudo-voice" står för passivt motstånd gentemot motparten. Valet av respons 
hänger samman med en rad olika förhållanden, bl a vilken initial tillfreds
ställelse relationen gav, hur stor investering man upplever sig ha gjort i den 
samt tillgången på alternativ (Rusbult m fl 1988). 

Beträffande hanteringen av motsättningar i fallföretagens relationer med kunder 
kan vi hos dem båda identifiera en grundläggande motsättning rörande det eko
nomiska utbytet i förbindelsen, vilket hänger samman med respektive parts 
strävan i egennytta. Konflikter kan betraktas som ett naturligt inslag i kund- och 
leverantörsrelationer, menar Gemünden (1990). De kan dock hanteras på mer 
eller mindre fruktbara sätt, menar han, såsom genom förhandling eller genom 
att skylas över. Inómfallsanalyserna pekar på att sättet att hantera intresse
konflikter är beroende av förbindelsens karaktär och maktbalansen i relationen. 

I smidesföretagets fall hade företaget ett visst övertag vid fastställande av den 
ekonomiska ersättningen i de konflikter som uppstod när kunder var missnöjda 
med debitering på löpande räkning. Man behövde inte ge efter för klagomålen 
om man inte ansåg sig begått något misstag. När förbindelser upprättades med 
kunder genom anbudsförfarande tydliggjordes inte motsättningen i samma ut
sträckning, eftersom den ekonomiska ersättningen var uppgjord på förhand. 
Däremot kan spänningar uppstå i relationen om parterna lägger olika betoning 
vid det ekonomiska utbytet i förhållande till övriga dimensioner i kontraktet. 
Det förefaller dock som man från smidesföretagets sida i första hand sökte 
hantera detta dilemma kognitivt, genom att föreställa sig att man kan tillfreds
ställa både kundernas krav på snabbhet i utförandet och de egna prestations-
mässiga kraven på hög kvalitet. 

I verkstadsföretaget uppstod däremot en direkt konfrontation i samband med 
förhandlingar om den ekonomiska ersättningen. I den tidigare sälj organisatio
nen kunde motsättningen hanteras på olika sätt. Ofta sökte man genom teknisk 
konsensus kring den prestationsmässiga lösningen skaffa sig ett övertag inför 
den ekonomiska uppgörelsen. Dessutom kunde en god social relation mellan de 
prisförhandlande personerna bidra till att nå en uppgörelse. Med den nya mark
nadsstrategin hoppades verkstadsföretagets ledning förebygga motsättningar i 
den ekonomiska dimensionen genom ömsesidig fokusering på själva prestatio
nen i uppgörelsen. 

Konflikter kan även uppstå när kunden inte uppfyller sina ekonomiska åtagand
en. Många av de relationer som fallföretagen etablerar innebär att man lämnar 
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en prestation i utbyte mot en framtida ersättning. Det förutsätter att man har 
förtroende för motpartens intentioner och bedömer att det finns utsikter att fa 
den utlovade ersättningen (jämför Rousseau & McLean Parks 1993). Förtroende 
och förutsägbarhet blir avgörande för möjligheterna att hantera utbyten utan 
rigorösa säkerhetsbestämmelser, men innebär samtidigt ett risktagande (jämför 
Ring & Van de Ven 1994). I båda de empiriska fallen hade man erfarenheter av 
kunder som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser. Detta är ett uppenbart 
brott mot formellt överenskomna kontraktsvillkor, men verkar inte behöva leda 
till särskilt stora etiska spänningar om man inte betraktar agerandet som inten
tionelit från kundens sida. 

På motsvarande sätt kan etiska problem uppstå när företagen inte fullgör sina 
prestationsmässiga förpliktelser gentemot kunder. Detta aktualiserades närmast 
i verkstadsföretagets fall, där leveransförseningar och bristfällig kvalitet i leve
rerade produkter kunde förekomma. Den etiska spänningen kan här lindras ge
nom en god social interaktion mellan parterna, genom att man från verkstads
företagets sida bemödade sig om att förklara situationen för kunden och rätta till 
felet. En viktig funktion hos de personliga kontakterna mellan industriella kö
pare och säljare är just att underlätta hantering av uppkommande kriser i rela
tionen, menar Turnbull (1990). Samtidigt är det uppenbart att en relation kan 
fortleva trots varaktiga spänningar mellan parterna, såsom i verkstadsföretagets 
relation med fordonsföretaget. Båda parter förefaller här ha värderat sin egen 
insats i utbytet högre än motparten, vilket bäddat för motsättningar. Detta är i 
överensstämmelse med Brockner, Tyler och Cooper-Schneider (1992), som 
menar att det alltid finns en generell kognitiv tendens att över tiden värdera sin 
egen insats i en utbytesrelation allt högre, samtidigt som man inte erkänner 
motsvarande bidrag från motparten. Ett ömsesidigt beroende mellan parterna 
fördunklades i det här fallet av motsättningar i olika frågor och en alltmer för
sämrad social situation. Det är således inte givet att långvarig interaktion leder 
till ökade förpliktelser mellan affärspartners. Samtidigt förhindrade det tekniska 
beroendet ett totalt avbrytande av förbindelsen mellan verkstadsföretaget och 
fordonsföretaget, dvs exit upplevdes inte som ett realistiskt alternativ. För 
verkstadsföretagets del var den egna ekonomiska situationen avgörande för den 
omvärdering av fordonsföretaget som gjordes, och banade väg för en ökad öm
sesidighet i relationen. 

Mindre uppenbara spänningar, som lever vidare inom i övrigt fungerande etiska 
kontrakt, fanns även i smidesföretagets fall, såsom när man måste anpassa sig 
till kundens - föränderliga - tidplaner eller när smidesarbetarnas förväntningar 
om ett gott socialt utbyte med byggnadsarbetarna inte uppfylldes. Man kunde 
här uppleva att kunden missbrukar sitt maktövertag, men eftersom det inte 
handlar om några formellt fastlagda kontraktsvillkor blir det svårt att öppet visa 
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sitt missnöje. Den etiska spänningen skyls då över, men motsättningen lever 
vidare (jämför Gemünden 1990). På motsvarande sätt kunde spänningar uppstå 
i verkstadsföretagets tidigare kundrelationer, vilka hade sin grund i "bristande 
personkemi" mellan företagens representanter. Relationens vidmakthållande på 
företagsnivå kan här förhindras av motsättningar på individnivån. En social re
lation mellan köpare och säljare behöver således inte främja företagets intres
sen, såsom även Turnbull (1990) påpekar. 

En typ av allmängiltig konflikt i relationen med kunder, som inte direkt är 
kopplad till motsättningar beträffande någon specifik aspekt i förbindelsen, 
hänger samman med förväntningar om dess fortlevande. I verkstadsföretaget 
har man av olika orsaker valt att avsluta förbindelsen med en del tidigare kund
er, med varierande konsekvenser för dessa. Företagets sätt att hantera själva av
brytandet skiftar beroende på hur betydelsefull kunden varit och hur mycket 
denne drabbas av den avbrutna relationen. Även i de fall företaget frivilligt tagit 
på sig ett förlängt produktansvar torde dock konsekvenserna för exempelvis 
high-tech-kunderna vara betydande. Uppenbarligen kan många förändringar 
inom och utom organisationen skapa förutsättningar för ändrade villkor i be
fintliga etiska kontrakt. Den ensidiga ändringen av villkor kränker i princip all
tid befintliga förpliktelser och överenskommelser, vilket också påpekas av 
Brockner, Tyler och Cooper-Schneider (1992). 

Den här typen av problem, relaterade till avbrytandet av långsiktiga förbindel
ser, var inte aktuella i smidesföretaget som slöt nya kontrakt för varje projekt. 
En och samma kund kunde visserligen anlita företaget upprepade gånger, men 
det upplevdes ändå inte som en så stabil relation att man kunde räkna med en 
förlängning. Däremot fanns problemet i relation till samarbetspartners, vilket 
jag återkommer till i nästa avsnitt. 

11.5 Etiska kontrakt, etiska problem och intressekonflikter i 
relationen med andra företag 
De båda fallföretagen har en rad externa kontakter vid sidan av kunderna, så
som leverantörer, ägare och samarbetspartners, och jag har valt att sammanföra 
dessa. Diskussionen är mindre omfattande jämfört med tidigare aktörsgrupper 
och jag har därför valt att föra både etiska kontrakt och etiska problem/intresse
konflikter till samma kategori. Analysen innehåller en abstraherad diskussion 
kring respektive falls externa förbindelser; för smidesföretagets del handlar det 
främst om samarbetspartners och för verkstadsföretagets om leverantörer och 
det investmentbolag som äger verkstadsföretaget118. Detta innebär att den här 

118 Smidesföretaget har naturligtvis också leve rantörer, med dessa fra mstod inte som någon cent ral 
aktörskategori. Vida re är smidesföretagets ägare lika m ed företagsledningen och går inte a tt urskilja 
som en separat aktör. 
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kategorin i jämförelse med den teoretiska modellen (figur 3.3) även inkluderar 
aktörsgruppen ägare. Eftersom ägarna i verkstadsföretaget utgjordes av ett 
"annat företag" och företagsledningen synes hantera denna relation medvetet 
och affärsmässigt, föreföll det rimligt att här förenkla mellanfallsanalysen ge
nom denna sammanslagning119.120 

En viktig förbindelse med andra företag utgörs i smidesföretaget av samarbetet 
med importören av den utländska plåtdörren, vilket även inkluderar kontakter 
med övriga återförsäljare i regionen. Det etiska kontraktet mellan dessa parter 
utgörs av en kombination av formella villkor, beträffande vinstmarginaler och 
distriktsgränser, och informella villkor, beträffande gemensam marknadsföring 
och hantering av denna. Vissa frågor är dessutom helt oreglerade, såsom hur 
överträdelser av distriktsgränserna ska hanteras. Smidesföretagets VD har varit 
initiativtagare till att formalisera förbindelserna, men inte lyckats helt. Ring och 
Van de Ven (1994) påpekar att ospecificerade inslag i re lationer mellan företag 
förutsätter att osäkerheten om framtiden och motpartens intentioner måste han
teras genom ömsesidigt förtroende. Man måste kunna lita på att alla parter strä
var efter både egen effektivitet och en rättvis fördelning av samarbetsresultatet. 
Uppenbarligen upplever smidesföretagets VD inte att en sådan ömsesidigt för
troendefull relation existerar, vilket innebär att de oreglerade dimensionerna i 
stället lämnar utrymme för godtyckligt agerande hos parterna. 

Detta samarbete ersatte en tidigare relation med en lokal dörrtillverkare, vilken 
grundade sig både på en personlig social interaktion mellan ägarna för respek
tive företag och ett ömsesidigt ekonomiskt fördelaktigt utbyte. Uppenbarligen 
innehöll det etiska kontraktet även en underförstådd förväntan om kontinuerlig 
förnyelse av parternas formella årsavtal, men det marknadsledande plåtföretaget 
som köpte upp deras samarbetspartner upplevde sig inte bunden av några så
dana förpliktelser. Det affärsmässiga förhållningssättet hos det större företaget 
skilde sig således från de tidigare samarbetsparternas mer personliga förhåll
ningssätt, där även informella och implicita villkor var viktiga. 

I det stora fallföretaget förefaller underförstådda förväntningar spela en mindre 
framträdande roll i förbindelser med andra företag i form av leverantörer. I 
stället banade strategiska beslut på ledningsnivå vägen för såväl utveckling som 
avveckling av leverantörsförbindelser. De spänningar och intressekonflikter 
som uppstod i dessa relationer berodde ofta på leverantörens bristande fullgör
ande av uttryckliga förväntningar om prestation. I hanteringen av dessa var 
verkstadsföretagets maktposition i egenskap av köpare viktig, samtidigt som 
prestationsmässiga beroenden kunde "låsa in" kontraktet från konkurrens. 

1191 slutsatsdiskussionen kommer ägarna åter att skiljas ut i en egen kategori. 
120 Det här avsnittet fångar således upp kategorierna 9.5, 9.9, 10.1, 10.4 och 10.9. 
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I smidesföretaget visade sig betydelsen av oreglerade och informellt under
hållna relationer också i företagets samarbete med verkstäder och andra foretag 
på orten. Förbindelserna byggde ofta på personliga interaktioner mellan led
ningspersoner i företagen och involverade inte några formella samarbetsavtal. 
Implicita villkor kan ha en styrande inverkan på agerande trots bristen på for
mella sanktioner vid överträdelser, såsom i smidesföretagets samarbete med el-
företaget. Där upplevdes utvecklad praxis som ett bindande villkor som krävde 
förhandling mellan parterna. 

Vissa av smidesföretagets relationer med samarbetspartners var egentligen 
mångfacetterade genom att motparten även var en konkurrent. I detta avseende 
förväntade man sig konkurrens på likvärdiga villkor och motarbetade aktivt 
upplevda missförhållanden. Det förefaller således finnas ett implicit etiskt kon
trakt även med konkurrenter, trots att man i egentlig mening inte är motparter i 
en utbytesrelation. Skillnaden mot andra typer av etiska kontrakt är dock att det 
här inte finns några möjligheter (ens i princip) att avbryta en ogynnsam relation. 
Däremot kan man genom "voice" förbättra relationen. 

Det samma gäller i princip verkstadsföretagets relation med sina ägare där före
taget inte kunde välja att etablera eller avbryta förbindelsen. Inom den av 
ägarna givna relationen upprättades dock ömsesidiga förväntningar och för
pliktelser, såväl informella som formaliserade. Ägarna hade vissa formaliserade 
krav på ekonomisk avkastning och förväntade sig explicit viss typ av informa
tion från verkstadsföretaget, men åtminstone avkastningsnormerna verkar inte 
haft någon särskilt starkt styrande effekt på parternas agerande. Från verkstads
företagets sida fanns i stället underförstådda krav på att ägarna skulle stötta dem 
vid ekonomiska svårigheter. 

Vidare modifierades den formella maktbalansen mellan ägare och företagsled
ning något genom företagsrepresentanterna informationsövertag. Detta kan 
knytas till Carroll ( 1989:418f), som menar att det i företag med spritt ägande 
ofta är företagsledningen som kontrollerar ägarna och inte tvärtom. 

Diskussionen i det här avsnittet visar att företags syfte bakom etableringen av 
etiska kontrakt med andra företag kan variera beroende på vilken typ av aktör 
som är aktuell. Smidesföretaget är en liten organisation, som måste komplettera 
sina resurser och sin kompetens genom samarbete med externa aktörer, såsom 
andra företag och bransch- och näringslivsorganisationer. Man kan därigenom 
stärka sina positioner på marknaden och gentemot de anställda. Verkstadsföre
taget är en förhållandevis stor organisation och dess externa kontakter med 
andra företag än kunder handlar främst om att upprätthålla produktionsflödet. 
Dessutom finns den "oundvikliga" relationen med ägare. Från verkstadsföreta
gets sida söker man både beträffande leverantörer och ägare att styra relatio
nerna i önskvärd riktning. I smidesföretaget är styrningsaspekten inte lika 
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framträdande, utan etablerandet av de externa kontakterna kan vara mer en följd 
av tillfälligheter än av rationell planering och aktiv handling. Även i denna typ 
av relation är dock det ekonomiska och instrumentella inslaget betydelsefullt. 

I båda fallen kan vi också se betydelsen av det etiska kontraktets formalise-
ringsgrad, dvs i vilken utsträckning villkoren är konkret uttrycka och ömse
sidigt erkända eller mer informella och grundande på praxis. De kan dessutom 
vara helt implicita och endast uppfattas av den ena parten. Gernandt (1992) 
konstaterar att företags komplexa verklighet kräver samarbete och motivation 
utöver vad som formellt överenskomnes. Det är viktigt att följa de spelregler 
som upprättats, även underförstådda sådana. Men implicita förväntningar - vil
ket Gernandt (1992) kallar "outtalade spelregler" - riskerar att skapa problem, 
om aktörernas föreställningar om dessa spelreglers innehåll skiljer sig åt. Ana
lysen av de empiriska fallen visar just att underförstådda villkor kan uppfattas 
olika av parterna och därigenom skapa etiska spänningar, liksom att oreglerade 
förhållanden i förbindelsen utgör en latent grogrund för kommande konflikter. 

11.6 Etiska kontrakt med anställda 
I de föregående avsnitten har de externa etiska kontrakten, med kunder respek
tive med andra företag, analyserats. Jag kommer nu att vända mig inåt i fallföre
tagen och diskutera de etiska kontrakt och relationer som uppstår inom respek
tive organisation.121 

Det är viktigt att notera skillnaden mellan denna typ av etiska kontrakt och de 
som upprättas på organisationsnivå, t ex mellan kunder och leverantörer. Det 
här kontraktet involverar enskilda individer med mänskliga egenskaper, behov 
och rättigheter. Människor har alltid rätt att bli betraktade som mål i sig, och 
inte enbart som medel, menar Tuleja (1988) och bygger härvidlag på Kants filo
sofi. Detta implicerar att företagsledningen skulle ha ett specifikt ansvar gente
mot sina anställda i deras egenskap av mänskliga individer, och inte bara be
trakta dem som motparter i instrumentella relationer. Det etiska problemet i den 
här relationen handlar om hur företagsledningen hanterar sitt grundläggande 
maktövertag, menar Braybrooke (1983). Ledningens formella maktövertag 
modifieras dock i och med att de anställda måste uppfatta ledningens auktoritet 
som legitim, om de ska samtycka till att arbeta i enlighet med denna, hävdar 
Schein (1968). 

Jag inleder det här avsnittet med en diskussion av de gemensamma dragen i fö
retagens relationer med anställda i de båda fallen, vilket leder fram till att det 
etiska kontraktets villkor präglas av en avvägning mellan ledningens behov av 
styrning och kontroll och de anställdas krav på frihet och självständighet i ar-

121 Kategorierna 9.6 och 9.7 respektive 10.6 och 10.7 förs här samman. 
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betet. Därefter diskuterar jag skillnader i denna avvägning i respektive fallföre
tag. 

Det etiska kontraktet i denna relation kan i stor utsträckning karakteriseras som 
relationsmässigt, i betydelsen att de anställdas förbindelse med företaget vanli
gen är tidsmässigt öppen och inte fullständigt formaliserad innehållsmässigt. 
Detta ställer krav på successiv tolkning och utveckling av parternas förvänt
ningar och förpliktelser (jämför Rousseau & McLean Parks 1993). Dessutom 
innehåller förbindelsen inte enbart rationella ekonomiska utbyten utan det 
socio-emotionella inslaget kan vara väsentligt, såsom inomfallsanalyserna visa
de. Därigenom skapas utrymme för utveckling av ömsesidigt engagemang, för
troende och frivilliga förpliktelser (Blau 1964, Rousseau & McLean Parks 
(1993). 

Det ekonomiska utbytet präglas dock av en grundläggande intresseåtskillnad 
mellan parterna. Hanteringen av denna förefaller vara beroende av parternas 
inbördes styrkeförhållande, för verkstadsföretagets del via den fackliga organi
sationen som intermediär aktör. I smidesföretaget var de anställda inte särskilt 
engagerade i facket och det fackliga ombudet ansåg sig inte heller ha särskilt 
långtgående förpliktelser gentemot sina arbetskamrater. Deras personliga kon
takt med ledningspersonerna minskade deras benägenhet att aktivt driva sina 
frågor gentemot ledningen. I båda företagen förefaller dock de anställdas till
fredsställelse med sin ekonomiska ersättning i hög grad vara relativ andra före
tag inom eller utom branschen. 

Ledningens och de anställdas prestationsmässiga förväntningar på varandra 
med avseende på arbetsuppgifter, orderefterlevnad, ledarskap osv bestäms av 
vilken typ av ledarskap eller auktoritetssystem som tillämpas i företaget. Auk
toritetssystemet, som kan vara orienterat mot direkt beteendekontroll eller mot 
självstyre genom ideologisk påverkan, får återverkningar för de anställdas en
gagemang gentemot företaget (jämför Czarniawska-Joerges 1988 och Schein 
1968). 

I båda fallföretagen var auktoritetssystemen något tvetydiga; ledningen till-
lämpade direkt styrning och kontroll, samtidigt som man sökte stöd och enga
gemang hos medarbetarna och gav dem viss frihet och självständighet i ut
förandet av arbetet. I verkstadsföretaget uppfattade ledarna ett dilemma mellan 
att ställa krav på ansvarstagande samtidigt som viktiga beslut fattades utan de 
anställdas medverkan och inflytande. Och i smidesföretaget ville ledarna både 
ha en personlig relation med de anställda och bestämma över dem i vissa frågor. 
Detta kan jämföras med Schein (1968), som hävdar att de anställda i sin relation 
med ledningen strävar efter inflytande över sin arbetssituation, medan ledningen 
vill nå auktoritet och styra de anställda i önskvärd riktning. 
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De empiriska resultaten tyder dock på att det knappast är möjligt att låta endera 
strävanden ta över helt, utan att det istället handlar om en kontinuerlig avväg
ning mellan att ge de anställda frihet respektive övervaka dem. I båda fallföre-
tagen sökte ledningen engagera och motivera sina anställda och man var med
veten om att dessa kunde gå samman och driva sina intressen gentemot led
ningen. Samtidigt fattade företagsledningen, i synnerhet i verkstadsföretaget, 
avgörande beslut "över huvudet" på de anställda och förväntade sig att dessa 
beslut skulle följas. Detta kan jämföras med Abrahamsson (1992), som menar 
att empiriska studier av maktfördelningen i svenska företag visar en tendens till 
att de anställda far allt mer inflytande över produktionsbeslut, samtidigt som de 
högre nivåernas inflytande över strategi och övergripande planering stärks. 

I verkstadsföretaget uppfattade ledningen denna avvägning mellan kontroll och 
inflytande som ett dilemma; man förutsatte ansvarstagande vid arbetets utföran
de samtidigt som viktiga beslut fattades utan de anställdas medverkan och infly
tande. Situationen var liknande i smidesföretaget. Även här upplevde ledarna 
vissa svårigheter i att både engagera de anställda och samtidigt bestämma över 
och kontrollera dem. 

Ur de anställdas synvinkel görs motsvarande avvägning; de ska å ena sidan 
uppskatta ledningen och engagera sig i sitt arbete, och å den andra sidan följa 
ledningens direktiv och underordna sig dess auktoritet. Blau (1964) menar att 
ledarskap innebär en balansgång mellan dominans och uppskattning; för att fa 
auktoritet erfordras legitim makt, vilket baseras på att den ena parten är mer be
roende av den andra (för den anställde är arbetet viktigare än vad dennes en
skilda prestation är för arbetsgivaren). Men för att nå ett engagemang utöver 
vad den formella auktoriteten kräver, måste utbytet vara socialt och ledaren bli 
personligen uppskattad, vilket förutsätter ett ömsesidigt beroende (Blau 1964). 
Även i de empiriska fallen kan vi hos de anställda se en tendens till att både 
kritisera och uttrycka uppskattning över de som bestämmer över dem. Av
vägningen mellan dominans och uppskattning verkar kunna hanteras genom att 
de anställda fördelar dessa uttryck på skilda ledningspersoner. I smidesföretaget 
var det VD som uppfattades bestämma över lönesättningen, anordnandet av so
ciala arrangemang m fl frågor som man var missnöjd med. Förmannen, där
emot, uppfattades som engagerad, hjälpsam och lättare att komma till tals med. 
I verkstadsföretaget fick VD (såväl den nuvarande som tidigare VD:ar) "klä 
skott" för de anställdas kritik gentemot ledningen och för de impopulära beslut 
som denna fattade. Däremot åtnjöt den nuvarande produktionschefen de an
ställdas förtroende. 

För ett väl fungerande etisk kontrakt med anställda förutsätts viss överens
stämmelse mellan ledningens krav på de anställda och deras egna prestationer. 
De anställdas grundläggande förväntan på ledningen förefaller vara att den ska 
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utöva just ledarskap-, planera verksamheten, styra företaget på ett effektivt sätt, 
ta ansvar för personalproblem osv. I båda företagen föreföll man från ledning
ens sida att också se detta som sin uppgift, samtidigt som ledningsansvaret 
kunde upplevas betungande. 

Dessutom var det i båda fallen uppenbart att anställda många gånger ställde 
högre krav på social interaktion och personligt bemötande från ledarnas sida, än 
vad dessa uppfattade eller var inställda på att tillmötesgå. I synnerhet i verk
stadsföretaget bidrog en del anställdas upplevda brister i d etta avseende till en 
psykologisk distansering från ledningen och till en högre konfliktberedskap i 
organisationen. 

Även om man således kan identifiera likheter mellan fallen, med avseende på 
parternas åtskilda ekonomiska intressen och behovet av en avvägning mellan 
kontroll och frihet, är det uppenbart att fallföretagens etiska kontrakt med an
ställda också skiljer sig åt i väsentliga stycken. Organisationernas storlek och 
karakteristika skapar förutsättningar för parternas maktbalans och för de fri
villiga förpliktelser de utvecklar. I det lilla smidesföretaget hade man dagliga 
och personliga kontakter med varandra vilket minskade den psykologiska di
stansen mellan parterna. Det sistnämnda kan också knytas till medarbetarnas 
liknande utbildnings- och yrkesmässiga bakgrund (med undantag för kontorist
en). Dessutom tillbringade smidesarbetarna en del av sin tid ute hos kunder, 
utan direkt övervakning från cheferna, varför det var nödvändigt för ledningen 
att förlita sig på de anställdas ansvarstagande. De anställda utvecklade samtidigt 
förpliktelser om att "göra rätt för sig" och undvika konflikter. Närhet synes så
ledes leda till en mindre fokusering på egenintresset i e n relation och starkare 
strävan efter den andres bästa. Dessutom valde man att undvika öppna konflikt
er som skulle kunna störa den personligt goda relationen. I synnerhet föreföll de 
anställda i smidesföretaget, dvs den formellt sett svagare parten i relationen, 
lägga begränsningar på sig själva. 

Motsvarande åsidosättande av egenintresset för motpartens skull återfanns även 
i verkstadsföretaget, men i betydligt mindre omfattning. Det var en förhållan
devis stor och heterogen organisation, som historiskt präglats av tillväxt- och 
krympningsfaser och tidvis turbulens. Även om enskilda medarbetare kunde ha 
god kontakt med överordnade, kännetecknas organisationen som helhet av di
stans mellan ledning och anställda, vilket både stimuleras av och möjliggör fo
kusering på egenintresse och öppna konflikter mellan parterna. Ledningen för
sökte aktivt förändra innehållet i det etiska kontraktet, vilket i synnerhet för 
verkstadsarbetarna avsåg att förskjuta den tidigare nämnda avvägningen mot 
ökat ansvar och inflytande för de anställda. De senaste årens svåra ekonomiska 
situation torde dock snarare ha bidragit till en känsla av toppstyrning och led
ningskontroll i v erkstadsföretaget. Under kristider tenderar makten att centrali-

257 



seras till toppledningen, menar Mintzberg (1983a), och styrning genom direkt 
kontroll tar över (Czarniawska-Joerges 1988). Dessutom kräver ett förändrat 
psykologiskt kontrakt med de anställda en annorlunda människosyn hos led
ningen, påpekar Schein (1968); de anställda måste uppfattas som engagerade, 
initiativrika etc för att det nya auktoritetssystemet ska slå igenom. Men flera 
ledningspersoner (och anställda) hävdar att många produktionsanställda har 
svårt att ta till sig förändringarna, vilket tyder på att man inte har förändrat sin 
grundläggande inställning till personalen. 

Ur de anställdas synvinkel förefaller det etiska kontraktet med företaget värde
ras som en helhet, där såväl det ekonomiska utbytet, den sociala interaktionen 
och möjligheterna till självständighet och inflytande ingår. Brister i en aspekt 
förefaller härvidlag kunna kompenseras av tillfredsställelse i en annan, såsom 
att smidesarbetarna var nöjda med sitt arbetsinnehåll, men missnöjda med lön
en, medan situationen för verkstadsarbetarna snarast kan betecknas som den 
motsatta. 

11.7 Etiska problem och intressekonflikter i relationen 
mellan företagsledning och anställda 
Inomfallsanalyserna visade olika situationer när parternas skilda intressen ger 
upphov till spänningar och motsättningar. Dessutom kan den ena partens en
sidigt genomdrivna förändringar i kontraktsvillkoren uppfattas som ett etiskt 
problem av den andra parten, liksom avbrytande av relationen mot den andres 
vilja. Parternas erfarenheter av tidigare hantering av sådana motsättningar och 
konflikter påverkar deras upplevelse av den rådande maktbalansen och ligger 
till grund för sättet att handskas med nya konflikter. Dessutom kan etiska pro
blem vara inbyggda i själva kontraktsvillkoren, genom att dessa riskerar att ge 
"onda" konsekvenser för den ena parten.122 

Beträffande den ekonomiska ersättningen från företaget till de anställda för de
ras arbetsinsats utgjorde varje löneförhandling i smidesföretaget ett störande 
moment i den för övrigt goda och konfliktundvikande relationen mellan an
ställda och chefer. Såsom nämndes i föregående avsnitt bromsar den sociala in
teraktionen båda parters, men i synnerhet de anställdas, strävan i ekonomiskt 
egenintresse. Ett ojämnt fördelat "commitment" i en re lation tenderar att dra ner 
värdet på den mer engagerade partens utbyte, påpekar Stinchcombe (1986). 
Dessutom stärktes de anställdas upplevelse av underläge i förhandlingarna vid 
det tillfälle de valde att gå till öppen konflikt genom att begära central förhand
ling, vilket inte gav dem något extra. I verkstadsföretaget fanns snarare en in

122 I den hä r kategorin ingå r avsnitten 9.10 och 10.10 från inomfa llsanalyserna. Även de kategorier 
från inomfallsanalyserna som behandlade de etiska kontrakten mellan ledning och anställda kommer i 
viss utsträckning till användning. 
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byggd konfliktberedskap och åtminstone de kollektivanställda ansågs fa ett re
lativt gott ekonomiskt utbyte. När intressediskrepans mellan parter utvecklas till 
öppna konflikter förefaller således detta leda till förstärkt fokusering på egen-
intresset och minskande hänsyn till den andra parten. Detta innebär också en 
distansering mellan parterna som i sin tur bäddar för kommande konflikter. 

Inom en organisation kan grupper använda olika metoder för att nå sina egna 
intressen (jämför Mintzberg 1983b). Inomfallsanalysen av verkstadsföretaget 
visade hur de anställda genom att sluta sig samman kunde revoltera mot och 
även avsätta vissa ledningspersoner. Styrkan i de anställdas kollektiva agerande 
tog här över ledningspersonernas auktoritetsbaserade övertag. Även i smides-
företaget hade man erfarenheter av att de anställda lyckats genomdriva sina 
krav mot ledningens vilja, åtminstone i ledningens tolkning. Detta kan jämföras 
med Mintzberg (1983b), som hävdar att anställda på lägre hierarkiska nivåer 
vanligen endast kan utnyttja politiska maktmedel för att nå inflytande i en or
ganisation. Däremot upplevde sig kontoristen haft svårigheter att driva igenom 
förändringar i sin arbetssituation. Enligt Mintzberg (1983b) tenderar den out
bildade stabspersonalen att ha minst makt bland alla interna aktörer. 

Flera av intressemotsättningarna mellan parterna i de båda fallen handlade dock 
om ledningens ensidiga revidering av olika kontraktsvillkor, vilket uppfattades 
negativt av de anställda. I verkstadsföretaget hade ledningen genomdrivit för
ändringar i relationen i form av omorganisationer, strategiomläggningar, för
ändrade arbetsinnehåll osv. Ledningens formella maktövertag och tillgång till 
resurser gav denne möjlighet att driva igenom de nya kontraktsvillkoren. Sam
tidigt var man beroende av de anställdas samtycke och sökte därför stöd hos 
deras fackliga organisationer, i synnerhet de kollektivanställdas, för att genom 
dessa överföra sin tolkning av situationen till medarbetarna. Man kan identifiera 
en viss förskjutning i fackets roll härvidlag; de anställda beskriver en konti
nuerlig försämring av relationen med facket i samma takt som företags
ledningen upplever ett förbättrat förhållande. Detta kan tolkas som att de kriser 
som hotat organisationens fortlevnad har bidragit till ökande intressegemenskap 
med ledningen, med därtill hörande minskande gemenskap med medlemmarna. 

Smidesföretagets utveckling har varit mera stabil och inte krävt särskilt dras
tiska förändringar i verksamhetsinriktning eller arbetsinnehåll för de anställda. 
Däremot ville man förändra de ekonomiska villkoren i det etiska kontraktet med 
kontoristen genom att minska hennes arbetstid. Detta upplevde kontoristen som 
en avsevärd försämring i en viktig dimension i relationen, som bidrog till en 
redan otillfredsställande situation, varför hon valde att avbryta kontraktet helt 
och hållet. De missnöjda tjänstemännen på verkstadsföretaget uppfattade där
emot inte att den möjligheten fanns, och vetskapen om kommande personalned
skärningar torde även ha begränsat viljan att protestera öppet mot försämrade 
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arbetsuppgifter. Withey och Cooper (1989) påpekar att alternativet till exit och 
voice, när dessa upplevs alltför kostsamma för individen, är "neglect", dvs 
minskat engagemang. Robinson, Kraatz och Rousseau (1994) menar att an
ställda som upplever sig kränkta svarar med att minska sitt engagemang gente
mot företaget. Engagemanget minskar mest bland medarbetare som tidigare 
varit särskilt lojala mot företaget, vilket pekar på den risk verkstadsföretagets 
ledning tar genom att behandla den anställde - eller dennes arbetskamrater - illa. 
Det är viktigt för ledningen att övertyga de medarbetare man vill ha fortsatt ut
byte med att förändringarna var nödvändiga för det gemensammas bästa. 

Etiska problem i fallföretagens relationer med anställda uppstod även genom 
respektive företagslednings medvetna kränkning av gemensamt kända och ac
cepterade villkor (vare sig dessa villkor var formaliserade eller framväxta ge
nom praxis).123 Bakom denna kränkning ligger ett etiskt dilemma för besluts
fattaren i fråga; man upplever att det etiska kontraktet med anställda kommer i 
konflikt med andra förpliktelser eller att förutsättningarna har förändrats på ett 
sätt som innebär att man inte längre kan hålla sig till det överenskomna. I smi-
desföretaget kunde företagsledarna utan de anställdas vetskap, och med känne
dom om deras motstånd, kontrollera smidesarbetarnas utförda arbete på byggen 
efter arbetstid. I verkstadsföretaget valde ledningen att frångå de juridiskt grun
dade regler för uppsägning som finns och som man tidigare tillämpat, eftersom 
detta upplevdes stå i strid med företagets behov av välutbildade medarbetare. 
Urvalet av uppsagda uppfattades ofta som ett svårt etiskt dilemma för enskilda 
ledningspersoner, och kan sägas handla om att välja mellan två negativa alter
nativ; säga upp en person eller en annan. Dilemmat för smidesföretagsledningen 
utgjorde snarast ett val mellan två positiva alternativ; ge smidesarbetarna frihet 
eller tillförsäkra sig om ett gott utförande gentemot kunderna. Såsom nämnts 
tidigare påpekar Badaracco (1992) att ett etiskt dilemma inte behöver innebära 
ett val mellan det goda och det onda - som man vanligen ser det - utan kan lika 
gärna handla om att välja mellan gott och gott eller ont och ont. 

En skillnad mellan de två exemplen på medvetet överskridna kontraktsvillkor 
ovan är att i smidesföretagets fall är kränkningen dold, dvs sker utan motpartens 
vetskap, medan den är öppen i det andra fallet (och tom sker under visst med
givande från motpartens sida). Den dolda kränkningen baseras på att förmannen 
i smidesföretaget innehar flera roller vilka kan ställa konflikterande krav. Vilse
ledande agerande kan vara ett sätt att hantera en sådan rollkonflikt, menar 
Grover (1992), dvs man väljer att agera i enlighet med den ena rollen, men 
framstår som om även den andra uppfyllts. Detta förutsätter, enligt Grover 
(1992), att konflikten inte kan lösas genom kompromiss och att båda rollerna är 

123 Även de anställda kan, både enskilt och som kollektiv, överträda givna villkor i kontraktet, men 
data från inomfallsanalyserna gav inga mer utförliga exempel på detta. 
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så betydelsefulla att inte den ena kan väljas öppet. I verkstadsföretaget hade 
ledningen i stället försökt lindra den öppna kränkningen genom olika åtgärder, 
såsom förtidspensioneringar, avgångsvederlag etc. Det etiska dilemmat om
vandlas till ett ekonomiskt och löses praktiskt-rationellt. 

En annan, om än mindre tydlig, överträdelse av gemensamma kontraktsvillkor 
uppstod i verkstadsföretaget när ledningen inte tog det ansvar för företagets ut
veckling eller för hantering av personalen som de anställda förväntade sig. 
Även om nuvarande ledningspersoner kunde se brister i tidigare ledningars age
rande, avgränsade man sitt eget ansvar bakåt i tiden till den tidpunkt man själv 
kom in i organisationen. De anställdas motpart riskerade således att "försvinna" 
när företagsledningen byts ut. Den bristande beständigheten hos de 
"kontraktsslutande" parterna kan således utgöra en typ av etiskt problem som 
leder till moraliska tomrum i relationen. 

Dessutom kan vissa etiska problem snarast sägas ingå i själva kontraktsvill
koren, såsom när de anställda löper risk för liv och hälsa genom sitt arbete. 
Företagsledningen i de båda fallföretagen försökte förebygga riskerna genom 
skyddsutrustning och olika rutiner, men ofta upplevdes tekniska förhållanden 
begränsa möjligheterna. De förebyggande åtgärderna krävde dessutom ofta 
samarbete från de anställdas sida. Enligt Fessenden-Raden och Gert (1988) de
lar arbetsgivare och arbetstagare ansvaret för att hantera arbetsmiljöproblem; 
det största ansvaret ligger hos företagsledningen, men även de anställda har en 
skyldighet att skaffa sig kunskap om riskerna och följa utfärdade föreskrifter. 

van Gerwen (1994) hävdar att det i de anställdas moraliska rättigheter ingår att 
fa goda och säkra arbetsvillkor, men att det inte går att eliminera alla hälsorisker 
om någon produktion alls ska kunna bedrivas. De anställda måste dock fa in
formation om riskerna och frivilligt välja att utsätta sig för dem (van Gerwen 
1994). I båda företagen fanns specifika fall av skada orsakat genom arbetet, p g 
a risker som de anställda i de flesta fall inte torde varit medvetna om. Det fram
kom dock inte någon kritik bland de anställda gentemot ledningen för arbets-
miljöproblemen. Det som gemensamt uppfattas som oundvikligt förefaller inte 
skapa några direkta etiska spänningar mellan parterna. Andra "inbyggda" etiska 
problem kan dock skapa spänningar, såsom i k ontoristens isolerade arbetssitua
tion på smidesföretaget. Det var dock inte någon annan medarbetare i företaget 
som egentligen uppmärksammade detta. De sociala normerna är således mycket 
viktiga för vad som uppfattas som ett etiskt dilemma eller problem, vilket också 
Bergkvist (1994) påpekar. 

Analysen har visat att intressekonflikter, etiska dilemman och problem kan 
uppstå avseende en lång rad företeelser i företagets relation med de anställda. 
Hanteringen av dessa verkar i stor utsträckning vara beroende av det ansvars
tagande parterna känner gentemot varandra. Vi har t ex sett hur en god person

261 



lig interaktion mellan motparten bidrar till att öka deras självpåtagna förpliktel
ser gentemot varandra, vilket förebygger öppna intressekonflikter och bidrar till 
en ömsesidig strävan att lösa motsättningar. Men respektive parts handlings
utrymme, t ex i form av tillgång till alternativ (för de anställda) respektive eko
nomiska resurser (för företaget), påverkar också vilket ansvar man tar för var
andra. Erfarenheter av en dålig relation bäddar för fortsatt strävan i egen-
intresse, så att öppna intressekonflikter tenderar att "radera ut" etiska hänsyns
taganden gentemot andra aktörer. 

Därmed har de fem första kategorierna i mellanfallsanalysen bearbetats, vilka 
har behandlat etiska kontrakt, etiska problem och intressekonflikter i r elationer 
med kunder, andra företag och anställda. Det är nu dags att gå över till de fem 
kategorier som behandlar avgränsade etiska aspekter i fallföretagen. Dessa byg
ger vidare på de empirinära kategorierna i inomfallsanalyserna och förankras 
här även teoretiskt. De är viktiga för att fördjupa analysen av fallföretagens re
lationer med olika aktörer. Dessutom utgör de ett led i utvecklingen av de be
grepp för etiska handlings- och värderingsmönster som följer i nästa kapitel. 
Den första av dessa kategorier handlar om företagens sätt att skapa förtroende 
gentemot interna och externa aktörer. 

11.8 Att skapa förtroende - en fråga om person eller system 
Under inomfallsanalysen av verkstadsföretaget riktades intresset mot begreppet 
förtroende som en viktig dimension i företagets långsiktiga relationer med olika 
parter. Begreppet används också inom en allt mer utvecklad teoribildning för 
mellanorganisatoriska relationer, "trust". Här betonas vikten av att affärspart
ners etablerar förtroende för varandra, eftersom detta kan möjliggöra fördjup
ning och effektivisering av deras samarbete. Behovet av att kontrollera mot
parten minskar när förtroende etableras och komplexiteten i utbytet reduceras 
därigenom (Huemer 1994). I den här kategorin i mellanfallsanalysen diskuteras 
därför förtroende av olika karaktär i relationer med externa affärspartners.124 

I verkstadsföretaget framhölls vikten av att aktivt skapa förtroende hos kunder
na för det egna företaget och dess resurser och kompetens. De specialkonstrue
rade, avancerade komponenterna innebar att kundens val av verkstadsföretaget 
som underleverantör vanligen medförde ett långsiktigt beroende och risktagan
de. Verkstadsföretaget måste därför genom olika åtgärder demonstrera företa
gets pålitlighet. Den typ av förtroende som man härvidlag vill etablera kan sna

124 Från analysen av verkstadsföretaget används främst kategori 10.11. Dessu tom ber örs resonemang 
från de kat egorier som behandlade etiska kontrakt, etiska problem och intressekonflikter med kunder 
(dvs avsnitten 10.2 - 10.4 samt 10.8). Under smidesföretagets inomfall sanalys gjordes ingen sepa rat 
fokusering på förtroendebegreppet, utan här används delar ur de kategorier som förknippas med kund
relationer (9.2 - 9.4 samt 9.8). 
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rast betraktas som "institutionellt" eller "systembaserat", med vilket menas att 
det grundar sig på formella mekanismer och organisatoriska arrangemang 
(jämför Sitkin & Roth 1993). 

Samtidigt fanns det även vissa inslag av personligt förtroendeskapande på flera 
nivåer i verkstadsföretagets relationer med kunder. Ett "personligt baserat" för
troende utgår från den enskilde individens karaktär och pålitlighet, enligt Sitkin 
och Roth (1993). Exempelvis hävdade man att det var symboliskt viktigt att 
kontakter med presumtiva storkunder togs av VD eller marknadschef. Och i den 
tidigare sälj organisationen var den enskilde säljarens förmåga att etablera för
troende hos kundens inköpare ofta avgörande för om affären skulle komma till 
stånd. Förtroende bidrar här till smidigt fungerande relationer där man tar hän
syn till varandras intressen. 

I smidesföretaget nämner man inte lika explicit vikten av att skapa förtroende 
hos sina kunder, men kundens tilltro till företaget framstår ändå som grund
läggande i relationen och för företagets möjligheter på marknaden. Kundernas 
erfarenheter av tidigare utförda arbeten lägger grunden för att anlita samma 
smidesfirma på nytt, eller åtminstone att låta denna vara med och lämna anbud 
på offererade arbeten. De arbetsetiska värderingarna i företaget syftade inte 
explicit till att etablera förtroende för företaget - men fick ändå den effekten. 
Kundernas förtroende för smidesföretaget kan i stor utsträckning betraktas som 
individbaserat; det var smidesföretagets ledare - och, ännu längre tillbaka, dess 
grundare - och deras kompetens och inställning till arbetet som utgjorde grund
en för företagets goda rykte. Samtidigt förefaller det som om de arbetsetiska 
värderingarna även har institutionaliserats, dvs anammats av dagens smides-
arbetare. 

Förtroende kan således betraktas som en dynamisk företeelse, en slags ackumu
lerad produkt av tidigare interaktioner (Ring & Van de Ven 1994), som är sär
skilt betydelsefull i relationsmässiga kontrakt (jämför Rousseau & McLean 
Parks 1993). Det är dock även viktigt att inte bara få, utan även vidmakthålla 
kundens förtroende. I långvariga relationer kommer parternas förväntningar på 
varandra att utvecklas successivt, såsom diskuterats tidigare. I verkstadsföreta
get skedde detta främst genom kvaliteten och säkerheten i leveranserna. Det 
fanns även specifika organisatoriska arrangemang som syftade till att upprätt
hålla kundens förtroende för verkstadsföretaget. Det förefaller som om avsikten 
med dessa framför allt var att verka förtroendeingivande, snarare än att faktiskt 
vara helt öppen och sanningsenlig. 

Ring och Van de Ven (1994) konstaterar att risken för missbruk av förtroende 
ökar när dess betydelse ökar och ersätter formella skyddsnät. Förekomsten av 
förtroende i en relation garanterar inte ett förtroendefullt agerande, påpekar de. 
Hur allvarlig kränkningen är beror dock på vilken typ av förtroende relationen 
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bygger på. Verkstadsföretagets användning av produktrevisionerna kan tolkas 
med hjälp av Huemer (1994), som skiljer mellan strategiskt respektive känslo
mässigt förtroende i interorganisatoriska relationer. Vid det snarast kalkyle
rande och därmed begränsade förtroende som här aktualiseras torde även (den 
potentiella) kränkningen begränsas. Sitkin och Roth (1993) skiljer mellan situa
tioner när förväntningar om viss prestation ej uppfylls ("violated trust") respek
tive när ett mer uttalat misstroende utvecklas ("distrust"). För det sistnämnda 
krävs att gemensamma och grundläggande värderingar i relationen kränkts. 
Denna form av misstro kan vara mycket svår att komma över. Men när ett kal
kylerande, strategiskt förtroende präglar relationen utvecklas knappast några 
gemensamma värderingar. En avgränsad, situationsspecifik kränkning, som en
ligt min tolkning blir aktuell i de situationerna, kan troligen relativt enkelt han
teras genom ökad formalisering och reglering av förbindelsen (jämför Sitkin 
och Roth 1993). Däremot torde de kunder som lät sig övertygas om high-tech-
produktens framtid ha upplevt en svårare kränkning. 

11.9 Företagets ansvar - formellt och moraliskt 
Begreppet ansvar innefattar egentligen båda de engelska uttrycken 
"responsibility" och "accountability". Det förstnämnda avser orsak-verkan-
samband eller tagande av ansvar inför någon annan part. Det sistnämnda hand
lar i s tället om att man måste stå till svars inför någon auktoritet, snarast redo
visningskyldighet. I det här avsnittet kommer jag att diskutera fallföretagens 
ansvarstagande, responsibility, medan de anställdas ansvarstagande, med avse
ende på såväl responsibility som accountability, återkommer i kategori 11.11. 

I den teoretiska referensramen diskuterades frågan om affarsdrivande företag 
har något ansvar utöver sina egna ekonomiska intressen och på vilka grunder en 
organisation kan ta ett moraliskt ansvar för konsekvenserna av organisations
medlemmarnas gemensamma agerande. Med hjälp av Carrolls (1991) pyramid 
för företags ansvar (se avsnitt 3.2.1) kommerjag i den här kategorin att analy
sera hur långtgående ansvar respektive fallföretag tar på sig gentemot sina ak
törer. Diskussionen fokuseras på aktörskategorierna kunder, anställda samt -
för verkstadsföretagets del - ägare.125 

Beträffande fallföretagens ansvarstagande gentemot kunder förefaller det vara 
självklart för företagsledningarna att uppfylla det ekonomiska respektive det 

125 Kategorin bygger vidare på delar av kategori 9.13 från s midesföretagets inomfallsanalys (den del 
som avser ansvar sfördelningen mella n företaget och and ra pa rter). I verkstadsföretagets inomfalls
analys handla de kateg orin "a nsvar" om ansvar sfördelningen inom org anisationen (och återkommer 
alltså i avsnitt 11.11). Underlaget för den här analysen utgörs i stället a v relevanta delar ur de avsnitt 
som behandlar etiska kontrakt, etiska problem och intressekonflikter. Det innebär att element ur kate
gorierna 10.1 - 10.10 kan ingå hä r. Vissa tolkn ingar av smidesföretagets ansvarstagande bygger på 
motsvarande kategorier i den inomfallsanalysen, dvs 9.2 - 9.10. 
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juridiska ansvaret, dvs man söker bedriva en lönsam verksamhet under beak
tande av gällande lagar och avtal (jämför Carroll 1991:42). Man verkar i viss 
utsträckning också bemöda sig om att tillgodose kundernas behov och intressen 
och försöka behandla dem rättvist och respektfullt. Exempelvis strävade smi-
desföretaget alltid efter ett gott kvalitetsmässigt utförande i sitt arbete, ibland 
även utöver de krav kunden framförde. Man kunde också frivilligt reducera an
talet debiterade timmar vid arbeten på löpande räkning. I verkstadsföretaget 
skedde ett nära samarbete i tekniska frågor, där parterna måste bli ömsesidigt 
tillfredsställda. Vidare hade man i det fallet vid en del tillfallen tagit på sig ett 
ansvar för fortsatt produktion utöver vad som formellt krävdes enligt avtal, när 
kunder drabbades av nedlagda verksamhetsområden. 

I förhållande till ansvarspyramiden (figur 3.2) förefaller det som om det ansvar 
fallföretagen tar på sig gentemot sina kunder fyller de två nedersta stegen, dvs 
det ekonomiska och juridiska, och delar av det tredje, dvs det etiska. Det synes 
därigenom som om fallföretagen inte enbart anlägger ett snävt lönsamhets
perspektiv på sina kunder, utan Carrolls beskrivning av vad moraliskt ledarskap 
innebär i kundrelationen kan i viss mån appliceras på dem båda: "Customer is 
viewed as equal partner in transactions" (Carroll 1991:47). Smidesföretaget går 
här, i min tolkning, något längre än verkstadsföretaget (åtminstone om jäm
förelsen gäller verkstadsföretagets tidigare marknadsorganisation, medan det är 
svårt att göra någon tolkning av ansvarstagandet gentemot de framtida, ännu ej 
existerande stora kunderna). 

Analysen blir mer komplicerad när vi kommer in på företagens ansvar gentemot 
sina anställda. I verkstadsföretaget ser man tydligt att ledarna stod inför ett dub
belt ansvarstagande, dels "nedåt" inför de anställda, men även "uppåt" visavi 
sina uppdragsgivare, styrelse och ägare. En jämförelse mellan fallföretagens 
ansvar för sina anställda och Carrolls (1991) pyramid visar att det går att hitta 
exempel på att verkstadsföretaget agerat utöver det ekonomiska/juridiska ansva
ret, såsom vid sina försök att mildra de negativa effekterna för uppsagda genom 
utbildningsinsatser, nya jobb osv. Å andra sidan fanns det situationer när före
taget inte såg till mer än sina snävt formella skyldigheter, bland annat genom att 
inte hantera konflikter och motsättningar mellan individer och grupper, och vid 
omplaceringar av medarbetare till nya positioner som medarbetarna själva inte 
var positiva till osv. Det är dock uppenbart att verkstadsföretaget vid ett flertal 
tillfallen valt att inte ta på sig fullt juridiskt ansvar gentemot sina anställda, så
som när man frångick lagstiftningens turordningsregler vid uppsägning. 

I analysen av smidesföretagets ansvar gentemot sina anställda konstaterade jag 
att ledningen söker följa gällande kollektivavtal, hålla goda arbetsförhållanden 
och dylikt, dvs ta ett ekonomiskt och juridiskt ansvar. Däremot verkar man inte 
särskilt engagerad i de anställdas sociala situation. Inte heller togs något extra 
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ansvar för de uppsagdas välbefinnande, utöver de givna kraven på uppsäg
ningstid o dyl. Det fanns dock även i detta fall enstaka exempel på agerande på 
den etiska nivån i pyramiden, såsom när VD kände sig tvungen att kompensera 
smidesarbetarna för den misslyckade centrala löneförhandlingen. 

Sammantaget innebär detta att fallföretagens ansvarstagande gentemot de an
ställda speglar alla tre typer av ledarskap som Carroll (1991) identifierar. Det 
"omoraliska ledarskapet", som innebär att ledningen hanterar de anställda som 
en resurs att anskaffa, kontrollera och avveckla alltefter företagets behov, åter
finns i verkstadsföretaget när man inte tar hänsyn till de formella krav som re
glerar förhållandet till motparten. Vid ett "amoraliskt ledarskap" anpassar led
ningen sitt agerande efter lagar och avtal och söker motivera medarbetarna ge
nom belöningar. Denna form av ledarskap förefaller vara framträdande i båda 
företagen. Det finns dock även vissa tecken på ett "moraliskt ledarskap" i fall
företagen, när ledningen respekterar medarbetarnas behov, söker ge dem en god 
behandling och vidtar åtgärder som tillvaratar deras intressen. Verkstadsföreta
get kan snarast sägas ha gått längst här, dvs vilket innebär att det fallet inrym
mer mer av ytterligheter med avseende på ansvarstagande gentemot anställda. 
Min tolkning är dock att man rent allmänt inom fallföretagen inte utvecklar sitt 
moraliska ansvarstagande mot de anställda i samma utsträckning som gentemot 
kunderna. 

Ovan uppmärksammades företagsledningens dubbla ansvarstagande, "uppåt" 
mot uppdragsgivaren och "nedåt" gentemot medarbetarna. Företagsledningens 
uppdragsgivare är formellt sett ägarna, medan dessa två aktörer utgörs av 
samma personer i smidesföretaget. I verkstadsföretaget kan ägarna urskiljas 
som en separat aktör, men ledningen hänvisar aldrig explicit till ägarna och de
ras intressen för att motivera sitt agerande i olika frågor. Det innebär att man 
inte heller utvecklar något långtgående etiskt hänsynstagande till ägarna. Sna
rast förefaller det "amoraliska ledarskapet" känneteckna inställningen till 
ägarna; "no special thought is given to shareholders; they are there and must be 
minimally accommodated" (Carroll 1991:46). Företagsledningen söker i stället 
aktivt styra relationen genom att påverka ägarnas inställning till företaget och 
dess planerade strategier. 

11.10 Strävan efter gemenskap och konsensus respektive 
konkurrens och splittring 
Ett tema som växte fram under inomfallsanalyserna var den organisations
interna strävan efter sammanhållning eller åtskillnad mellan individer och grup
per. I smidesföretaget handlade det framför allt om gemenskap och en önskan 
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att undvika konflikter som kunde ha stört de täta och nära relationerna, medan 
verkstadsföretaget präglades av motstridiga tendenser i detta avseende.126 

I verkstadsföretaget hade organisationens storlek och indelning i olika grupper 
med skilda funktioner och bristande personliga kontakter mellan medarbetare 
bidragit till distans mellan olika delar av organisationen. Vid omorganisationen, 
där den tidigare funktionsorganisationen ersattes av en mer produktorienterad 
organisation, bröts visserligen en del tidigare gränser upp, men andra bildades i 
stället. Grupper kan vara viktiga för medlemmarna i en organisation för att 
finna identitet och tillhörighet, såsom bl a Schein (1988) har visat. I verkstads
företaget var ambitionen att tillskapa "små företag i företaget", vilket skapar 
förutsättningar för stärkt gemenskap mellan tidigare åtskilda kategorier av an
ställda. Samtidigt kan motsättningar uppstå mellan grupper som nu konkurrerar 
med varandra (jämför även Zander 1982). 

Även långa perioder av osäkerhet och snabba förändringar bidrog till intern 
splittring i verkstadsföretaget, där olika grupper och individer drev sina egen-
intressen. Man kunde samtidigt urskilja en parallell tendens i form av ledning
ens aktiva strävan efter konsensus i organisationen och uppslutning kring fatta
de beslut och utvecklade strategier. Detta kan framför allt betraktas som en 
ideal ambition, eftersom ledningens möjligheter att nå genomslag i hela organi
sationen inte var entydiga. Till gemensamt agerande bidrog däremot upplevel
sen av ett gemensamt ekonomiskt hot som kräver åsidosättande av 
"särintressen". I smidesföretaget var konsensusnormen däremot mer självklar 
och underförstådd bland organisationsmedlemmarna, vars närhet och likhet låg 
till grund för gemenskap och solidaritet. Detta är i överensstämmelse med 
Hofstedes (1991) analys av kollektivistiska beroendeförhållanden i en kultur; 
vid intensiv social kontakt blir det viktigt att upprätthålla harmonin i den socia
la miljön och öppna konflikter är inte önskvärda. 

Implikationerna av dessa tendenser eller strävanden mot gemenskap och kon
sensus handlar dock i båda fallen om att aktörer förväntas ge avkall på egen-
intresset för helhetens bästa - mer eller mindre uppifrån påtvingat eller frivilligt 
påtaget - och att avvikande uppfattningar och annorlunda personer inte accepte
ras. I smidesföretaget fanns bland smidesarbetama en utpräglad jämlikhets
norm, åtminstone ytligt sett, och i verkstadsföretaget både betraktades och be
traktade sig "kollektivet" som en avgränsad grupp med intern solidaritet. I det 
sistnämnda fallet synes gruppmedlemmarnas, dvs verkstadsarbetarnas, homo
genitet vara viktigare för deras tillhörighetskänsla än deras fysiska kontakt 
(jämför Zander 1982). Samtidigt kan grupptillhörigheten innebära en begräns
ning för den enskilda individen, vilket var uppenbart i båda fallföretagen. Sved

126 De kategorier som används i d et här avsnittet är 9.14 och 10.14. 
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berg (1992) konstaterar att individen måste ge upp en del av sin autonomi för 
att fa delta i en gruppgemenskap. 

Såsom verkstadsföretagets fall visade kan gemenskap och splittring leva sam
tidigt i en organisation och fa implikationer för organisationsmedlemmarnas 
möjligheter att sträva efter egna intressen respektive ta ansvar för organisatio
nen som helhet. Konflikter i en organisation kan få negativa konsekvenser ur 
etisk synvinkel för olika parter, men även påverka organisationens sätt att 
fungera i stort. Den interna splittringen i verkstadsföretaget baserades på avsak
naden av organisationsövergripande normer och drabbade såväl enskilda indi
vider som företagets ekonomiska ställning. Samtidigt ger splittring och olika 
gruppers fokusering på egenintresse möjlighet till utveckling och förändring av 
interna relationer på ett sätt som är svårare när konsensus och samförstånd gäl
ler, eller antas gälla. Konflikter behöver således inte vara av ondo, utan ifråga
sättande och nytänkande kan utveckla relationerna mellan aktörer (jämför även 
Schein 1985 och Johansson Lindfors 1989). 

Gemenskap inom och konkurrens mellan grupper i en organisation visar också 
hur människor successivt "drar gränser" mellan sig själva och andra. I smides-
företaget var relationerna visserligen allmänt sett nära och konfliktundvikande, 
men den starkaste gruppidentiteten fanns bland "de äldre" smidesarbetarna, som 
kunde uttala sig om yngre arbetare men inte om varandra. De uttalade sig också 
huvudsakligen positivt om förmannen, medan VD fick mer negativa omdömen. 
I verkstadsföretaget var detta än mer uppenbart; verkstadsarbetarna ansåg sig 
försöka jobba efter de direktiv som gavs, men menade att ledningen av organi
sationen inte fungerade, medan ledare och en del tjänstemän uttalade sig om 
bristande kompetens och hög konfliktbenägenhet hos verkstadsarbetarna, osv. 
Det förefaller således finnas en tendens att förknippa det "goda" och positiva 
med de aktörer man har i sin omedelbara (psykologiska och/eller fysiska) när
het, medan aktörer på längre avstånd förknippas med det "onda" och värderas 
negativt. Distansering mellan aktörer kan därför leda till att man betraktar var
andra som ansvariga för oönskade händelser eller situationer på företaget. Det 
negativa och oönskade som händer, såsom bristande löneförhöjning, dåligt 
fungerande produktionsorganisation osv, tenderar då att projiceras på andra -
"the not you", som Bowles (1991:399) uttrycker saken. 

11.11 Lojalitet och ansvarstagande inom organisationen -
att ge och ta 
Inomfallsanalyserna visade att de anställdas engagemang för företaget och deras 
ansvarstagande inom organisationen samspelade bl a med hur nära kontakter 
med ledningspersoner de hade, deras upplevelse av alternativa möjligheter och 
vilka arbetsuppgifter de hade. Jag kommer i det här avsnittet därför att diskutera 
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hur fördelningen av ansvar ut i organisationen samspelar med de anställdas 
lojalitet gentemot företaget.127 

Beträffande spridningen av ansvar kan man i båda fallföretagen snarast urskilja 
en begränsad ansvarsfördelning, förknippad med individens uppgift i organisa
tionen. Enligt Mintzberg (1983a) innebär "selektiv decentralisering" att hante
ringen av vissa beslut förs ned till den nivå där informationen finns mest till
gänglig. Organisationens medarbetare får viss självständighet men blir inte helt 
autonoma. För fallföretagens del innebär detta att den enskilde anställdes an
svarstagande och delaktighet är beroende av dennes arbetsinnehåll. I smides-
företaget hade arbetarna ansvar för helheten i det arbete de utförde, i synnerhet 
på jobb utanför verkstaden där ledningen var tvungen att lita till deras förmåga 
och goda vilja. Detta bidrog, tillsammans med omväxlande arbetsuppgifter, till 
god trivsel och engagemang för jobbet. I verkstadsföretaget varierade däremot 
såväl tilldelat ansvar som lojaliteten bland olika anställda. En del, såsom verk
stadsarbetare och tjänstemän som fått sämre arbetsuppgifter efter omorganisa
tionen, föreföll uppileva stark distans till företaget och ledningen. Flera andra, 
såsom tjänstemän och chefer, hade däremot tagit på sig en tung arbetsbörda, 
åsidosatt sin hälsa osv för arbetets skull. I allmänhet förefaller dock de anställda 
i v erkstadsföretaget inte haft ett särskilt långtgående individuellt ansvar för sin 
egen insats. 

Självständighet och ansvar i arbetet kan alltså ge högre lojalitet gentemot före
taget, samtidigt som en hög lojalitet inte behöver ha entydigt positiva implika
tioner för den enskilde. Det är också viktigt att skilja mellan att bli tilldelad re
spektive att ta på sig ansvar (jämför den tidigare distinktionen mellan 
accountability och responsibility). Inomfallsanalysen av verkstadsföretaget vi
sade att det i vissa fall fanns en diskrepans mellan det ansvar ledningen ålade 
den anställde och det ansvar denne var beredd att ta på sig, vilket pekar på att 
det kan vara svårt att på kort sikt ersätta en kontrollerande auktoritetsform med 
en mer ansvarsbaserad (jämför Czarniawska-Joerges 1988). När ledningens 
krav inte stämmer överens med de anställdes upplevelse av sin förmåga eller 
sina förpliktelser kan detta uppfattas negativt av såväl den anställde som av 
företaget. 

Engagemang för företaget och arbetet kan även stimuleras av goda och nära re
lationer med ledningspersoner och då bidra till åsidosättande av egna intressen. 
I smidesföretaget avstod de anställda ofta från att uttrycka sitt missnöje för att 
inte störa den goda relationen med cheferna. I verkstadsföretaget hade en in
tervjuad valt att inte satsa på fackliga frågor p g a sin lojalitet mot chefen. Det 

127 Avsnittet bygger främst vidare på kategorierna 9.12, 9.13, 10.12 samt 10.13. 
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förefaller dock vara mindre vanligt med den typen av personanknuten lojalitet i 
verkstadsföretaget. 

Hittills har lojalitet i en aktiv bemärkelse diskuterats, dvs när man medvetet 
agerar i syfte att se till någon annans bästa (jämför Pfeiffer 1992). Det är emel
lertid inte givet att en anställds strävan efter företagets intressen uppfattas posi
tivt från ledningens sida, om den tar sig uttryck i att man ifrågasätter rådande 
förhållanden eller fattade beslut. Exempelvis förväntades inte de anställda i 
verkstadsföretaget att debattera ledningens planer när dessa väl hade beslutats. 
Samtidigt är det uppenbart att lojalitet i form av passiv respons på missnöje 
(jämför Rusbult m fl 1988) inte är särskilt konstruktivt och även riskerar att 
skada företaget, såsom i verkstadsföretagets fall. 

Lojalitet kan också sägas ta sig uttryck som varaktighet i anställning. Enligt 
inomfallsanalyserna baseras detta ofta på upplevelser om brist på alternativ, och 
inte på något verklighet engagemang för företaget. Däremot förefaller det vara 
viktigt för individen att inför sig själva kunna legitimera sin fortsatta organisa
tionstillhörighet genom en positiv syn på jobbet eller på företagets framtids
utsikter. 

Lojaliteten gentemot företaget kan även ställas i relation till den anställdes sätt 
att bemöta externa aktörer. Avvägningen mellan företagets och andra parters 
intressen aktualiserades i fallföretagen bl a hos verkstadsföretagets säljare vid 
kundkontakter och vid smidesarbetarnas uppdrag på utejobb. Det förefaller 
härvidlag som om man kan komma att identifiera sig starkare med den andra 
parten än med det egna företaget. Verkstadsföretagets säljare kunde ha en god 
relation med enskilda inköpare och sökte tillmötesgå kundens krav, vilket pro
duktionsavdelningen ibland motsatte sig. Motsvarande ansträngde sig smides-
arbetarna att arbeta snabbt hos små kunder, för att arbetstiden inte skulle bli så 
lång hos dem. Jämfört med den företagsetiska litteraturen verkar dock inte 
bristande - eller, för den delen, alltför hög - lojalitet gentemot företaget vara 
något centralt problem i de här studerade fallen (jämför Beauchamp & Bowie 
1988, Pfeiffer 1992). 

11.12 Motiv och drivkrafter bakom agerande - ekonomiska 
mål och reglerande normer 
De båda inomfallsanalyserna avslutades med en övergripande diskussion kring 
de strävanden och ambitioner som tar sig uttryck i företagens agerande och sätt 
att hantera olika frågor. Denna analys utgår från antagandet att beslut och age
randen aldrig är helt värderingsfria, utan speglar skilda strävanden och normer 
hos aktörerna. Aktörer inom näringslivet måste göra avvägningar mellan olika 
strävanden på grundval av de förpliktelser man upplever sig ha (Davis, Frede
rick och Blomstrom 1980). Individuella och organisationsgemensamma värde
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ringar och drivkrafter behöver dock inte vara medvetna och inte heller helt 
konsistenta (Herméren 1989). I det här avsnittet kommerjag att diskutera motiv 
och drivkrafter bakom agerande på företagsnivå i de båda fallen.128 

I båda inomfallsanalyserna konstaterades att de ekonomiska drivkrafterna var 
vägledande i företagen, även om de tog sig något olika uttryck i respektive fall. 
Verkstadsföretaget präglades i stor utsträckning av den yttre ekonomiska press
en som innebar en stark fokusering på överlevnad, både på kort och lång sikt. 
Snabbt beslutsfattande och agerande avseende rationaliseringar, strategi
förändringar, nedskärning av personal osv är exempel på agerande som motive
rats med sina ekonomiska effekter. Återverkningarna omfattade dock betydligt 
mer än den ekonomiska vinningen; besluten innebar bl a förändrade förvänt
ningar på anställdas prestation, åsidosättande av juridiska regler för uppsäg
ningar och avbrutna förbindelser med kunder. Box (1983) hävdar att det är just 
företagets strävan mot vinstmålet i e n osäker, reglerad omgivning med oförut-
sägbar framtid, som motiverar medarbetare i företag att söka sig till andra 
medel än de tillåtna, etiskt acceptabla. Donaldson ( 1982) ser också vinstmotivet 
som en uppenbar källa till omoraliskt handlande, vilket talar för införandet av 
kompletterande målsättningar i företag. Fokusering på målsättningar är dock i 
sig ett problem, menar han, vilket jag återkommer till. 

Den ekonomiska drivkraften i smidesföretaget handlande i stället i stor ut
sträckning om försiktighet, sparsamhet och måttliga satsningar. Även här hade 
yttre ekonomisk press lett till förändringar i verksamheten, som dock inte ska
pat lika mycket turbulens som i det stora fallföretaget. 

Formella regler och yttre normer för agerande förefaller också ha något olika 
betydelse i de båda fallen. I smidesföretaget hänvisade man oftare till regler för 
att motivera sitt agerande, såsom avtal, juridiskt formulerade ansvarsförhållan
den etc, och dessutom strävade ledningen efter att formalisera vissa förbindelser 
för att klargöra parternas förväntningar och förpliktelser. Naturligtvis följde 
man regler och avtal även i verkstadsföretaget, men det framfördes inte i samma 
utsträckning som ett explicit motiv bakom ställningstaganden. I stället fanns det 
exempel som visar att gällande regler inte beaktats, när dessa upplevdes stå i 
strid med företagets intressen. Det synes även ha funnits en vilja att minska de 
interna regelsystemens styrning i verkstadsföretaget. Vidare kan man konstatera 
att utvecklande av strategier och organisatoriska målsättningar inte förekom 
direkt i smidesföretaget, men var viktigt i verkstadsföretaget. Det stärker in
trycket av att betoningen på mål respektive regler skilde sig åt i de båda fallen. 
Förekomst av regler/normer ger förutsägbarhet, men kan begränsa möjligheter

128 Diskussionen innefattar således kategorierna 9.15 respe ktive 10.15. Fr ån smidesföretagets analys 
hämtas även kategorin om arbetsetik, avsnitt 9.11. 
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na att nå måluppfyllelse. Motsvarande innebär stark betoning på ändamålet att 
reglerande normer kan bli satta åt sidan (Merton 1957:132ff). 

Merton (1957) menar att i ett samhälle som starkt betonar målsättningar och 
måluppfyllelse kommer de institutionaliserade - av samhället accepterade -
normerna att få allt mindre betydelse, och medel kommer i stäl let att väljas uti
från sin tekniska effektivitet för måluppfyllelsen. Samtidigt ger detta möjlighet 
till förändring av samhället. Fokusering på regler ger i stället social stabilitet, 
men riskerar att leda till att normerna far ett egenvärde utan anknytning till 
överordnade syften (Merton 1957:134). Överfört på de båda fallföretagen inne
bär detta att smidesföretagets större fokusering på regler bidrar till långsiktighet 
och förutsägbarhet i agerandet, medan verkstadsföretagets målfokusering möj
liggör flexibilitet och förändring av relationer. 

Vid sidan av ekonomisk rationalitet och formella regler fanns i de båda företa
gen drivkrafter som snarast riktade sig mot företagens olika motparter. Dessa 
drivkrafter kan sammantaget benämnas etiska normer och värderingar. Det 
handlade i smidesföretaget om arbetsetiska värderingar, självpåtagna förpliktel
ser och egna principer gentemot olika aktörer såsom anställda och kunder. Ex
empelvis innebar det arbetsetiska tänkandet hög kvalitet och noggrannhet i ut
fört arbete och personligt engagemang i arbetet. De arbetsetiska värderingarna 
riktade sig visserligen mot kunderna, men hade egentligen inte utvecklats som 
ett direkt svar på kunders krav utan byggde på en långsiktig tradition i företaget, 
och de fick konsekvenser även för de organisationsinterna relationerna. 

Även i verkstadsföretaget innebar en del agerande ett extra ansvarstagande 
gentemot olika aktörer, men detta gällde då oftast speciella, konfliktmässiga 
situationer. När företaget tagit initiativ till att avbryta förbindelsen med parter 
som drabbas negativt av detta (bl a ekonomiskt), agerade man ibland för att 
mildra de negativa effekterna utöver vad man ansåg sig formellt förpliktad till. 
Detta kan dock knappast betraktas som någon stark drivkraft inom organisatio
nen. 

Om fokusering på vinstmålet undertrycker möjligheterna att ta etiska hänsyn, i 
enlighet med den tidigare diskussionen, följer att det vid en gynnsam ekono
misk situation borde finnas större möjligheter för ett utökat moraliskt ansvars
tagande. I verkstadsföretaget hänvisade ledningen explicit till att man hade haft 
större möjligheter i början av lågkonjunkturen att ägna tid och resurser åt att 
utveckla individuella lösningar för de uppsagda, än senare under den djupa 
ekonomiska krisen. 

Beträffande förhållandet mellan vinstmål och etiska hänsyn kan en anknytning 
göras till Donaldson (1982), som anser att moraliskt ansvar aldrig kan uttryckas 
som konkreta målsättningar utan bygger på principer om rättvisa, ärlighet osv. 
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Etiskt hänsynstagande förutsätter, enligt detta resonemang, regler och normer 
för agerande - vare sig individuella, gemensamma och underförstådda eller ut
tryckligt formaliserade. I en organisation som betonar uppställda målsättningar 
och strategier kommer de etiska aspekterna alltså inte att få särskilt stor upp
märksamhet, vilket var uppenbart i verkstadsföretaget. Å andra sidan kan regler 
skapa rigiditet och minska den enskilda individens aktiva agerande för det 
denne upplever vara riktigt, såsom hos de anställda i smidesföretaget. 

Även andra typer av motiv och drivkrafter visade sig vara viktiga under inom-
fallsanalyserna. Det handlar om organisationsspecifika värderingar och om 
vissa begränsande krafter. I verkstadsföretaget hade föreställningar om det 
önskvärda i att arbeta med avancerad teknologi och att utveckla tekniskt sofisti
kerade produkter haft en betydande inverkan på företaget och dess situation. 
Den teknologiska drivkraften var inte alltid direkt kopplad till ekonomisk fram
gång och hade ibland varit snarast negativ för företagets lönsamhet. Även om 
den nuvarande VDn strävade efter att minska fokuseringen på teknologin och i 
stället göra företaget mer marknadsorienterat, synes det vara svårt att fa full 
uppslutning kring detta i organisationen. Detta kan anknytas till den tröghet 
som i olika avseenden förelåg i anpassningen mellan ledningens strategier och 
företagets agerande. Företagets beroende av olika individer och aktörer gjorde 
det svårt att genomdriva önskvärda åtgärder lika snabbt som besluten fattades. 

För övrigt präglades verkstadsföretaget i stor utsträckning av bristen på organi-
sationsövergripande normer och värderingar. I smidesföretaget dominerade 
andra typer av organisationsspecifika normer och värderingar, såsom tradition, 
strävan efter stabilitet och undvikande av konflikter. Dessa skapade ett mot
stånd mot turbulens och förändring i organisationen, men hämmade också olika 
aktörers utveckling. Det var inte "legitimt" med etiska spänningar eller, ännu 
mindre, med öppna konflikter mellan aktörer i smidesföretaget. Î stället prägla
des organisationen av konformitet (jämför Merton 1957). 

För att avslutningsvis sammanfatta den förda diskussionen är det uppenbart att 
strävan mot lönsamhet/överlevnad i båda fallföretagen tagit över såväl formella 
som implicita villkor i företagens etiska kontrakt med olika aktörer. Det etiska 
perspektivet, dvs det onda och goda i relationer mellan människor, grupper och 
företag, blir särskilt märkbart när ekonomiska strävanden ger starka negativa 
effekter för någon aktör - respektive när föreställningar om "gott" tillåts ta över 
sådana ekonomiska målsättningar. 

Strävan efter ekonomisk vinning var dock långt ifrån det enda som påverka
de/motiverade agerande i fallen. Självpåtagna förpliktelser, givna regler och 
allmän ekonomisk situation kunde, liksom organisationsinterna värderingar så
som trygghetssträvan, arbetsetik och teknologi, både samverka med och sätta 
begränsningar för det ekonomiskt motiverade handlandet. Det förefaller där

273 



emot krävas starka principer hos individer och på organisationsnivå, om eko
nomiska strävanden ska komma att sättas åt sidan när företag möts av yttre hot 
som upplevs begränsa handlingsutrymmet. 

I figuren nedan sammanfattas resonemanget i den här kategorin. 

Motiv och drivkrafter bakom agerande 

'Etiska normer/ 
^värderingar 
\^jnd/org) 

• självpåtagna 
förpliktelser 

• ansvar 
• arbetsetik 

Ekonomisk vinning/ 
överlevnad 

- kort sikt 
- lång sikt 

Formaliserade 
regler 

- avtal 
- juridiska regler 
- organisatoriska 

rutiner/system 

Organisations
specifika normer 

- teknologi 
- tradition 
- stabilitet 

Figur 11.2 Sammanfattning av kategorin motiv och drivkrafter bakom agerande 

Figuren visar hur strävan efter lönsamhet och ekonomisk vinning ofta domine
rar företagens agerande, men att andra dimensioner kan få betydelse i mån av 
ekonomiskt/tekniskt handlingsutrymme och individuella ställningstaganden. De 
båda dimensionerna "etiska normer/värderingar" respektive "formaliserade 
regler" utgör snarast bromsar mot organisatorisk måluppfyllelse, men skiljer sig 
åt med avseende på vad de baseras på; etiska ställningstaganden (vare sig 
individbaserade eller organisatoriska) eller formella regler och rutiner (interna 
eller utifrån givna). Förekomsten av formella regler minskar handlingsutrymmet 
- både för frivilligt etiskt ansvarstagande och för ekonomisk måluppfyllelse 
(jämför Donaldson 1982). Utökad formalisering innebär således att man gör sig 
mindre beroende av etiska normer och självpåtagna förpliktelser. Dessutom kan 
i varje organisation utvecklas starka normer som indirekt påverkar agerandet 
utan att vara föremål för öppna diskussioner och medvetna ställningstaganden. 

Därmed har samtliga kategorier från kapitel 9 och 10 behandlats i ett eller flera 
avsnitt och belysts med hjälp av befintlig teoribildning. I nästa kapitel avslutas 
fallstudiedelen med utveckling av begrepp som fångar de båda företagens etiska 
handlings- och värderingsmönster. 
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12. Etiska handlings- och värderingsmönster 

12.1 Introduktion 
I det här kapitlet kommerjag att fokusera på särdragen i respektive fall för att 
visa hur sättet att möta och hantera etiska frågor och problem i företag kan för
stås mot bakgrund av skilda kontexter. Detta innebär en ytterligare abstrahering 
av det empiriska materialet genom att skillnaderna mellan fallen framhävs. Den 
här delen av mellanfallsanalysen syftar således till att utveckla renodlade be
grepp för etiska förhållningssätt i d e båda fallföretagen, i form av etiska hand
lings- och värderingsmönster på organisationsnivå. 

Kapitlet inleds med en sammanfattande och tolkande jämförelse av de båda 
fallen med avseende på deras relationer med olika aktörer i förhållande till 
skilda kontextuella förutsättningar. I nästkommande avsnitt, 12.3, diskuteras 
respektive falls utmärkande drag med hjälp av befintlig teoribildning. Jag 
kommer här också att komplettera referensramen från kapitel 3 (i enlighet med 
den diskussion som fördes i föregående kapitel). 

På grundval av denna sammanfattande jämförelse och teoretiska belysning pre
senteras avslutningsvis de båda utvecklade begreppen för etiska handlings- och 
värderingsmönster i fallföretagen; den principiella, individuellt baserade 
moralen i smidesföretaget respektive den instrumentella, kollektivt baserade 
moralen i verkstadsföretaget. Dessa båda organisatoriska moraluppfattningar 
ses härvidlag mot bakgrund av det närmande som präglar relationerna mellan 
smidesföretaget och dess aktörer respektive den distansering som kännetecknar 
verkstadsföretagets relationer. 

12.2 Jämförelse av fallföretagens etiska handlings- och 
värderingsmönster 
Eftersom de båda inomfallsanalyserna samt mellanfallsanalyserna är omfattan
de och innehåller en rad olika aspekter och detaljer inleder jag med att samman
fatta vad som, i min tolkning, främst karakteriserar de båda empiriska fallen och 
företagens relationer ur ett etiskt perspektiv. Därigenom ges en grund för den 
kommande begreppsutvecklingen. Diskussionen förs utifrån olika aktörskate
gorier. 

Beträffande fallföretagens relationer med kunder har analysen visat att nära och 
personliga relationer och social interaktion med kunderna stimulerade utveck
ling av självpåtagna förpliktelser i smidesföretaget. De normer för agerande 
som utvecklades baserades dock inte enbart på motpartens förväntningar, utan 
de ledande personernas inställning var också viktig. Dessa personer följde egna 
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principer vid hantering av motparten, där självpåtagna förpliktelser kunde lägga 
begränsningar för den ekonomiska vinningen. Yrkeskunnande, traditioner och 
kontinuitet hade lagt grunden för smidesföretagets arbetsetik, där kvalitet och 
noggrannhet betonades. 

Förtroende utgjorde en viktig, men självklar grund för den kundanpassade pro
duktionen. Konflikter eller potentiella konflikter hanterades gärna genom 
kompromisser och anpassning från smidesföretagets sida. Företaget hade en 
relativt svag ställning i förhållande till kunderna, genom att de formella avtalen 
var kortsiktiga och kunderna oftast hade tillgång till andra alternativ på mark
naden. Den svaga ställningen medförde en strävan att inte göra sig alltför bero
ende av enskilda kunder, utan osäkerheten hanterades genom att söka sig alter
nativ. Trots detta kan man urskilja en långsiktighet i agerandet gentemot kund
er, eftersom många av dem återkom regelbundet. Det långsiktiga agerandet 
byggde också på kontinuiteten hos ledningen; smidesföretagets ledare hade ar
betat i företaget i många år och förväntade sig att fortsätta leda det. 

I verkstadsföretaget styrdes hanteringen av kunder däremot av en aktiv och 
medveten strategi. Ledningen formulerade och förändrade kontinuerligt företa
gets målsättningar och agerade för att anpassa relationerna med kunder efter 
detta. Samtidigt var det uppenbart att visioner och verklighet inte alltid till fullo 
överensstämde p g a trögheter i anpassningen. För närvarande innebar företa
gets målsättning en strävan efter utökat ömsesidigt beroende för att ge verk
stadsföretaget stadga på marknaden. 

Verkstadsföretagets verksamhetsinriktning, storlek och produktionsteknik ska
pade dock komplexitet i relationerna med kunder. Själva prestationen utfördes 
under distans mellan parterna, men vid relationens upprättande förekom viss 
social interaktion mellan dem. Betydelsen av enskilda individers personliga 
kontakter minskade dock i verkstadsföretaget och sammantaget låg förbindel
serna med kunder mer på företagsnivå än på individnivå. Vidare var uttalade 
överenskommelser och explicita förväntningar avgörande för sättet att hantera 
kunder, även om implicita villkor och självpåtagna förpliktelser också kunde ha 
viss betydelse. Förtroende framfördes såsom viktigt, men användes snarast som 
ett strategiskt marknadsföringsverktyg. 

I smidesföretaget saknades således de uttalade visionerna och medvetna strate
gierna för framtiden, vilket bl a yttrade sig i att förändringar i produktions
inriktningen, nya samarbetspartners etc vanligen följde av tillfälligheter och av 
ledningens personliga relationer med aktörer utanför företaget. Verksamheten 
präglades dock i stor utsträckning av stabilitet och långsiktighet, både i omfatt
ning, verksamhetsinriktning, ledning, kundkrets, personal etc. Den tekniskt 
enkla och delvis hantverksmässigt inriktade produktionen gynnades av varak
tighet i organisationsinterna förbindelser, medan verkstadsföretaget med sin 
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avancerade teknologi och omvälvande förändringar i stället var beroende av att 
de interna relationerna kontinuerligt utvecklades i takt med nya krav. 

Vidare var olika former av externa stödpunkter väsentligt för ledningen i den 
lilla organisationen, för att stärka ställningen gentemot olika parter och för att 
försäkra sig om en stabil och fortgående verksamhet. Relationerna med andra 
företag initierades genom personliga kontakter och byggde på att parterna fri
villigt tog ett ömsesidigt ansvar för förbindelsens framgång och fortlevnad. I 
verkstadsföretaget styrdes även relationerna med andra externa aktörer än kund
er av strategiska och medvetna överväganden, vilket innebar att förbindelser 
upprättades, förändrades och avslutades på grundval av dessa - men trögheter 
och beroenden utgjorde begränsningar för agerandet. 

Internt präglades smidesföretaget av homogenitet bland medarbetarna och for
mellt fanns endast två steg i organisationshierarkin (chefer respektive övriga 
anställda). Den fanns dock en informell hierarki, som i stor utsträckning basera
des på produktionsorienterat yrkeskunnande och som innebar att lågstatus-
individer kunde ha svårare att göra sig hörda och få sina synpunkter beaktade. 
Detta kan sägas ha koppling till de arbetsetiska värderingarna, som avgjorde 
vad som betraktades som viktigt i organisationen; kunnighet om smidesarbete, 
kvalitet och precision i utförandet etc. De som bäst kunde leva upp till dessa 
krav åtnjöt den största respekten. Trots detta verkar det ha funnits en allmän 
obenägenhet att öppet framhålla enskilda individer som särskilt betydelsefulla 
för företagets framgång. Likhet och jämställdhet utgjorde alltså den 
gemensamma normen i organisationen, även om det under denna låg en 
statushierarki. 

Vidare skapade personliga och frekventa interaktioner mellan ledning och an
ställda i smidesföretaget en strävan efter ömsesidig anpassning och undvikande 
av öppna konflikter, vilket även innebar utvecklande av självpåtagna förpliktel
ser och visst åsidosättande av egna intressen. Det var också svårt att förändra 
befintliga sociala mönster. Exempelvis utgjorde det rådande lärlingssystemet 
norm för alla nyanställda, oavsett tidigare kompetensnivå. Kontoristen upplevde 
sig haft svårt att förändra sin relation med företaget på de punkter där hon varit 
missnöjd. De interna relationerna i företaget präglades även av att de anställdas 
ställning gentemot ledningen försvagades, genom att de var fa till antalet och 
saknade den styrka som en större kollektiv tillhörighet kan ge. 

Det motsatta gällde i verkstadsföretaget, där de anställdas styrka baserades på 
deras gemensamma agerande. Från ledningens sida betraktades och värderades 
medarbetarna också snarast som kollektiv än som enskilda individer, medan de 
interna relationerna i smidesföretaget var starkt personanknutna. Till denna 
kollektiva orientering i verkstadsföretaget bidrog även personförändringarna på 
ledningspositionerna; nytillträdda ledare är främlingar i organisationen som inte 
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har några personliga band till sina medarbetare, vilket skapar en ömsesidig ano
nymitet. Relationerna mellan ledning och anställda präglades även av olika 
parters öppna strävan i egenintresse vilket bäddade för konflikter i organisatio
nen. Ledningen förändrade sina krav och förväntningar på de anställda utifrån 
de uttalade organisationsideal och strategier som formulerades, men tvingades 
även i denna relation anpassa sig efter rådande trögheter, dvs en viss diskrepans 
mellan det uttalat ideala och det verkliga kan skönjas. Denna bristande över
ensstämmelse förefaller man dock inte helt och hållet vilja erkänna eller ta kon
sekvenserna av, utan ledningen låg "steget före" de anställda i sitt sätt att upp
fatta och beskriva företaget. Detta kan medföra att man inte till fullo tar ansvar 
för den för tillfallet rådande situationen, utan hellre blickar in i framtiden. 

Det går dock att urskilja ett aktivt och självpåtaget engagemang för företaget 
och för arbetet hos en del anställda i verkstadsföretaget, och ledningen kunde i 
vissa fall även ta på sig ett ansvar utöver det formellt fastslagna. Å andra sidan 
följdes ibland inte ens de formella, utifrån givna kraven för ledningens age
rande. Smidesföretaget präglades i detta hänseende av att givna regler åtföljdes, 
medan man däremot inte tog något "extra" ansvar för de uppsagda. Inte heller 
engagerade man sig från ledningshåll särskilt aktivt i sina medarbetare som so
ciala varelser och räknade bl a inte med några mer långtgående sociala för
pliktelser gentemot dessa. 

Bland de anställda i smidesföretaget kan urskiljas ett liknande begränsat enga
gemang för företaget; man tog ett personligt ansvar för utförandet av sina ar
betsuppgifter, men lojaliteten gentemot företaget som sådant var egentligen 
ganska passiv. Den mer aktiva lojalitet som fanns riktades snarast mot en av 
ledningspersonerna. De anställda i smidesföretaget var också mindre inställda 
på att aktivt visa upp en positiv inställning till företaget och dess framtidsutsik
ter, även om det sågs som självklart att göra sitt bästa på jobbet. I verkstadsföre
taget var kritiken mot företaget starkare, samtidigt som det personliga engage
manget hos enskilda individer kunde vara högt. De båda parterna, ledning och 
anställda, förefaller i verkstadsföretagets fall således röra sig mer mot ytterlig
heterna med avseende på engagemang gentemot varandra - men det är den 
"negativa ytterligheten" som dominerar. 

I verkstadsföretaget var den inre komplexiteten relativt hög, p g a organisatio
nens storlek, verksamhetens art och de hierarkiska nivåerna. Variationen i 
organisationsmedlemmarnas arbetsuppgifter, bakgrund och inställning till före
taget bidrog också till heterogeniteten. Organisationens komplexitet präglade de 
interna relationerna genom tillskapandet av grupperingar med egna normer, 
vilka låg till grund för revir- och statuspräglade konflikter. Även en från led
ningen uppmuntrad intern konkurrens bidrog till distanseringen mellan olika 
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grupper. Dessutom fanns vissa historiskt grundade föreställningar om distans 
mellan chef och underställd, om konflikter mellan ledning och personal etc. 

Verkstadsföretagets interna relationer var också beroende av organisationens 
strukturella utformning. Företagets ledning ansåg att organisationen tidigare 
präglades av hierarki, specialisering i arbetsfördelningen och byråkratiska rutin
er, men att man nu strävade efter en "plattad" organisation och breddat ansvars
tagande hos de anställda. I smidesföretaget var den formella organisationsstruk
turen outvecklad, liksom arbetsdelningen bland smidesarbetarna. 

De båda fallen skilde sig därför åt med avseende på avvägningen mellan fri
het/ansvarstagande respektive kontroll/styrning i relationen mellan anställda 
och ledning (se diskussionen avsnitt 11.6). I smidesföretaget fanns en övervikt 
mot att utnyttja individuellt ansvarstagande och förtroende för medarbetarna vid 
den interna styrningen, medan verkstadsföretaget i s törre utsträckning förlitade 
sig på styrning genom direkt kontroll (genom befattningsbeskrivningar, arbets
scheman eller övervakning). Ledningens agerade för att tillskapa en "platt" 
organisation med breddat ansvarstagande lät sig inte genomföras lika snabbt 
som beslutet fattades. I smidesföretaget gjorde ledningens bristande möjligheter 
att (i större omfattning) övervaka smidesarbetarna på utejobb det nödvändigt för 
dem att ersätta en del av sitt formella maktövertag med förtroende för medarbe
tarna och ge dem ansvar för sin insats. 

Fallen kan också jämföras med avseende på medbestämmandeaspekten. Analy
sen har visat att ledarna i smidesföretaget var beroende av varje enskild an
ställds personliga inställning för en tillfredsställande prestation gentemot kund
en, varför det var svårt för dem att fatta beslut som de anställda öppet motsatte 
sig. I verkstadsföretagets fall måste man däremot göra en åtskillnad mellan 
olika kategorier av anställda; det förefaller ha varit viktigt för företagsledningen 
att nå konsensus med de anställdas fackliga representanter i styrelsen och 
komma överens med de fackliga ombuden vid förhandlingar. Denna konsensus 
innebar dock huvudsakligen en anpassning av de anställdas åsikter efter led
ningens. Ledningen agerade också för att skapa gemenskap och uppslutning 
kring övergripande mål även ute i organisationen, för att i efterhand förankra 
fattade beslut. Den interna heterogeniteten existerade således parallellt med 
konsensusnormen, vilken innebär att avvikande uppfattningar på ett eller annat 
sätt eliminerades eller, åtminstone, inte tilläts uttryckas öppet. 

I båda företagen hade yttre ekonomiska hot lett till att vissa anställda sagts upp. 
Det föreföll allmänt accepterat inom organisationerna att avbryta relationen 
med vissa anställda när den ekonomiska situationen försämras. Däremot använ
des i verkstadsföretaget till viss del metoder för att genomföra uppsägningarna, 
som inte uppfattades som legitima hos alla organisationens medarbetare. Man 
hade exempelvis olika uppfattningar om i vilken utsträckning samhällets regle
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rande normer respektive företagets ekonomiska intresse borde vara styrande vid 
urvalet av uppsagda. Organisationsmedlemmarnas föreställning var att företags
ledningens uppfattning i regel fatt företräde. 

Vidare har analysen visat att den ekonomiska drivkraften i smidesföretaget i 
mångt och mycket handlade om försiktighet och sparsamhet. En strävan efter 
formalisering av förbindelserna, med framför allt kunder och samarbetspartners, 
syftade till att skapa trygghet och förutsägbarhet, till vilket även företagets 
stabila tillvaro och institutionaliserade traditioner i olika avseenden bidrog. 
Försiktigheten speglas också i att nya relationer med anställda inte formalisera-
des förrän efter en prövoperiod som inte förpliktade till fortsatt förbindelse. 
Andra viktiga drivkrafter som identifierats är de arbetsetiska värderingarna i 
smidesföretaget, såsom nämndes tidigare. Dessutom fanns en strävan att följa 
såväl formella regler som egna principer och självpåtagna förpliktelser i relatio
ner med olika aktörer. 

I verkstadsföretaget var den ekonomiska drivkraften stark och användes i stor 
utsträckning för att legitimera organisationens handlande. Den tenderade att 
förstärkas vid ekonomisk åtstramning som upplevdes minska utrymmet för 
andra konsiderationer, som regelefterlevnad, sociala hänsyn etc. Man sökte där
för förändra relationer med olika aktörer allt efter företagets aktuella mål. Det 
fanns vidare en uttalad vilja att lägga minskande vikt vid formella regelsystem, 
såväl yttre i form av lagstiftning etc, som inre i form av "byråkratiska" rutiner. 
Regelfokuseringen tycks dock inte ersättas av medvetna, självutvecklade prin
ciper utan snarare av företagsekonomiska hänsyn. Dessutom var teknologiska 
strävanden en viktig motor i verkstadsföretaget, även om dess betydelse mins
kat under senare tid och kompletterats med större marknadsfokusering. 

12.3 Teoretisk belysning av fallens särdrag 
Efter denna övergripande sammanfattning av de båda fallen övergår jag nu till 
nästa steg i begreppsutvecklingen genom att specifikt fokusera på företagens 
särskiljande karakteristika och anknyta dem till det teoretiska perspektivet. Un
der detta analysarbete fann jag det fruktbart att komplettera den befintliga refe
rensramen med företagsetisk litteratur som behandlar företags sätt att möta och 
hantera etiska frågor och problem som en helhet. Vid den förnyade litteratur
sökningen fann jag att begreppet etiskt klimat används som en metafor för att 
beskriva etiskt relevanta procedurer och vanor i en organisation.129 Teoribild
ningen kring etiska klimat var inte aktuell när den teoretiska referensramen 
byggdes upp, eftersom denna bygger på avgränsade etiska frågor i förhållande 
till enskilda aktörsgrupper 

129 Se bl a Victor och Gullen (1988), Cullen, Victor och Stephens (1989), Schneider (1990) samt 
Cohen (1993). 
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Begreppet etiska klimat bygger vidare på det mer allmänna begreppet organisa
tions- eller arbetsklimat, som utvecklats inom organisationspsykologisk forsk
ning (Schneider 1990). Det här avsnittet inleds därför med en diskussion kring 
olika typer av etiska klimat och vad de grundar sig på. 

12.3.1 TEORETISKA ETISKA KLIMAT 
En organisations arbetsklimat handlar, enligt Victor och Cullen (1988), om 
vilka strävanden som vägleder organisationsmedlemmarnas agerande. Klimatet 
kan definieras som de handlingsmönster och procedurer som medlemmarna 
upplever som normerande. Dessa representerar organisatoriska normer, vilka 
kan ha en etisk grund genom att föreskriva vad organisationsmedlemmarna bör 
göra med avseende på behandling av andra människor (Victor & Cullen 
1988:102). Genom att använda begreppet etiskt arbetsklimat poängteras att 
etisk teori används som grund för analys och kategorisering av dessa norme
rande handlingsmönster i en organisation.130 Organisationens etiska klimat av
gör vilka etiska frågor som uppmärksammas och hur de hanteras: 

"Thus ethical climates identify the normative systems that gui de organiza
tional decision making and the systemic responses to ethical dilemmas." 
(Victor & Cullen 1988:123) 

Visserligen har en organisation sällan endast en enda klimattyp, men någon 
brukar dominera, menar de. Victor och Cullen (1988) utvecklar en teoretisk 
modell för klassificering av organisationers etiska klimat, som bygger på två 
dimensioner; vilka etiska kriterier som vägleder handlandet respektive mot vem 
dessa riktar sig, dvs analysfokuset. 

De etiska kriterierna i modellen utgår från normativ etisk teori. Det styrande 
kriteriet kan vara endera egoism, vilket innebär att man söker maximera egen-
intresset, välvilja, där man tar hänsyn till gemensamma intressen, eller prin
ciper, där man följer vissa etiska rättesnören vid agerande. 

Författarna skiljer mellan tre olika fokus för dessa kriterier; individen, organi
sationen eller "kosmos", dvs samhället i stort. Analysfokuset får olika innebörd 
beroende på vilket etiskt kriterium som tillämpas; vid egoism handlar fokuset 
om hur "the particular self definieras, dvs vilken aktör egenintresset omfattar; 

130 Victor och Cullens (1988) definition av a rbetsklimat inn ebär att klimatet ses som en del i organi-
sationens kultur, där det sistnämnda begreppet även innefattar de ant aganden och nor mer som ligger 
bakom hand lingsmönstren/klimatet. Orga nisationskultur skulle således vara ett mer omfatta nde be
grepp än arbetsklimat. I mitt fall studeras inte handlande i fallföretagen direkt, utan genom 
respondenternas återgi vningar, vilket innebär att även värd eringar och upplevelse r fångas in. Sam
tidigt fokuserar jag explicit på både handlingar och vä rderingsmönster av etisk ka raktär, vilket inne
bär att de begrepp som senare utvecklas inte motsvaras direkt av vare sig organisationskultur, 
arbetsklimat eller etiskt klimat. Den modell för etiska klimat som Vict or och Cullen (1988) utvecklar 
är ändå givande för min tolkning av fallens etiska handlings- och värderingsmönster. 
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vid välvilja var gränserna för hänsynstagandet går; och vid principiella kriterier 
om vilka källa principerna utgår ifrån. (Victor & Cullen, 1988:106f) 

Genom att kombinera dessa två dimensioner utvecklar författarna nedanstående 
matris med nio tänkbara etiska arbetsklimat. I varje ruta anges vilka huvudsak
liga strävanden som styr organisationsmedlemmars agerande. 

Etiskt kriterium 

Analysfokus 

INDIVID ORGANISATION SAMHÄLLE 

EGOISM Egenintresse 

1 

Företagsvinst 

2 

Effektivitet 

3 

VALVILJA Vänskap 

4 

Gruppens/kollektivets 
intresse 

5 

Socialt ansvar 

6 

PRINCIPER Personlig moral 

7 

F öretagsprocedurer 
och regler 

8 

Lagar och professio
nella koder 

9 
Figur 12.1 Teoretiska etiska klimat. (Egen översättning från Victor & Cullen 1988:104) 

Det här är således en teoretisk klassificering av tänkbara etiska arbetsklimat i 
organisationer, som kan användas för att analysera företags handlingsmönster. 
Författarna prövade själva denna modell empiriskt i fyra företag och fann fem 
typer av empiriska etiska klimat, vilka tillsammans täckte åtta av matrisens nio 
celler (Victor & Cullen 1988). Det innebär att en "verklig" klimattyp kan inne
fatta mer än ett teoretiskt klimat. 

Efter denna komplettering av det etiska perspektivet med hjälp av litteratur 
kring etiska klimat i organisationer är det dags att teoretiskt belysa särdragen 
hos respektive fall i syf te att abstrahera organisationernas etiska handlings- och 
värderingsmönster. 

12.3.2 SMIDESFÖRETAGET 
Smidesföretaget utgjordes av en liten och förhållandevis okomplicerad organi
sation, och kan snarast klassificeras som en "enkel struktur" i Mintzbergs 
(1983a) terminologi. Det innebär att ledningen utgör nyckelenhet i organisatio
nen, byråkratiseringsgraden är låg och det tekniska systemet okomplicerat. Det 
implicerar också att det är ledningen som "anslår tonen" för de ideal och värden 
som ska råda i organisationen. 

Relationer mellan aktörer präglades starkt av denna litenhet och enkelhet hos 
organisationen. Vidare fanns en stark strävan mot stadga och förutsägbarhet, 
trots organisationens flexibilitet och anpassningsförmåga. Traditioner och 
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långsiktighet i agerandet betonades. Dessa värden spreds ut i organisationen 
genom medlemmarnas personliga interaktioner. Däremot saknades medvetet 
implementerade visioner i smidesföretaget. Förändringar i företagets agerande 
initierades ofta av tillfälligheter. 

Det var snarast verksamhetens prestationer gentemot kunder som utgjorde fokus 
för organisationsmedlemmarnas handlande. Hanteringen av dessa relationer ba
serades på implicita normer om kvalitet, prissättning osv. Även förtroende, an
svarstagande och motivation var viktigt både vid interna och externa relationer i 
smidesföretaget. Det var härvidlag inte bara målsättningar, i form av t ex fram
ställda prestationer och överlevnad, som var centralt, utan även de medel som 
används för att nå målen var viktiga (jämför Merton 1957). Däremot ville man 
gärna även formalisera relationerna för att nå förutsägbarhet. Gustafsson (1991) 
menar att företag ofta präglas av endera en "trovärdighetsetik" eller en 
"duglighetsetik". Det förstnämnda, som kan appliceras på smidesföretaget, 
innebär betoning på sanning, löften och lojalitet. I smidesföretaget framstod 
kommunikation och samarbete som självklart, medan traditioner och vanor ska
pade förutsägbarhet i relationerna, vilket enligt Gustafsson (1991) är utmär
kande för en trovärdighetsetik. 

Det är således uppenbart att individers (främst ledningspersoners) moralupp
fattning var viktig för sättet att hantera relationer med olika aktörer. Både indi
viduella och organisationsinterna normer liksom utifrån kommande lagar och 
regler har enligt analysen visat sig vara mycket väsentliga för organisationen. 
Således synes det etiska kriteriet "principer" vara vägledande i smidesföretaget, 
med flera olika källor som grund (jämför Victor & Cullen 1988). Det går dock 
även att finna viss "egoism" med företaget i fokus, dvs att det är organisatio
nens intressen som bevakas (t ex vid dimensionering av personalstyrkan). Den 
personliga interaktionen mellan aktörer inom och utom organisationen innebär 
också att visst agerande snarast präglades av "välvilja" (såsom när extra hän
synstaganden utvecklas vid social interaktion). Sammantaget dominerar dock, 
enligt min uppfattning, principiella kriterier agerandet i det här fallet. 

Vidare kan fallet sägas vara individorienterat genom att enskilda personer ut
gjorde bas för agerande och för sättande av normer. Aktörerna i smidesföretaget 
utvecklade därigenom självpåtagna förpliktelser gentemot olika parter. Närhet
en mellan parterna och långsiktigheten i agerandet stimulerade också ansvars
tagande och agerande utifrån egna normer. Företaget tog därför i vissa fall på 
sig ett högre ansvar än det grundläggande ekonomiska och juridiska (se den teo
retiska referensramen, avsnitt 3.2.1). Det innebär att företagsledningen till del 
kan sägas ha bedrivit ett "moraliskt ledarskap", i det att rättvisa och respekt för 
motparten var viktigt i relationer (jämför Carroll 1991). Detta ledarskap torde 
dock vara av mindre medvetet slag, eftersom man inte explicit framförde etiska 
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motiv för agerande. Däremot betonades vikten av att följa regler och lagar, vil
ket enligt Carroll (1991) är förknippat med det "amoraliska ledarskapet". 

Under den tidigare analysen har även framkommit att organisationen karakteri
serades av en konfliktundvikande tendens och att interna aktörers förpliktelser 
gentemot varandra och externa parter tenderade att leda till anpassning och 
frivillig inskränkning av egenintresset. Samtidigt kunde denna strävan efter 
stabilitet, traditioner och undvikande av konflikter innebära att oliktänkande 
aktörer hölls tillbaka och att individer med avvikande intressen eller förändrade 
behov inte mötte någon förståelse. Man kan här göra anknytning till Merton 
(1957), som hävdar att när fokusering på regler och normer överskuggar männi
skors målsättningar och drivkrafter finns det risk för "ritualism", dvs att männi
skor utan egen motivation följer uppställda regler. 

Smidesföretagets litenhet och kraven på anpassning kompletteras med ledning
ens försök att minska företagets beroende av enskilda aktörer - vilket också 
innebär att enskilda individers betydelse för företagets framgång tonades ned. 
Däremot förutsattes individerna ta ett aktivt ansvar för företagets framgång, dvs 
styrningen av de anställda präglades av deras ansvarstagande för sin egen in
sats. 

12.3.3 VERKSTADSFÖRETAGET 
Det stora fallföretaget torde närmast kunnas karakteriseras som en 
"maskinbyråkrati" (Mintzberg 1983a), dvs en toppstyrd organisation med spe
cialiserade och i stor utsträckning standardiserade arbetsuppgifter och bety
dande inflytande från de tekniska experterna. Fallet karakteriserades av storlek 
och komplexitet, som skapade distans mellan olika aktörer och heterogenitet i 
organisationsinterna normer. Samtidigt strävade ledningen efter en förändring i 
organisationen i flera avseenden, vilket kan komma att innebära att det i f ram
tiden blir svårare att upprätthålla den stabila kärna och mekaniska struktur som 
kännetecknar en maskinbyråkrati. 

Ledningen i verkstadsföretaget initierade alltså målsättningar och strategier för 
styrningen av interna och externa relationer. Detta skapade, tillsammans med 
personförändringar på ledningsnivå och nya yttre förutsättningar, en stark ten
dens till dynamik, turbulens och omvandling i företaget. Verksamhetsinrikt
ning, storlek, personsammansättning och marknadsfokus etc förändrades, ibland 
drastiskt, över tiden. Det dynamiska och målorienterade sättet att hantera före
tagets relationer riskerade därmed att kränka rådande förväntningar hos de olika 
aktörerna. Strävan mot ekonomisk framgång skedde ibland på bekostnad av en
skilda aktörers välfärd och utan hänsyn till formella regler. Det implicerar att 
"omoraliskt ledarskap" i Carrolls (1991) termer, dvs att ekonomisk framgång 
dominerar sättet att hantera företagets intressenter. 
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Orientering mot företagets egna intressen kan också beskrivas som en starkare 
fokusering på mål än på medel (jämför Merton 1957). Anställda, kunder etc 
hanteras som medel för organisationens uppfyllande av sina målsättningar. 
Samtidigt verkar man från företagets sida också varit beredda att ompröva rå
dande relationer på andra aktörers initiativ, dvs de etiska kontrakten var inte en 
gång för alla givna. Aktörernas förhållningssätt var därigenom mer 
"innovativt", för att åter anknyta till Merton (1957); målsättningar och slut
resultat är då viktigare än gällande normer, vilket stimulerar framgång för indi
viderna men riskerar att leda till skrupelfrihet. 

Vidare synes fallet varit orienterat mot kollektiv snarare än mot individer; aktö
rer inom och utom företaget agerade på grupp- eller företagsnivå och mötte 
sällan varandra som enskilda personer. Viss social interaktion kunde dock före
komma och ligga till grund för utvecklande av självpåtagna förpliktelser. Men 
det var effektivitet och strävan efter det ekonomiskt mest fördelaktiga för före
taget som i stort präglade dess agerande och synen på motparter. Upplevelsen 
av yttre hot verkade förstärka denna inställning. Denna fokusering på företagets 
bästa innebär att man ibland inte följde utifrån givna regler för agerande. 

"Egoism" med företaget i fokus framstår således som en viktig drivkraft bakom 
agerande på organisationsnivå (jämför Victor & Cullen 1988). Däremot verkar 
inte "välvilja" vara lika dominerande, även om både vänskap och kollektivets 
bästa kan användas som argument bakom enskilda individers eller gruppers 
agerande. Det extra hänsynstagande till andra aktörer som förekom kan visser
ligen betraktas som organisationsbundna "principer", men dessa intog en un
danskymd roll. Vanligen drog ledningen en snäv gräns för sina moraliska för
pliktelser i företagets relationer. "Duglighetsetiken" kan därigenom sägas do
minera i verkstadsföretaget, vilket innebär att rationalitet i tanke och handling 
betonas vilket legitimerar strävan i företagsintresse (Gustafsson 1991). 

Egoismen präglade också olika individers och gruppers agerande, bl a genom 
att organisationens komplexitet ledde till starka subkulturer med därtill hörande 
gruppnormer. Avståndet mellan olika grupper av interna aktörer skapade en be
nägenhet att använda konflikter för att driva igenom sina egna intressen, vilket 
ytterligare minskade ansvarstagandet och ökade distansen mellan aktörer. Så
ledes förefaller det här företaget vid en jämförelse mot Victor och Cullens 
(1988) etiska klimat främst präglas av strävan efter egenintresse respektive före
tagsvinst. Detta motsvarar ett av de empiriskt funna klimaten i Victor och 
Cullens (1988) undersökning, det "instrumentella etiska klimat". 

Implementeringen av ledningens medvetna strategier och strävanden bromsades 
dock av diverse trögheter, som bidrog till en diskrepans mellan ideal och verk
lighet. Företaget befann sig i flera avseenden i ett övergångsskede, där en om-
orientering hade inletts men ännu inte slagit igenom fullt ut. Brunsson (1989) 
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menar att det är viktigt att sträva efter ideal ovanför de konkreta, omedelbart 
realiserbara målen i en organisation, samtidigt som detta innebär att "hyckleri" 
byggs in i organisationen. Enligt min analys riskerar en sådan avvikelse mellan 
verklighet och ideal även att skapa ovilja att ta ansvar för negativa följder av 
rådande förhållanden - beträffande dagens problem i olika relationer hänvisade 
verkstadsföretagets ledning gärna till ett förväntat framtida tillstånd. 

Företaget föreföll sträva efter utökat beroende mellan sig och sina olika intres
senter, främst i syfte att knyta dessa närmare organisationen och öka långsiktig
heten och stabiliteten i företaget (i synnerhet i distributionskedjan). Beroende-
skapande kan således ses som en utåtriktad styrningsform, medan direkt kon
troll förefaller vara centralt för den inre styrningen (jämför Czarniawska-
Joerges 1988). Det var för ledningen viktigt med intern konsensus och man ut
nyttjade det formella auktoritetssystemet (jämför Mintzberg 1983b) för att nå 
dithän. 

12.4 En principiell och en instrumenten moral 
Det är nu dags att avsluta analysen av fallen genom att utveckla begrepp för 
etiska handlings- och värderingsmönster på organisationsnivå. Dessa begrepp 
har empirisk grund i de båda fallföretagen men även teoretisk bäring, dvs fal
lens särskiljande egenskaper har förenklats, renodlats och abstraherats i syfte att 
ge begreppen större räckvidd än det omedelbara empiriska underlaget.131 

Jag skiljer således mellan två olika etiska handlings- och värderingsmönster ; en 
principiell, individuellt baserad organisationsmoral respektive en instrumenteli, 
kollektivt baserad moral. 

Den principiella, individuellt baserade moralen bygger på nära och stabila re
lationer och på individuella ställningstaganden och ageranden. I en organisation 
som präglas av litenhet och kontinuitet i verksamheten och av enkelhet i tekno
logi, rutiner och marknadsförhållanden finns det möjligheter till närmande 
mellan aktörerna. Närmandet möjliggör utveckling av självpåtagna, 
principiellt/moraliskt grundade förpliktelser gentemot de parter som organisa
tionen har olika former av utbyte med. Det är också viktigt att sträva efter att 
bevara och utveckla rådande förbindelser. Aktörer inom organisationen gör där
för avkall på egennyttan och strävar i stället efter ömsesidigt goda förbindelser 
och söker undvika intressekonflikter. 

Organisationens handlingar baseras i s tor utsträckning på principiella kriterier, 
vilket hänger samman med såväl individbaserade som organisationsgemen

131 Däremot är inte ambitionen, och inte heller slutprodukten, att ut veckla någon typologi för vanligt 
förekommande etiska handlings- och vär deringsmönster inom närin gslivet - resulta ten visa r inte hur 
vanliga eller ovanliga just dessa typer är, eller vilka andra viktiga etiska mönster som kan finnas. 
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samma och utifrån givna normer. Dessa normer och principer riktar sig mot 
olika aktörer i företagets värld. Det innebär att organisationsmoralen präglas av 
en strävan både att följa befintliga regler och utveckla tydliga spelregler i de 
etiska kontrakten. 

Principerna bidrar till att skapa förutsägbarhet, men denna förutsägbarhet främ
jas även av organisationsmedlemmars ansvarstagande. Ett litet företag är bero
ende av enskilda aktörer som det inte kan ha full kontroll över och parterna 
måste därför utveckla förtroende för varandra. 

I de etiska kontrakt som en liten, okomplicerad och stabil organisation ingår är 
individer således viktiga, både för utförande av olika slags prestationer och för 
etablering av normer och förväntningar i relationen. Moralen behöver för den 
skull inte bli individuell i en egoistisk betydelse, utan snarare kan närheten 
mellan individerna leda till att egenintresset sätts åt sidan, i syfte att inte störa 
kontinuiteten i relationen. Detta leder till en stark stabilitetssträvan och ovilja 
att förändra rådande interna och externa relationer. Stabilitetssträvan ger förut
sägbarhet och trovärdighet, men riskerar att medföra en obenägenhet att för
ändra etablerade kontrakts villkor och skapa en tendens att hålla fast aktörer, 
framför allt den svagare parten i en relation, i en för denne inte helt önskvärd 
situation. 

Organisationsmoralens orientering mot principer hänger också ihop med att fö
retagets målsättningar kompletteras med begränsningar i valet av medel. Den 
instrumentella strävan, som är närvarande inom i princip all företagsmässig 
verksamhet, kommer då mer att handla om tryggad överlevnad genom använd
ning av acceptabla metoder, än stark inriktning på lönsamhetsmålet med alla 
tillgängliga medel. 

Den instrumentella, kollektivt baserade organisationsmoralen bygger däremot 
på avstånd mellan aktörer, föränderliga relationer och kollektiva ageranden. I en 
organisation som präglas av storlek, komplexitet och yttre och inre variation i 
förutsättningar distanseras aktörerna från varandra. Vidare innebär medvetet 
formulerande av målsättningar att företagens relationer utgör medel för att nå 
dessa mål. Organisationens hantering av olika aktörer kommer därför att präglas 
av en instrumenteil syn. Ett reellt och/eller psykologiskt avstånd mellan olika 
parter minskar benägenheten att ta på sig ett moraliskt ansvar för den andre 
parten och man gör en snäv gränsdragning för de egna moraliska förpliktel
serna. 

Samtidigt skapas med denna moraluppfattning förutsättningar för omprövning 
och utveckling av rådande relationer och förväntningar mellan aktörer. Företa
gets etiska kontrakt kommer att präglas av kontinuerlig omdaning, där föränd
ring anses naturligt och även eftersträvansvärt. Detta medför flexibilitet och 
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möjligheter att anpassa kontrakten efter nya behov hos parterna. Det riskerar 
dock att skapa etiska spänningar och konflikter med parter som inte eftersträvat 
förändringen och därför upplever att deras förtroende för motparten kränks. 

De etiska kontrakten, internt och externt, avser i en stor, komplex organisation 
ofta motparter i form av abstrakta kollektiv. Bristen på direkt interaktion sepa
rerar parterna från varandra och stärker deras benägenhet att sträva i egennytta. 

Även i denna typ av organisation är det viktigt att skapa förutsägbarhet i rela
tionerna och reducera den osäkerhet verksamheten utsätts för. Därför utgör kon
sensus i värderingar och synsätt ett organisatoriskt ideal. Detta nås dock ofta 
genom ledningens utövande av styrning genom kontroll, eftersom avståndet till 
de anställda gör det svårare att förlita sig på deras ansvarstagande. 

Organisationens strävanden mot medvetet uppställda målsättningar skapar en 
idealbild i organisationen avseende olika förhållanden och relationer. Men det 
ideala står många gånger i kontrast till det "verkliga", som även påverkas av 
avvikande normer på individ- och gruppnivå, diverse trögheter i systemet osv. 
En diskrepans mellan ideal och verklighet präglar således organisationen, vilket 
riskerar att minska aktörers ansvarstagande för uppkomna och rådande situatio
ner av mindre önskvärt slag. Samtidigt ger idealen organisationen högre mål att 
sträva mot, utöver den dagliga effektiviteten. 

I figuren på nästa sida sammanfattas de båda organisatoriska handlings- och 
värderingsmönster som identifierats genom fallstudieanalysen, de karakteristika 
som präglar dem och implikationerna av dem. Figuren visar också hur mönstren 
kan ses som ett uttryck för den variation i närmande respektive distansering 
som baseras på skilda kontextuella förutsättningar. 

Således finns i små, enkla och stabila organisationer förutsättningar för när
mande mellan aktörer, vilket lägger grunden för utvecklandet av en principiell, 
individuellt baserad moral. Här kommer principer i form av lagstiftning, per
sonlig moraluppfattning eller organisationsgemensamma normer att vägleda 
handlandet. Individer står i centrum, både för ställningstaganden och som mot
parter i etiska kontrakt. Den personliga interaktionen bidrar också till utveck
landet av självpåtagna förpliktelser i dessa relationer. Aktörers ansvarstagande 
betonas och det finns en stark strävan efter fortsatt stabilitet och bevarande av 
rådande etiska kontrakt. 

Däremot leder stora, komplexa och föränderliga organisationer till en distans
ering mellan aktörer, vilket lägger grunden för utvecklandet av en instrumenteli, 
kollektivt baserad moral. Instrumentalismen innebär att organisatoriska mål
sättningar står i centrum för agerandet. Den innebär också att motparter betrak
tas som medel att nå egna intressen, med därtill hörande risk för intressekonflik
ter mellan parterna. Aktörer utgörs ofta av kollektiv och strävan efter förutsäg
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barhet tar sig uttryck i kontroll och beroendeskapande. Det blir naturligt att för
ändra rådande etiska kontrakt och dynamik byggs in i det etiska handlings
mönstret. 

( ETISKA HANDLINGS-OCH VÄRDERINGSMÖNSTER 

DEN INSTRUMENTELLA, 
KOLLEKTIVT BASERADE 
MORALEN som präglas av: 

DEN PRINCIPIELLA, 
INDIVIDUELLT BASERADE 
MORALEN som präglas av: 

PRINCIPER, REGLER 

FÖRPLIKTELSER 

INDIVID
ORIENTERING 

ANSVAR 

BEVARA RÅDANDE 
ETISKA KONTRAKT 

ger I upphov till: 

I 

och kan ses som ett uttryck för: 

NARMANDE 

LITENHET 
ENKELHET 
STABILITET 

DISTANSERING 

STORLEK 
KOMPLEXITET 
DYNAMIK 

MÅL, INSTRUMENTALISM 

KONFLIKTER 

KOLLEKTIV 
ORIENTERING 

KONTROLL 
FÖRÄNDRA RADANDE 
ETISKA KONTRAKT 

ger I upphov till: 

I 
f 
Trygghet och normfasthet, 
men risk för begränsningar 
och förtryck 

r Risk för kränkta förvänt- ^ 
ningar, men möjligheter till 

^ utveckling och förnyelse y 

Figur 12.2 Etiska värderings- och handlingsmönster på organisationsnivå, som ett uttryck 
för närmande respektive distansering mellan aktörer 
De etiska implikationerna av respektive handlings- och värderingsmönster 
framgår också av figuren. Den principiella, individuellt baserade moralen ska
par trygghet och normfasthet för företagets aktörer. Men obenägenheten att om
pröva rådande villkor i de etiska kontrakten riskerar också att skapa begräns
ningar och förtrycka enskilda aktörer, i synnerhet svaga intressen. Den instru-
mentella, kollektivt baserade moralen riskerar å sin sida att kränka etablerade 
förväntningar och villkor i de etiska kontrakten, i enlighet med de strävanden 
organisationen för tillfallet har ställt upp målsättningar för. Ansvarstagandet 
begränsas, bl a genom att diskrepansen mellan målsättningar och verklighet inte 
erkänns. Samtidigt finns här en möjlighet för företagets olika aktörer att genom 
agerande i egenintresse bidra till utveckling och förnyelse av relationen och 
dess villkor. 

Med detta avslutas den andra empiriska delen i de t här arbetet. I de kommande 
fyra kapitlen utvecklas arbetets slutsatser med hjälp av teoretiska bidrag och de 
empiriska resultaten från både enkät- och fallstudie. 
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13. Etiska frågor och problem i företagets 
relationer med olika aktörer 

13.1 Introduktion till slutsatserna 
Ambitionen bakom föreliggande arbete har varit att utveckla ett etiskt perspek
tiv på företag och deras relationer med olika aktörer, för att därmed lyfta fram 
det dagliga och normala affärslivets etiska frågor, problem och förhållningssätt. 
Genom befintlig teoribildning och empiriska studier har det initiait formulerade 
etiska perspektivet successivt fyllts med innehåll. I den teoretiska referens
ramen konkretiserades grundläggande etiska begrepp och deras applicering på 
företag och affärsliv diskuterades. "Det etiska" i företags relationer lyftes fram 
genom litteratur som anknöt till aktörssynsättet. Dessutom fördes en diskussion 
om vilka kontextuella förhållanden som kan ha betydelse för aktörernas sätt att 
hantera dessa relationer. Referensramens innehåll samlades i en teoretisk mo
dell. Under enkätstudien kunde etiska förhållningssätt hos ett stort antal indivi
duella aktörer i ledande befattningar undersökas genom deras attityder till teo
retiskt styrda problemområden i företags relationer. I fallstudien, där organisa
tionen utgjorde förstoringsnivå, utvecklades kunskap utifrån de undersökta 
företagens egna erfarenheter av sina relationer. 

Det är nu dags att summera den kunskap som utvecklats under arbetets gång. 
Det här och de två följande slutsatskapitlen ger varsitt bidrag till det etiska 
perspektivet och uppfyller därmed det formulerade syftet, medan kapitel 16 kan 
betraktas som en avslutande och friare diskussion. Figuren nedan demonstrerar 
uppläggningen av de fyra slutsatskapitlen. 

Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 
Etiska frågor och problem Etiska förhållningssätt Det etiska kontraktet 
i företagets relationer med inom näringslivet 

olika aktörer 

Kapitel 16 
Avslutande reflektioner 

Figur 13.1 Översikt över slutsatskapitlen 
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Bidragen i k apitel 13-15 är således av parallell karaktär, dvs de omfattar kvali-
tetsmässigt skilda typer av slutsatser. Kapitlens innehåll kan ytterligare klar
göras med hjälp av den teoretiska modellen, figur 3.5 (sid 68). Således be
handlar kapitel 13 vilka de viktigaste etiska frågorna och problemen synes vara 
i företags relationer med olika aktörskategorier, såsom anställda och affärs
partners. Undersökningssubjektens erfarenheter av och inställning till gott och 
ont, rätt och fel, intressekonflikter osv lyfts här fram. Den teoretiska modellens 
inre del, med företaget och dess förbindelser med cirklarna/aktörerna, kommer 
därigenom i fokus. Slutsatserna bygger vidare på kapitel 5, där enkät
undersökningens resultat presenterades, och kapitel 9-11 i fallstudien. 

I nästkommande kapitel fokuseras i s tället den kontextuella dimensionen i den 
teoretiska modellen genom en diskussion kring hur olika förhållanden på indi-
vid-, organisations- och omgivningsnivå samspelar med sättet att hantera dessa 
etiska frågor och problem. Slutsatserna utgår från de utvecklade begreppen för 
etiska synsätt respektive organisatoriska handlings- och värderingsmönster i 
kapitel 6 respektive 12. 

Kapitel 15 innehåller en abstraherad diskussion kring det etiska kontraktet, vil
ken pekar på betydelsen av karaktären på själva relationen för uppkomsten av 
etiska problem och hanteringen av dessa. Det innebär att det snarast är beskaf
fenheten hos själva pilarna i figur 3.5 (sid 68) som fokuseras. Dessa slutsatser 
bygger främst vidare på kapitel 11 i fallstudien. 

Det allra sista kapitlet innehåller en mer obunden och personlig reflektion kring 
"det etiska" i dagens och morgondagens arbets- och affärsliv. Diskussionen är 
delvis något mer normativt hållen och avslutas med en självkritisk reflektion 
kring behovet av fortsatt forskning inom det här området. 

Rent allmänt innebär slutsatsdiskussionen i detta och följande kapitel att erfa
renheterna från respektive empiriska studie sammanförs med varandra och 
knyts till befintlig litteratur. Således sker även här ett växelspel mellan empiri 
och teori. Slutsatsernas bas ligger i de empiriska erfarenheterna, men det är vik
tigt att anknyta dessa till det teoretiska perspektivet för fördjupad kunskaps
utveckling. 

13.2 Det normala affärslivets etiska frågor och problem 
I den offentliga debatten förs ofta de mer uppseendeväckande etiska problemen 
inom näringslivet fram, medan den företagsetiska litteraturen fokuserar på vissa 
principiellt viktiga problemområden. Under enkätundersökningen studerades 
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"vanliga" företagsledares132 attityder till vissa av dessa problemområden. Ge
nom fallstudien var det möjligt att lyfta fram de vardagliga etiska frågorna, som 
inte alltid röner så stor uppmärksamhet, men som kan vara mycket betydelse
fulla för aktörers upplevelser av sin situation och sina möjligheter. I det här 
kapitlet kommer jag att samla resultaten från de båda studierna med avseende 
på vilka de etiska frågorna och problemen i företags relationer med olika kate
gorier av aktörer är, och hur de undersökta respondenterna ser på dessa. Jag in
leder dock med en övergripande diskussion om synen på etiska hänsynstagan
den i allmänhet inom ekonomisk verksamhet. 

13.2.1 ETISKA HÄNSYNSTAGANDEN - VIKTIGARE I PRINCIP ÄN I 
PRAKTIKEN 
En allmän fråga med avseende på företag och etik är huruvida etiskt hänsyns
tagande hör hemma inom affärslivet över huvud taget. I den teoretiska referens
ramen gavs olika typer av svar på frågan (se avsnitt 3.2), och även i de empi
riska undersökningarna framkommer viss ambivalens. Nästan samtliga företags
ledare i enkätstudien sade sig ha funderat på etiska problem inom affärslivet 
och de hade också en huvudsakligen positiv attityd till den etikdebatt som före
kommit. Ett allmänt intresse framkom även i företagsledarnas kommentarer till 
egna erfarenheter av bristande moraliskt agerande inom näringslivet. Således 
förefaller det finnas viss empirisk konsensus beträffande kraven på etiskt hän
synstagande i företag. 

Samtidigt framstår ekonomiska motiv och drivkrafter som vägledande för en 
stor del av de beslut som fattas och det agerande som äger rum inom företag. 
Denna tolkning görs mot bakgrund av fallstudieanalysen. Det ekonomiska och 
tekniska handlingsutrymmet visade sig vara avgörande för företagens hantering 
av sina interna och externa relationer, även om den ekonomiska drivkraften tog 
sig något olika uttryck i fallen. Det var även i enkätstudien vanligt att motivera 
sina ställningstaganden till etiska dilemman utifrån affärsmässiga principer. En
kätresultaten visade dock att det även kan förekomma mer humanitärt och 
principiellt grundade motiv bakom ställningstaganden i etiska frågor, vilket en
ligt fallanalysen förefaller vara beroende av enskilda aktörers inställning och 
initiativ. Det var i den sistnämnda studien ovanligt att explicit framhäva etiska 
motiv bakom agerande, medan däremot social interaktion och individers egna 
normer kunde leda till ökat hänsynstagande i vissa situationer. 

Vidare uttryckte företagsledarna i enkätundersökningen mycket olikartade syn
punkter i frågan om vad "god affärssed" innebär, vilket kan tolkas som en bris

132 Uttryck som det normala, vanliga eller vardagliga ska , såsom betonats tidigare, inte uppfattas som 
någon värdering och inte heller som en uppskattning av en frekvens. I stället innebär det att det inte är 
det specifikt avvikande som medvetet studerats. Se även fotnot 5 i kapitel 1. 
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tände konsensus i det här avseendet. Företagsledarnas avslutande förslag till 
hantering av etiska frågor och problem inom näringslivet gick i stor utsträck
ning ut på att rekommendera att lagar och regler följs, eller att dessa anpassas 
till företagens situation och behov. Detta ställer egentligen inte särskilt höga 
krav på företagen. 

En tolkning som kan göras av dessa resultat är att man inom näringslivet i 
princip vill framhäva etiska frågors betydelse vid beslutsfattande och agerande, 
men att det i praktiken är svårt att låta dessa ta över ekonomiska och tekniska 
hänsynstaganden. Det traditionella rationellt orienterade synsättet inom affärs
världen, som diskuterades i kapitel 1, synes således dominera de undersökta 
respondenternas inställning. 

Etiska och ekonomiska motiv och drivkrafter behöver dock inte nödvändigtvis 
stå i kontrast till varandra utan kan ha andra typer av samspel. I de båda 
fallföretagen framkom bland annat att det är både ekonomiskt och humanitärt 
att skapa en mindre fysiskt och psykiskt skadlig arbetsmiljö. Nöjda kunder åter
kommer och ger gott rykte på marknaden, osv. Ekonomi och moral kan således 
gå hand i hand, såsom bland andra Tuleja (1988) och Herméren (1989:150) tidi
gare hävdat, samtidigt som det är uppenbart att många ekonomiskt grundade 
beslut inte får några särskilt uppseendeväckande etiska konsekvenser alls 
(jämför Friedman 1970, Hamilton 1989). Men aktörernas vilja att ta hänsyn till 
etiska krav blir särskilt uppenbar i de situationer när etiska och ekonomiska 
krav står i motsatsförhållande till varandra, vilket enkätens attityd- och sce
nariofrågor avspeglade och de fokuserade intressekonflikterna i fallen hand
lande om. Det etiska perspektivet blir således särskilt framträdande i de situa
tioner där det uppenbart skiljer sig från det ekonomiska. I dessa situationer före
faller det enligt den tidigare diskussionen krävas starka principer, vanligtvis hos 
enskilda individer, om etiska hänsyn ska komma att väga över ekonomiska för
delar. 

I stället torde formella och utifrån givna regler ha en större inverkan på företa
gens agerande. Reglering minskar företagens handlingsutrymme, och detta gäl
ler både beträffande ekonomiska och etiska hänsynstaganden. Utifrån givna 
regler minskar kraven på enskilda aktörer att själva ta ansvar för motparten, vil
ket stimulerar en minimalistisk syn på etiska förpliktelser där etik blir det 
samma som lag (jämför Herméren 1989). Ett större handlingsutrymme förut
sätter däremot att individer och företag verkligen utvecklat egna principer för 
agerande, om inte den ekonomiska drivkraften ska bli allenarådande. Detta kan 
enligt Brytting, De Geer och Silfverberg (1993:71) benämnas moralisk kompe
tens, vilken utvecklas i samspel med andra. I organisationer och företag behövs 
därför "arenor" för dialog om moralfrågor inom arbets- och näringsliv, menar 
de. Jag menar att utan sådana arenor kommer samhället knappast att ge nä
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ringslivets aktörer större handlingsrum i etiska frågor. Verkstadsföretagets fall 
visar vilka konsekvenserna kan bli när formella regler åsidosätts, utan att man 
internt utvecklat gemensamma normer som ersättning för dessa. 

Jag kommer nu att övergå till att diskutera etiska frågor i relationer till företa
gets olika aktörsgrupper och skiljer i detta sammanhang mellan ägare, affärs
partners (kunder, leverantörer, samarbetspartners och liknande), anställda samt 
övriga/samhället. Se figuren nedan, som anknyter till den teoretiska modellen 
(figur 3.5, sid 68). 

Figur 13.2 Företagets relationer med olika aktörer 

Som framgår av figuren har de tidigare utvalda aktörskategorierna reducerats 
genom att "kunder" respektive "andra företag" gemensamt betraktas som 
"affärspartners". Detta motiveras av den likartade karaktären på relationen med 
dessa aktörer, med avseende på motiven bakom upprättande av förbindelsen 
och typ av etiska problemställningar. Den första aktörskategori som nu diskute
ras är ägarna. 

13.2.2 ÄGARNA - ETT ÖMSESIDIGT ANSVAR 
Ägarnas förhållande till företaget, när detta likställs med företagsledningen, kan 
vara av olika slag. Dels finns situationen när ägaren/ägarna sammanfaller med 
företagsledaren/företagsledarna och de båda aktörskategorierna blir oseparer-
bara. Detta var fallet i smidesföretaget såväl som i över hälften av enkätens fö
retag133. Egenföretagarna i enkätundersökningen betonade företagets ansvar 
gentemot sina ägare något starkare än genomsnittet, men samspelet mellan 
ägarandel och betoning på ägaransvar var inte entydigt. De båda ledarna i smi-

133 57% av respondenterna i enkätundersökningen valde endera av alternativen "enmansforetag" eller 
"kompanjonskapsföretag" på frågan om företagets ägarförhållanden. 

Affärs
partners 

FÖRETAG/ 
FTGLEDN 

Övriga/ 
samhällel 

[Anställda 
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desföretaget hade ingen aktiv önskan att vara företagare och tyckte snarast att 
företagsledaransvaret var betungande. Samtidigt var det för dem snarast själv
klart att förvalta det arv de fått, och att sätta företagets överlevnad främst. Lön
samhetssträvan var dock inte allenarådande för dem, utan de arbetade snarast 
för tillfredsställande lönsamhet och goda relationer med interna och externa 
aktörer. 

När ägargruppen skiljer sig från företagsledningen kan distansen mellan dem 
variera och därmed även ledningens inställning till ägarna. I verkstadsföretaget 
var avståndet till det ägande investmentbolaget, som befann sig på en annan ort, 
rätt långt. Företagsledningens inställning till ägarna präglades snarast av samma 
hållning som gentemot övriga intressentgrupper, dvs av medveten styrning av 
relationen för att nå företagets mål. Man sökte aktivt påverka koncernled
ningens syn på företaget och övertyga dem om de strategier man valt. Ägarna 
förefaller å sin sida inte ha engagerat sig särskilt i företaget förrän förlusterna 
började bli så stora att de hotade företagets fortsatta existens. Den ömsesidiga 
distansen mellan parterna kan således implicera de risker som Carroll 
(1989:419) pekar på, dvs att det är ledningen som kontrollerar ägarna i stället 
för tvärtom. Detta behöver dock inte innebära att det ekonomiska motivet blir 
mindre styrande i företag där ägarnas intressen inte direkt framhävs, såsom fal
let verkstadsföretaget också visar. 

I företag med mer aktiva ägare, såsom i privatägda fåmansbolag eller andra 
situationer där ägarrepresentanter deltar i företagets dagliga skötsel, torde före
tagsledningens förpliktelser gentemot ägarna fa en starkare styrande inverkan 
på beslutsfattande och agerande. Ägarnas möjligheter att utöva en oinskränkt 
egendomsrätt (jämför Donaldson 1982) är också betydligt mindre vid ett distan
serat ägande än i företag där ägare och företagsledare sammanfaller. Samtidigt 
är även ägarnas ansvar för företaget lägre i det förstnämnda fallet; i verkstads
företaget betraktade man inte ägarna som någon stabil motpart, utan menade att 
det inte är oväntat att investmentbolag väljer att byta ut sina dotterbolag som 
brickor i ett spel. Att deras egen ägare valde att satsa på företaget genom det 
lämnade koncernbidraget såg man på med tacksamhet, men menade att detta 
hade affärsmässig grund från ägarnas sida. 

Den etiska problematiken i den här relationen kan, utifrån verkstadsföretagets 
fall, tolkas som att den handlar om parternas ansvar för varandra; företagets an
svar att bedriva en verksamhet som ger ägarna ekonomisk ersättning och ägar
nas ansvar att stötta företaget vid behov. Ur ägarnas synvinkel är det "ont" att 
bli utnyttjad, förd bakom ljuset p g a bristfällig information och att förlora sina 
pengar. Risken för detta torde öka vid ökande distans mellan parterna. Ur före
tagets och organisationsmedlemmarnas synvinkel kan det också uppfattas som 
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"ont" att säljas till en annan ägare eller att erforderliga kapitaltillskott inte er
hålls. 

När ägarna och ledningen utgör oseparerbara intressen kunde man teoretiskt 
förvänta sig att detta skulle leda till större risk för negativa konsekvenser för 
andra aktörer, vars intressen då underordnas ägarintresset. Resultaten visar dock 
att ledare som är ägare i s ina foretag inte behöver se oinskränkt till egen kort
siktig vinning utan kan ha ett vidare perspektiv. Och på en övergripande nivå 
verkar inte svenska företagsledare vara motiverade att låta ansvaret gentemot 
ägare överskugga samhällsansvaret, enligt enkätundersökningens resultat. 

13.2.3 AFFÄRSPARTNERS - MAKT, SPELREGLER OCH FÖRTRO
ENDE 
Nästa aktörskategori i den här genomgången är företagets affärspartners, vilket 
inkluderar kunder, leverantörer, samarbetspartners och liknande aktörer. Alla 
har det gemensamt att relationen mellan dem och företaget grundas på ett eko
nomiskt utbyte på en marknad, varför de båda kategorierna kunder respektive 
andra företag kan slås samman. Det är dock uppenbart att relationen utöver 
detta kan anta väldigt olika karaktär. Det är marknadsförhållanden, såsom till
gången till alternativa kontraktspartners och tekniska beroenden mellan köpare 
och säljare, som skapar maktbalansen mellan parterna, vilken i sin tur avgör hur 
och från vems sida ett maktövertag kan missbrukas. När ett etiskt perspektiv 
anläggs på relationen synliggörs den sortens förhållanden; om den starkare 
parten utnyttjar den andre för egen vinning eller om man utvecklar förpliktelser 
gentemot varandra som bromsar användandet av maktövertaget (jämför Bray-
brooke 1983). Detta gäller oavsett om motparten är en enskild konsument eller 
ett världsomspännande industriföretag. 

En form av relation med affärspartners utgörs av företags försäljning av mass
producerade produkter till enskilda konsumenter. I denna relation har företaget i 
regel en stark roll genom att man tar initiativ till och styr såväl utformning av 
produkten och val av kontaktvägar till kunden som prissättning och information 
om produktegenskaper osv. Denna roll måste hanteras ansvarsfullt, om inte 
etiska problem av det slag som diskuterades i den teoretiska referensramen ska 
uppstå, såsom vilseledande marknadsföring eller farliga produkter. Uppenbara 
fall där företagets agerande skadar kunden vill man, enligt enkätundersökningen 
bland företagsledare, genomgående ta avstånd från, även om motiven till detta 
kan variera. Inte alla fördömer tillverkning av farliga produkter för att de kan 
orsaka skada, utan en del menar att detta kan drabba företaget negativt på sikt. 
(Däremot kan man inte ur denna undersökning dra slutsatsen att de affärs
mässigt orienterade företagsledarna skulle acceptera tillverkning av farliga pro
dukter om det inte riskerades att upptäckas.) 
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När relationen bygger på direkt kontakt mellan köpare och säljare, såsom vid 
tjänsteproduktion och på industriella marknader, blir maktbalansen jämnare. 
Stora företagskunder kan t o m ha väldigt starkt inflytande på sina under
leverantörer så att maktbalansen väger över åt andra hållet, vilket var tydligt i 
de båda fallföretagen. Den empiriska analysen visar att köparföretaget kan be
gagna sig av sitt maktövertag på ett sätt som motparten upplever missgynnar de 
egna intressena. Bland annat kan parterna ha skilda uppfattningar om vilka di
mensioner som är centrala i utbytet; om det primära är produktens eller tjäns
tens utformning, den ekonomiska ersättningen eller det sociala engagemang 
som omger interaktionen. Smidesföretagets ledning betonade gärna den först
nämnda aspekten, men upplevde att deras kunder såg främst till lönsamheten 
och att de var tvungna att anpassa sig till det. För säljare på verkstadsföretaget 
liksom för smidesföretagets arbetare kunde den sociala sidan av relationen vara 
mycket betydelsefull, på både gott och ont. 

Risken för missbruk av maktövertag förefaller minska genom den intresse
gemenskap mellan parterna som blir mer uppenbar vid långsiktiga förbindelser 
och personlig interaktion. Såsom fallstudien visade innebär visserligen fördel
ningen av det ekonomiska utrymmet alltid en viss motsättning, men båda parter 
drar samtidigt nytta av att den andre är tillfredsställd med utbytet och vill bibe
hålla det. 

I relationer mellan affärspartners som utvecklas successivt över tiden kommer 
förtroende for motpartens inställning och förmåga att utgöra en viktig del i en 
väl fungerande förbindelse, enligt Ring och Van de Ven (1994). Långsiktighet 
kan även finnas i förbindelser som formellt sett är kortsiktiga men upprepas 
kontinuerligt; såsom i smidesföretagets uppdrag åt byggföretag eller, kan man 
anta, i serviceföretags upprepade tjänster åt enskilda kunder. Förtroende kan i 
varierande utsträckning vara personorienterat eller baserat på organisatoriska 
arrangemang, som de båda fallföretagen visade (jämför även Sitkin & Roth 
1993). Förtroende kan å andra sidan missbrukas, vilket torde ha inträffat när 
verkstadsföretaget avbröt relationen med high-tech-kunder eller när det mark
nadsledande plåtföretaget inte förnyade kontraktet med smidesföretaget, vilket 
då upplevs kränkande från motpartens sida. En del respondenter i enkät
undersökningen betonade att de inte kunde tänka sig att samarbeta med en af
färspartner som visat sig opålitlig, även om dennes agerande inte direkt drabbat 
det egna företaget. Den svåraste formen av kränkning av förtroende skulle, en
ligt min tolkning i mellanfallsanalysen (avsnitt 11.8), vara förknippat med ett 
personligt grundat, känslomässigt förtroende. Kränkning av det affärsmässigt 
orienterade strategiska förtroendet torde mottas på ett mer känslomässigt distan
serat sätt av den som drabbas. 
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De intressekonflikter och etiska problem i relationer med affärspartners som 
gick att identifiera i de undersökta fallföretagen var genomgående av mindre 
uppseendeväckande slag än de teoretiskt grundade problemen i enkätstudien. 
Vardagens etiska frågor i förbindelser med kunder, främst i form av andra före
tag, visade sig handla om att utnyttja eller avstå från att Utnyttja e tt formellt 
eller marknadsmässigt givet övertag vid prissättning; inslag av taktiskt spel vid 
förhandlingar; avbrytande av förbindelser i strid med motpartens vilja; bris
tande uppfyllande av konkreta eller implicita förväntningar beträffande eko
nomisk ersättning, prestation eller social interaktion. Samtidigt fanns starka 
incitament att förebygga och lösa dessa konflikter på grund av långsiktiga rela
tioner och ömsesidigt beroende. De studerade företagen valde många gånger att 
ta ett mer långtgående ansvar gentemot sina kunder än enbart det ekonomiska 
och juridiska ansvaret. 

Risken för att affärspartners utnyttjar sin ställning på ett sätt som motparten 
uppfattar som kränkande förefaller minska vid direkt personlig interaktion 
mellan parterna. Den sociala interaktionen kan leda till utvecklandet av fri
villiga förpliktelser i relationer med kunder, leverantörer, samarbetspartners och 
tom bidra till en god relation med konkurrenter. Samtidigt kan en dålig per
sonlig interaktion leda eller bidra till etiska spänningar mellan parterna. Således 
har även marknadsmässigt grundade utbyten många dimensioner, som kan få 
etiska implikationer av olika slag för de inblandade parterna. 

Det är också viktigt att notera att parternas utbyte utspelas inom ramen för de 
normer som ges genom lagstiftning respektive som parterna internt har utveck
lat. Många företagsledare i enkätundersökningen framhöll att det är väsentligt 
att alla arbetar efter samma spelregler i affärslivet, och i smidesföretaget var 
fastställande av gemensamma regler viktigt. Samtidigt utvecklade man i det 
fallet även egna normer för agerande gentemot affärspartners, såsom de ar-
betsetiska värderingarna och principer om rättvis prissättning. Analysen av mo
tiv och drivkrafter bakom fallföretagens agerande (i avsnitt 11.12) visade att ett 
marknadsmässigt utbyte inte kan fungera utan reglerande normer, samtidigt 
som förekomsten av regler alltid kommer att utgöra visst hinder för rationell 
måluppfyllelse och därigenom innehålla sina egna incitament för att överträdas 
(jämför även Box 1983). 

Sammantaget handlar "det goda" i företags relationer med affärspartners om att 
utveckla förtroende för varandra och därigenom kunna hantera förbindelsen 
smidigare, utan omfattande kontrollsystem, samt om att ta ett extra ansvar för 
motparten. I verkstadsföretaget arbetade man för långsiktiga förbindelser med 
ett fatal leverantörer för att slippa granska inkommande detaljer. Gentemot 
vissa kunder till nedlagda produkter hade man gått med på att förlänga leveran
serna utöver vad som formellt krävdes. Det kan också uppfattas som "gott" att 
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avstå från att utnyttja maktövertag, vilket kan exemplifieras med att smides-
företaget satte egna begränsningar för prissättningen. Det kan däremot vara 
"ont" att missbruka sitt maktövertag, såsom när smidesföretaget hela tiden 
måste anpassa sig efter byggföretagens planeringsändringar, eller att tillverka 
farliga produkter, vilket enkätundersökningens företagsledare - av olika skäl -
opponerade sig starkt emot. Att ensidigt och mot den andres vilja avbryta lång
siktiga relationer, vilket verkstadsföretaget gjorde, kan också uppfattas negativt. 

Förekomsten av "gott" och "ont" är uppenbarligen i stor utsträckning avhängigt 
maktbalansen mellan parterna, vilken avgörs av marknads- och konkurrens
situationen. Samtidigt är det viktigt att, som fallanalyserna visade, uppmärk
samma betydelsen av långsiktiga förbindelser och social interaktion för att 
skapa ömsesidigt fungerande etiska kontrakt och utveckla intressegemenskap 
med och förpliktelser gentemot motparten. Utrymmet för "gott och ont age
rande" begränsas dock av yttre regler, samtidigt som de inblandade aktörernas 
egenutvecklade normer om t ex affärsmässighet, ordhållighet, kvalitet osv också 
kan vara betydelsefulla för relationens sätt att fungera ur ett etiskt perspektiv. 

13.2.4 ANSTÄLLDA - LOJALITETSKRAV ELLER KONTROLL 
Relationen mellan företaget och de anställda präglas, ur ett etiskt perspektiv, av 
huvudsakligen två förhållanden; dels den grundläggande ojämlikhet som ligger 
i att företaget vanligen har större ekonomiska resurser än den anställde (jämför 
Braybrooke 1983:145) och att denne många gånger är mer beroende av före
taget än vice versa; dels den omständigheten att relationen involverar aktörer i 
form av mänskliga individer, med personliga och sociala behov, vars tillvaro i 
hög grad är beroende av deras organisationstillhörighet. Människor har alltid 
rätt att bli behandlade som mål i sig, och inte enbart som medel, enligt ett av 
den deontologiske filosofen Kants "kategoriska imperativ" (Matthews, Good-
paster & Nash 1985:515). Samtidigt motiveras förbindelsen, ur företagets syn
vinkel, av den anställdes bidrag till företagets verksamhet och långsiktiga mål
sättningar. Det innebär att denne kommer att bli betraktad som ett medel, en 
resurs bland andra. Vidare är de anställda som intressentkategori betraktat en av 
de mest betydelsefulla aktörerna för företaget, enligt fallstudien. 

Det etiskt framträdande i relationen handlar således om hur långtgående rättig
heter och skyldigheter parterna har gentemot varandra inom ramen för denna 
maktmässiga obalans och med avseende på den mänskliga aspekten. Det före
faller enligt de båda fallföretagens ledningar som om man ställer rätt långt
gående krav på de anställdas skyldigheter beträffande arbetsinsats, uppträdande 
och lojalitet. Man väntar sig att lämnade direktiv och fattade beslut ska efter
levas av de anställda. Vidare fanns i båda fallföretagen en slags konsensusnorm, 
som i smidesföretaget handlande om att gemensamt undvika konflikter och i 
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verkstadsföretaget om att ställa upp på av ledningen fattade beslut. Höga krav 
på de anställdas lojalitet framkom även i enkätundersökningen, där hälften av 
företagsledarna ansåg att en anställd inte får offentliggöra förekomsten av 
oegentligheter hos sitt företag - trots att de enhälligt fördömde själva 
"oegentligheten" i det fiktiva fallet. 

Ledningens krav på lojalitet förefaller dock hänga samman med den roll den 
anställde förväntas ta i organisationen. Särskilt höga lojalitetskrav visade sig i 
enkätundersökningen vara förknippat med avsaknad av formella regler för 
styrning, vilket jag tolkade som att när de anställda lämnas frihet att agera 
självständigt, förväntas de frivilligt välja att tillvarata företagets intressen. 
Frånvaron av detaljerade instruktioner behöver alltså inte innebära lägre grad 
av styrning, vilket kan knytas till Czarniawska-Joerges (1988). Hon visar att s k 
ideologisk styrning - där ledningen söker kontrollera de anställda genom att på
verka deras världsbild och uppfattning om det önskvärda - kan vara lika infly
telserik som direkt beteendekontroll. 

Avvägningen mellan regelstyrning och lojalitetskrav pekar mot dilemmat att 
hålla kontroll på de anställda respektive att tilldela dem ansvar, som analysen 
av fallen pekade på som en central etisk fråga i relationen mellan ledning och 
anställda. Ur den anställdes synvinkel handlar det om anpassning gentemot 
organisationen kontra självständighet. 

Att fördela ut ansvar i företaget kan vara motiverande och engagerande för de 
anställda, vilket var tydligt i båda fallföretagen. Ur organisationens synvinkel 
innebär självstyre också högre flexibilitet (jämför Czarniawska-Joerges 1988), 
men att få ett alltför stort ansvar kan upplevas frustrerande för enskilda indivi
der. Analysen av verkstadsföretaget visade att en del anställda inte ansåg sig 
kunna leva upp till de nya krav som ställdes. En del anställda förefaller således 
kunna uppleva stress som kan relateras till att det tilldelade ansvaret går utöver 
det önskade. 

Allt för lite ansvar och självständighet i arbetet kan dock minska den anställdes 
engagemang, enligt fallstudien. En styrningsform som bygger på auktoritet och 
detaljerad styrning är dessutom förknippad med en negativ människosyn, där 
individen inte uppfattas som en social person med vilja att utvecklas (Schein 
1968). Ur företagets synvinkel erhålls däremot förutsägbarhet och individen kan 
känna större trygghet (Czarniawska-Joerges 1988). 

Balansen mellan regler, kontroll och styrning å ena sidan respektive frihet, 
självständighet och ansvarstagande å den andra, far således etiska implikationer 
av olika slag, för företaget och för den enskilde. Avvägningen utgör ett ständigt 
närvarande dilemma, som inte har någon entydigt "god" lösning, ur någondera 
partens perspektiv. När ansvar och självständighet dominerar i en organisation 
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kan detta upplevas som "gott" ur de anställdas synvinkel, som därigenom får ett 
mer meningsfullt arbete och större respekt som mänskliga individer. Denna av
vägning behöver dock inte vara entydigt positiv, utan tilldelning av ansvar kan 
också upplevas stressande. Dessutom kan individen känna ett starkare inre tryck 
att agera för företagets bästa (jämför enkätstudien respektive smidesföretaget). 
En styrningsform som däremot domineras av kontroll och de anställdas an
passning kan vara god för organisationen vars samlade agerande blir mer förut
sägbart. Styrningsformen kan däremot upplevas negativ ur etisk synvinkel av de 
anställda, som får mindre frihet. Den kan dock ge en större trygghetskänsla. De 
implicita kraven på agerande blir också lägre. 

De anställda kan därför vara något ambivalenta beträffande fördelningen mellan 
ansvar respektive kontroll. I fallföretagen var det uppenbart att de anställda å 
ena sidan förväntade sig att få anvisningar för arbetets utförande och att led
ningen skulle ta ansvar för företagets skötsel och framtid - och att de å den 
andra sidan sökte frihet och självständighet (i varierande omfattning) i sitt ar
bete. Individen engagerar sig i sitt arbete och i företaget, samtidigt som han/hon 
måste anpassa sig efter företagets intressen och inordna sig i de beslut som fat
tas. Det innebär, enligt Blau (1964) att den anställde både måste uppskatta sin 
ledare och låta sig domineras av denne. Detta dilemma visade sig de anställda i 
både smides- och verkstadsföretaget hantera genom att kognitivt fördela enga
gemanget respektive underordningen på skilda ledningspersoner; en ledare till
delas den auktoritativa rollen medan en annan far ta emot lojaliteten och upp
skattningen. Den personliga kontakten mellan anställda och olika lednings
personer förefaller vara av avgörande betydelse för tillsättningen av dessa rol
ler. 

Detta kan också från ledningens sida utgöra en mer eller mindre medveten stra
tegi för att hantera dilemmat med avvägning mellan självstyre, engagemang och 
ansvar respektive kontroll, styrning och förutsägbarhet; genom att låta skilda 
ledningspersoner representera varsin roll kan man i någon mening göra både 
och, dvs både styra de anställda och få dem engagerade. Varken i smides- eller 
verkstadsföretaget kan företagsledningen ha varit omedveten om de anställdas 
värdering av ledningspersonerna utan att för den skull aktivt ha motarbetat den. 
Företagare som ensamma leder en verksamhet måste själva hantera detta di
lemma dagligen, men kan om verksamheten växer möjligen tillsätta någon ar
betsledare som kan komplettera ledarskapet ur någondera aspekterna. Dessutom 
måste man vara medveten om att den konkreta avvägningen mellan självstyre 
respektive kontroll i varje företag måste bli starkt beroende av verksamhetens 
karaktär. 

Det är också viktigt att påpeka att en organisationsform som betonar de anställ
das ansvarstagande och där de formella hierarkiska nivåerna är få, inte nödvän
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digtvis behöver vara demokratisk i meningen att de anställda ute i organisatio
nen direkt deltar i företagets skötsel och övergripande beslutsfattande. Detta var 
uppenbart i fallstudien, i synnerhet i smidesföretagets fall. 

Den grundläggande ojämlikheten mellan företagsledning och anställda innebär 
däremot inte att företagets makt över den anställde är absolut. Som nämndes i 
inledningen utgör de anställda en central aktörskategori för företaget, varför 
ledningen har anledning att ta hänsyn till deras krav och intressen för att för
säkra sig om en god arbetsprestation. I båda fallföretagen ansträngde sig led
ningen att informera medarbetarna om viktiga beslut på ett sätt som gjorde de 
anställda motiverade att följa dem. Vikten av motivation för orderefterlevnad 
framhölls både i det stora företaget med distans mellan ledning och personal 
och i det lilla företaget med sin nära sociala interaktion. 

De anställdas makt kan grunda sig på att de utgör ett kollektiv, en antalsmässigt 
stor grupp som agerar solidariskt med varandra. Fackföreningen kan härvidlag 
utgöra en viktig intermediär part som för detta kollektivs talan. I verkstads
företaget var konfliktbenägenheten mellan ledning och verkstadsarbetare för
hållandevis hög; bland verkstadsarbetarna etablerades gruppnormer som gjorde 
dem till en stark förhandlingspart gentemot ledningen. Tjänstemännen i verk
stadsföretaget och de anställda i smidesföretaget hade inte motsvarande starka 
ställning, bland annat beroende på sitt lägre antal men också p g a närmare per
sonliga kontakter med överordnade. Mintzberg (1983b) hävdar dock att vissa 
anställda kan fa makt i en organisation i egenskap av att vara experter på något 
för företaget centralt område, vilket torde ha viss motsvarighet i verkstadsföre
taget. 

Företagets förpliktelser, motsvarande de anställdas rättigheter, handlade enligt 
fallanalysen i stor utsträckning om vilket ansvar företagsledningen tar för sina 
anställda vid förändring av relationens karaktär eller vid avbrytande av den. 
Analysen visade att smidesföretagets ledning verkade ta sitt formella, dvs eko
nomiska och juridiska, ansvar gentemot de anställda, men inte särskilt mycket 
därutöver. Verkstadsföretaget präglades snarast av ytterligheterna i detta avse
ende; å ena sidan gjorde ledningen i vissa fall extra ansträngningar för att lindra 
effekterna för de uppsagda, medan man i andra fall valde att inte ens följa de 
formella reglerna. Upplevelsen av det ekonomiska handlingsutrymmet, liksom 
enskilda ledares inställning, var här betydelsefullt. 

I verkstadsföretaget visade analysen också på risken för "moraliska tomrum", 
dvs etiskt problematiska situationer när ingen representant för företaget anser 
sig ha ansvaret för inträffade problem i relationen med anställda. Bland annat 
kan nuvarande ledare identifiera bristfalligheter hos tidigare ledningars sätt att 
hantera personalen, utan att själva vilja ta ansvar för konsekvenserna av dessa 
brister. En viktig etisk fråga i relationen mellan företag och anställda är således 
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dels vilket ansvar ledningen tar på sig gentemot de anställda, dels hur varaktigt 
respektive personbundet detta ansvarstagande är. 

Diskussionen i det här avsnittet kan sammanfattas genom återknytning till dess 
inledning om de grundläggande förhållanden som präglar relationen mellan fö
retag och anställda ur ett etiskt perspektiv; en ojämlik maktbalans och aktörer i 
form av mänskliga individer. Det centrala ur etisk synvinkel handlar om vilken 
styrningsform ledningen väljer att tillämpa gentemot de anställda, vilket far 
olika typer av implikationer för såväl organisation som anställd. Den ojämlika 
maktbalansen är dock inte ovillkorlig, utan de anställda kan bl a genom kollek
tivt agerande till viss del balansera företagsledningens auktoritativt och resurs
mässigt baserade övertag. Båda parter kan vid olika situationer utnyttja sin 
ställning för att genomdriva egna intressen, och det är ofta i öppna konflikt
situationer som maktbalansen synliggörs. Utgången av sådana konflikter kan fa 
stor betydelse för parternas upplevelse av sina möjligheter och förpliktelser i 
relationen framgent, såsom fallen visade. 

Vidare utgör de anställda i viss utsträckning både mål och medel för företaget. 
Ledningen betraktar de anställda som människor, vars behov, intressen och per
sonlighet kräver hänsynstagande. Samtidigt synes "individen som mål" vara 
underordnat dess roll som medel för organisationens måluppfyllelse. Ledningen 
hanterar relationen med anställda i enlighet med företagets intressen. Synen på 
de anställda som resurs innebär också att relationen styrs efter de förändringar i 
exempelvis marknadssituation eller produktionsteknologi som inträffar. 

13.2.5 ÖVRIGA AKTÖRER OCH SAMHÄLLET 
I den sista aktörskategorin samlar jag alla övriga typer av intressenter, som inte 
kan betraktas vare sig som ägare, som direkta affärspartners eller som anställda. 
I varje specifikt fall kommer verksamhetens art och företagets situation och ka-
rakteristika att avgöra vilka aktörer som inryms i denna kategori och vilken re
lation de har till företaget; för företag med miljöpåverkande aktiviteter kommer 
närsamhälle, miljögrupper och kommunrepresentanter förmodligen att bli bety
delsefulla, medan andra företag kan ha kontakter med offentliga organ för 
finansiellt stöd och rådgivning, och börsföretag interagerar indirekt med 
kapitalmarknadsaktörer osv. Olika typer av etiska frågor och problem aktuali
seras då. 

Dessutom kan alla företag sägas tillhöra samhället i en vidare mening. I före-
tagsetisk teoribildning analyseras gärna förhållandet mellan företag och allmän
heten, eller staten, och i enkätstudien ställdes frågor om företagsledarnas in
ställning till "samhället". Många respondenter visade sig vara negativt inställda 
till samhällets sätt att påverka företagen, genom lagstiftning och genom myn
dighetspersoner. Däremot föreföll man beredda att ta ett visst ansvar för miljön. 
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Inställningen till direkta regelbrott var varierande, men många verkade ha svårt 
att öppet acceptera lagöverträdelser. Det gällde även i fall med förmildrande 
omständigheter. 

I fallföretagen aktualiserades inte särskilt många aktörer som kan föras till kate
gorin samhälle över huvud taget. Verkstadsföretaget hade vissa kontakter med 
lokala offentliga organ i samband med personalnedskärningar och strategiska 
verksamhetsförändringar, nya stororders etc. Det gick däremot inte att urskilja 
något särskilt moraliskt ansvar inför samhället i allmänhet i d e båda fallen, ut
över att följa den norm som lagstiftningen ger.134 Detta överensstämmer med 
det moraliska minimumet, som enligt Hansson (1986:44) handlar om att inte 
orsaka skada. Det är dock svårt att tolka huruvida de företagsledare som i en
kätstudien ansåg att företagen har ett miljöansvar egentligen motsvarar 
Hanssons definition av moraliskt engagemang, dvs om man söker bidra till 
samhällets bästa utöver lagstiftningens krav. Det hör till sakens natur att det är 
skillnad mellan att uttala ett allmänt miljöansvar och de konkreta åtgärder som 
man i praktiken är beredd att ta. Noteras kan även att miljöfrågan i dagens sam
hälle tenderar att bli av sådan art att den påverkar kunders produktval, och där
för mer och mer kan komma att inkluderas i relationen med den aktörskategorin 
i stället. Det innebär att företagen ser affärsmässigt och marknadsföringsmässigt 
på sitt miljöengagemang, och det blir inte längre en del i ett eventuellt samhälls
ansvar. 

Den konklusion som kan göras i detta avsnitt är att aktörer som företaget inte 
har något direkt dagligt utbyte med inte kommer att uppfattas som särskilt bety
delsefulla för beslutsfattande och handlande inom organisationen. "Samhället" 
ger de grundläggande förutsättningarna för verksamheten och tillhandahåller ett 
regelsystem som man vanligen söker följa, men uppfattas inte som någon aktiv 
motpart i relationer. 

Det etiska perspektivet på företags relationer har genom detta kapitel konkreti
serats med avseende på vilka frågor som synliggörs i förhållande till olika 
grupper av aktörer. Jag har också fört en allmän diskussion av undersöknings
subjektens inställning till etiskt hänsynstagande i princip och i praktiken. Det är 
nu dags att gå vidare och i enlighet med föresatsen i kapitel 1 analysera 
moraluppfattningar inom näringslivet mot en kontextuell bakgrund. 

134 Ledningen i verkstadsföretaget valde dock vid vissa tillfällen att inte följa denna norm. 
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14. Etiska förhållningssätt inom näringslivet 

I föregående kapitel visade jag vad som kan uppfattas som "gott och ont" i re
lationer mellan företag och olika aktörskategorier, såsom detta framkommit ge
nom teoretiska och empiriska studier. Jag ska nu gå vidare och fora samman 
resultat som visar hur näringslivets aktörer hanterar dessa frågor och hur detta 
är förknippat med kontexten. Slutsatserna bygger här vidare på de begrepp för 
individuella etiska synsätt hos företagsledare som utvecklades ur enkätstudien, 
och på de etiska handlings- och värderingsmönster på organisationsnivå som 
fallstudien resulterade i. Viss komplettering av den teoretiska referensramen 
kommer att ske även här, i syfte att utveckla och abstrahera tolkningen av dessa 
begrepp. 

I detta kapitel kommer jag även att föra en diskussion kring möjligheterna av 
andra förhållningssätt inom det normalt fungerande affärslivet, vid sidan av de 
direkt empiriskt funna. Vilka beröringspunkter de båda begreppsparen har med 
varandra kommer också att diskuteras. Vidare förs en diskussion om implika
tionerna av skilda förhållningssätt, för de olika aktörer som företag har relatio
ner med. Kapitlet inleds dock med att de tre kontextuella dimensionerna (se 
figur 3.5, sid 68) och deras betydelse för hanteringen av etiska problem 
klargörs. 

14.1 Individ 
Utgångspunkten för den diskussion om kontextens betydelse som fördes i kapi
tel 3 var att det är den enskilda individen som utgör grunden för beslutsfattande 
och agerande i etiska frågor, även om människor även kan agera kollektivt. Den 
inledande empiriska undersökningen, enkätstudien, avsåg just individnivån, dvs 
enskilda företagsledares moraluppfattning. Den breda ansatsen i denna studie 
möjliggjorde fokusering på vissa individstrukturella förhållanden i individernas 
bakgrund och personlighet. Härvidlag visade sig företagsledarens utbildnings
nivå vara särskilt intressant med avseende på skillnader i respondenternas sätt 
att ta ställning till etiska frågor och dilemman. 

Det innebär att individens teoretiska skolning samspelar med dennes moralupp
fattning. Samspelet verkar vara dock mer komplext än vad Kohlbergs moral
utvecklingsteori (Kohlberg 1984) ger vid handen; enligt denna ökar förmågan 
till moraliskt resonemang när den intellektuella och sociala förmågan utvecklas 
hos individen. En utvecklad resonemangsförmåga avspeglas, enligt Kohlberg 
(1984), i användning av principiella argument i stället för egoistiska eller socialt 
orienterade. I enkätundersökningen visade sig ledare med kort teoretisk utbild
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ning oftare än andra använda humanitärt och personorienterade sätt att resonera 
i etiska dilemman. Med stigande utbildningsnivå ökade i stället andelen som 
utgick från ekonomiska och företagspragmatiska argument. Dessa skillnader 
kan inte direkt överföras till olika nivåer i Kohlbergs moralutvecklingstrappa, 
utan visar snarare en benägenhet att utvecklas från sin personliga moralupp
fattning mot en mer affärsmässigt orienterad sådan vid stigande teoretisk ut
bildning. 

Förmodligen är detta starkt beroende av vilken denna teoretiska utbildning är. 
Ingenjörs- och ekonomexamen dominerade hos de högskoleutbildade företags
ledarna i enkätundersökningen, och denna skolning förefaller således stärka 
organisationsperspektivet vid bedömning av etiska frågor inom affärslivet. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att många av vardagens beslut och 
handlingar inte föregås av någon djupare reflektion kring olika handlings
alternativ och dess konsekvenser. Ofta sker handling och ställningstagande på 
ett vanemässigt, oreflekterat sätt (Wahlund 1994), varvid individens erfaren
heter och socialt grundade vanor torde bli betydelsefullt också for sättet att 
hantera etiska frågor. 

Individens moraluppfattning behöver inte heller avspeglas i konkret agerande, 
utan situationsfaktorer och andra människors uppfattningar kan styra föreställ
ningar om det möjliga/önskvärda handlandet. Detta är uppenbart inte minst i 
företagssammanhang, där organisatoriska målsättningar och strategier ger med
arbetarna vägledning för agerande. Fallstudien visade dock att det även på en 
kollektiv nivå kan finnas utrymme för enskilda individers initiativ och person
lighet vid hantering av företags externa och interna relationer. 

Detta gäller i synnerhet individer som p g a sin position i organisationen har ett 
större inflytande, men även anställda på lägre nivåer kan ibland hantera etiska 
frågor och dilemman i företagets relationer med viss autonomi. Förutsättningen 
för detta är att relationen inbegriper interaktion mellan parterna på individnivå. 
En sådan interaktion kan leda till utveckling av informella och frivilliga för
pliktelser, men kan också störa relationen om de inblandade personerna inte 
fungerar tillsammans. 

Fallen visar också att enskilda individers utrymme kan vara större i en liten 
organisation. Vi kunde i smidesföretaget se att de båda ledningspersonernas 
värderingar och personlighet haft stor betydelse för de relationer som etablerats 
och hantering av dessa. De arbetsetiska värderingarna, som genomsyrade före
taget, emanerade från grundaren och hade övertagits av såväl söner som an
ställda. Ledarens etiska normer och värderingar kan således vara betydelsefulla 
för organisationens handlings- och värderingmönster, vilket kan knytas till tidi

308 



gare forskning om ledarens betydelse i små företag (se t ex Schein 1985 och 
Johansson Lindfors 1989). 

Ledarens betydelse för moralen även i stora företag framhävs ofta inom före-
tagsetisk teoribildning (se t ex Hansson 1986). Anställda företagsledare kan 
dock bytas ut på ett sätt som egenföretagare inte kan. Bristande kontinuitet på 
ledningspositionen minskar ledarens långsiktiga betydelse, såsom analysen av 
verkstadsföretaget visade. Det var inte självklart att VDs värderingar och tänke
sätt fick genomslag i organisationen i stort. 

Samtidigt som det således ar relevant att ta sin utgångspunkt i individnivån vid 
analys av etiska förhållningssätt inom näringslivet är det uppenbart att etik inte 
enbart är något personligt eller individuellt. Pearson (1995) är kritisk till foku
seringen på enskilda ledares moral inom den traditionella företagsetiska teori
bildningen. Han menar att det är viktigt att inse att: 

"[...] business organisations have an existence above and beyond the indivi
duals who run them. Business develop long-lasting cultures which may or 
may not coincide with the values and beliefs of individual managers". 
(Pearson 1995:146) 

Detta är i överensstämmelse med den diskussion som förts tidigare; inom 
affärslivet sker agerande och beslutsfattande vanligen inom ramen för ett före
tag, varför näringslivets etiska förhållningssätt är beroende av ett kontextuellt 
samspel utöver den enskilda handlande människan. Nästa kontextuella dimen
sion i den teoretiska modellen är därför organisationsnivån. 

14.2 Organisation 
Organisationsnivån kan innefatta en mångfald olika aspekter, faktorer, strävan
den osv. I den teoretiska referensramen fokuserade jag dels på gemensamma 
uppfattningar som utvecklas över tiden bland medlemmarna i en organisation 
och som efterhand blir självklara och för givet-tagna, dels på organisations
strukturella faktorer som skapar förutsättningar för organisationsmedlemmarnas 
agerande. Vid analysen av de empiriska studierna har jag sökt skilja ut olika 
faktorer som förefaller samspela med de individuella synsätt respektive organi
satoriska handlings- och värderingmönster som formulerades. Organisationens 
storlek och komplexitet visade sig vara av särskild betydelse. Stigande före
tagsstorlek förknippas ofta med ett ökande antal inblandade i företagets olika 
relationer, vilket far återverkningar för sättet att hantera dessa ur ett etiskt per
spektiv. 

När ett fatal personer är engagerade i relationen finns förutsättningar för att 
sträva efter ömsesidighet i förbindelsen och utveckla självpåtagna förpliktelser 
gentemot varandra. Detta var tydligt i båda de studerade fallföretagen, men i 
synnerhet i smidesföretaget där organisationens litenhet innebar att enskilda 
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individer utgjorde bas för agerande och för sättande av normer för hantering av 
interna och externa aktörer. I enkätundersökningen var det på motsvarande sätt 
vanligare att ledare i små företag anlade en individorienterad och tillåtande syn 
på etiska frågor. Detta kan tolkas som att dessa ledares erfarenheter av nära och 
personliga relationer inom och kring det egna företaget tog sig uttryck även i 
deras ställningstaganden gentemot enkätens fiktiva fall. 

När fler personer involveras kommer förbindelsen att bli mer abstrakt och for-
maliserad, vilket förefaller leda till en ökande benägenhet att betrakta motparten 
instrumenteilt. Affärsmässighet och företagets målsättningar, vilket i och för sig 
är viktigt även i små foretag, kommer att fa en dominerande betydelse. I stora 
organisationer med hierarkisk avgränsning av organisationsmedlemmars an
svarighet kommer människorna att frånsäga sig personligt ansvar för de beslut 
de medverkar till, menar Clinard (1979:7). I det större fallföretaget orienterades 
relationerna i stor utsträckning mot parter i form av kollektiv - grupper av an
ställda, andra organisationer osv - och förhållandet mellan dem blev därigenom 
mer opersonligt och egenintresseorienterat, med därtill hörande högre konflikt
benägenhet. Bland respondenter i stora företag i enkätundersökningen intog 
man oftare en strikt syn på andra aktörers agerande inom affärslivet och en 
pragmatisk, företagsanknuten inställning i etiska dilemman. Vidare ökade 
kraven på de anställdas lojalitet vid stigande företagsstorlek, vilket också visar 
en mer medveten och målinriktad syn på dessa relationer. Detta tyder på att den 
ekonomiska rationaliteten som grund för affärslivet får särskild genomslags
kraft i stora företag och/eller i opersonliga relationer. 

Det innebär också att samspelet mellan företagets ekonomiska situation och 
sättet att hantera olika relationer förefaller vara komplicerat. Enligt enkätresul
taten är det inte givet att en sämre lönsamhet direkt leder till ett mer lönsam-
hetsorienterat tänkande, utan detta är beroende av synen på ekonomisk vinning i 
allmänhet. En möjlig tolkning är att i företag där lönsamhet är en förutsättning 
för stabilitet och överlevnad, men inte har något direkt egenvärde (såsom i smi-
desföretaget), kommer den ekonomiska rationaliteten snarast att spela rollen av 
en "hygienfaktor" (jämför Herzberg, Mausner & Snyderman 1959). Begreppet, 
som egentligen är förknippat med arbetsmotivation, innefattar faktorer som kan 
ge upphov till missnöje om de ej tillfredsställs, men som inte utgör några posi
tivt motiverande krafter. 

En accentuerad orientering mot affärsmässighet i organisationen medför där
emot att lönsamheten blir en "motivator", som ger en starkare drivkraft mot 
agerande. I enkätstudien hade ledare i företag med otillfredsställande vinstnivå i 
vissa fall större benägenhet att acceptera andras oegentligheter, men många 
gånger var skillnaderna mellan dessa och respondenter i företag med god 
vinstnivå små. Fokusering på vinstmålet var dock förknippat med en mer affärs
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mässig och organisationsorienterad syn på flera etiska dilemman i enkäten. I 
verkstadsföretaget, som visserligen hafi en svag lönsamhet under flera års tid, 
var den ekonomiska drivkraften stark och hade i synnerhet på senare tid styrt en 
betydande del av agerandet inom organisationen. 

Samtidigt förefaller ett begränsat utrymme för individuellt hänsynstagande i 
distanserade och opersonliga relationer vara förknippat med mindre benägenhet 
att överskrida affärslivets gemensamma spelregler. Enligt resultaten i enkät
undersökningen framstod ledare i stora företag som mindre accepterande av 
regelöverträdelser och mutförsök, ofta på pragmatisk grund. 

Organisationens struktur kan också vara betydelsefull ur ett etiskt perspektiv, 
enligt den teoretiska referensramen, bl a genom ansvarsfördelningen inom före
taget, förekomsten av styrande regler för agerande och maktkoncentrationen. 
Ett organisationsinternt avstånd mellan den som är ansvarig för beslut och den 
som genomför det kan enligt Clinard (1979) skapa förutsättningar för använ
dande av icke accepterade metoder. I verkstadsföretaget var kvalitetstänkandet 
bland verkstadsarbetarna inte särskilt utvecklat när de arbetade i isolering vid 
sina maskiner efter givna körscheman, men den nya grupporganisationen med 
både arbetsvidgning och arbetsberikning (Mintzberg 1983a) hade lett till för
ändrade attityder och ökat ansvarstagande. I smidesföretaget hade arbetarna 
traditionellt ett helhetsansvar för sina uppdrag, vilket motiverade dem att utföra 
arbetet väl. Avsaknad av detaljerade regler för utförande verkar således vara 
förknippat både med en mer spridd ansvarsfördelning i organisationen och 
högre implicita krav på anställdas lojalitet. Däremot hade ledare i enkätunder
sökningens stora företag i allmänhet större benägenhet att sprida ut ansvaret för 
företagets skötsel i organisationen än ledare i små företag. Detta kan förknippas 
med att maktkoncentrationen till företagets topp blir mer uttalad i en liten, enkel 
organisation än i en stor och komplicerad/byråkratisk (jämför Mintzberg 
1983a). Även i smidesföretaget var det uppenbart att det övergripande ansvaret 
för företagets inriktning, skötsel och framtid åvilade företagsledningen. 

Det är dock viktigt att skilja mellan det ansvar som ledningen tilldelar de an
ställda, vilket belystes i de båda empiriska studierna, och det ansvar de anställda 
tar på sig, vilket kunde studeras i fallföretagen. Det ansvar företagsledningen 
anser åvilar de anställda behöver inte dessa känna sig förpliktade för, såsom 
analysen av verkstadsföretaget visade. Om den anställda tar på sig ett lägre an
svar än ledningen tilldelat denna kan detta skapa problem i företagets relationer 
med andra parter. 

Företagets verksamhet har också betydelse för agerandet i interna och externa 
relationer, enligt de empiriska resultaten. I företag med avancerad produktions
teknologi, som i verkstadsföretaget, kommer teknisk utveckling och förändring 
ständigt att vara viktigt, vilket stimulerar till aktiv förändring av företagets rela
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tioner. Vid en enkel och mer hantverksmässig produktionsteknologi, vilket åter
fanns i smidesföretaget, kommer i stället stabilitet i verksamhet och personal att 
vara betydelsefullt för företagets framgång, vilket avspeglar sig i en strävan mot 
oförändrat innehåll i relationer. Strävanden och normer bakom hanteringen av 
relationer är dock inte enbart förknippat med strukturella faktorer, utan gemen
samma värderingar kan utvecklas över tiden genom organisationsmedlemmar
nas interaktion. 

Denna immateriella sida av organisationen utgör en del i den helhet som de 
båda fallföretagen analyserats mot. De etiska handlings- och värderingsmönster 
som urskiljdes i dessa företag kan ses som uttryck för normer om rationalitet, 
stabilitet, arbetets genomförande, teknologins betydelse osv i respektive före
tag. Betydelsen av kulturella föreställningar framgår exempelvis i verkstads
företaget, där bristen på gemensamma normer beträffande organisationens mål 
och mening bidrog till splittring, interna konflikter och marknadsmässiga pro
blem. I smidesföretaget fungerade de arbetsetiska värderingarna reglerande för 
synen på och hanteringen av kunder och olika anställda. 

Aktörers sätt att hantera företagets relationer måste också förstås mot bakgrund 
av den omvärld de befinner sig i. Det innebär att vi måste gå vidare till nästa 
dimension i kontexten, dvs omgivningsnivån. 

14.3 Omgivning 
Även samspelet med företagets omgivning har flera nivåer. För det första verkar 
företag på olika typer av marknader (arbetsmarknad, finansiella marknader, 
varumarknader etc), där marknadssituation och konkurrens skapar styrkeförhål
landen mellan de parter som agerar på marknaden. Denna maktbalans far ur 
etiskt perspektiv betydelse för hur aktörer kan genomdriva sina egenintressen i 
relationen och för uppkomst och hantering av konflikter i relationer med olika 
parter i omgivningen. Marknadssituationen skapar också förutsättningar för den 
tidshorisont relationerna etableras på; om relationen främst innebär ett 
kortsiktigt och egenintressefokuserat utbyte eller om det är långsiktigt orienterat 
mot samarbete och ömsesidighet. Pearson (1995) menar att organisationers 
strävan efter uppställda mål leder till att de alltid riskerar att ligga på gränsen 
till det etiskt acceptabla, men att de samtidigt är beroende av att uppfattas som 
trovärdiga. Trovärdigheten blir central i synnerhet i långsiktiga relationer, 
menar han. Detta är förknippat med att båda parter vid upprepad interaktion 
kommer att gynnas av samarbete, vilket modifierar strävan i kortsiktigt egen-
intresse. Men såsom fallet verkstadsföretaget visade, är det inte givet att en 
långsiktig relation behöver ha denna ömsesidighetssträvan. Om parternas öm
sesidiga beroende av varandra är stort, kan långsiktigheten vara förenad med 

312 



motsättningar och konflikter. Sådana beroenden, av exempelvis teknisk art, 
stänger egentligen ute relationen från marknadspåverkan. 

För det andra har aktörer indirekta relationer med varandra inom näringslivet 
och kan därigenom etablera gemensamma föreställningar och beteendemönster. 
Såsom diskuterades i referensramen kan regler och praxis grundläggas inom t 
ex en viss bransch. I enkätstudien framstod branschvariabeln dock inte som sär
skilt utslagsgivande för företagsledarnas inställning till enkätens etiska problem 
och dilemman. En mer personligt orienterad moraluppfattning urskildes visser
ligen inom "lågteknologibranschen" livsmedelsdetaljhandel, men ofta kunde 
branschmässigt baserade variationer återföras på systematiska skillnader i före
tagsstorlek och respondentens utbildningsnivå. Möjligen är "bransch" (som det 
definierades med hjälp av SCBs näringsgrensindelning) ett alltför trubbigt be
grepp för att fånga upp utveckling av gemensamma föreställningar inom olika 
delar av näringslivet.135 Bland annat av denna orsak var det relevant att hålla 
branschen "konstant" i fallstudien, och enbart variera antalet anställda. 

Däremot tyder andra resultat på att näringslivets aktörer genom olika former av 
interaktion etablerar gemensamma föreställningar, som påverkar deras uppfatt
ning om vad som är möjligt och önskvärt i fråga om hantering av företags rela
tioner. Exempelvis förefaller bransch- och näringslivsorganisationer, enligt re
sultaten från enkätstudien, att kunna spela en viktig roll som referensgrupper. 
Enkätresultaten visade att ett starkt kontaktnät inom en sfär, såsom bransch- och 
näringslivsorganisationer, ofta var förknippat med motsvarande inom andra 
sfärer, såsom rådgivare eller offentliga organ. Dessa täta kontaktnät synes sti
mulera aktörernas moraluppfattning mot en högre "teoretisk" medvetenhet - och 
samtidigt mot mer affärsmässiga, praktiska resonemang. Företagsledare som 
arbetar under mindre omvärldspåverkan måste i större utsträckning utgå från sin 
egen personliga moraluppfattning vid bedömning av affärslivets etiska frågor 
och kan ha svårare att bedöma hypotetiska dilemman som de inte själva upp
levt. Vikten av interaktion mellan aktörer, på annat än rent affärsmässiga grun
der, framkommer även i det lilla fallföretaget. Olika typer av stödjande aktörer, 
såsom bransch- och arbetsgivareförbunden, var där mycket viktiga för företags
ledarna. 

Vidare är näringslivet en del i samhället, vars kultur, sociala normer, lagstift
ning och kontrollsystem osv samspelar med aktörernas uppfattning om vad som 
är rätt och fel i hantering av företags relationer. Kulturen inom ett land eller en 
region sätter sin prägel på de organisationer som finns inom denna (Hofstede 

135 Däremot påverkar branschtillhörigheten även vilken typ a v verks amhet som bedri vs och därm ed 
till viss del de strukturella förhållandena i organ isationen. Likartade typer av näri ngsaktiviteter kan 
dock ofta skötas med rä tt var ierande organ isationsstrukturer, var för sam bandet mellan bra nsch och 
etiskt förhållningssätt också här blir otydligt. 
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1991). Denna nivå blir dock relevant att fokusera när det etiska perspektivet 
anläggs globalt, dvs när man analyserar relationer mellan aktörer från skilda 
nationer. Svårigheter att förstå varandra över kulturgränser kan förhindra eta-
blering av relationer över huvud taget, vilket verkstadsföretaget hade vissa erfa
renheter av. Sådana svårigheter torde även kunna bidra till att skapa och för
djupa etiska spänningar mellan parter, på grund av skilda informella förvänt
ningar på varandras insatser. 

Inom samhället, landet, återfinns formella regelsystem som ger restriktioner för 
handlande, vilka aktörerna måste förhålla sig till. Reglernas styrande inverkan 
verkar dock inte enbart vara beroende av aktörens upplevelse av deras legitimi
tet (Merton 1957), utan även av dennes uppfattning om kontroll- och sanktions
systems effektivitet. I enkätundersökningen samspelade företagsledarnas upp
fattning om regelöverträdelser i någon mån med deras föreställning av risken 
för upptäckt av desamma. I verkstadsföretaget valde man i vissa situationer att 
frångå lagstiftningens regler, då fördelen för företaget upplevdes överväga de 
eventuella riskerna. Däremot framstod formella regler som viktiga i smidesföre-
taget, för att reglera förbindelser och sätta normer för parternas skyldigheter 
mot varandra. Smidesföretagets ledning valde till och med vid vissa tillfällen att 
följa normer som inte var knutna till några formella sanktioner. 

Därmed har det etiska perspektivet utvecklats genom empiriska resultat som 
visar olika kontextuella faktorers betydelse för aktörers sätt att möta och hantera 
etiska frågor och problem i företagens relationer. Det är visserligen knappast 
möjligt att föra någon fullständigt uttömmande diskussion om samspelet mellan 
kontext och hantering av etiska problem, men några av de mest betydelsefulla 
förhållandena hos individ, organisation och omgivning torde här ha penetrerats. 

Genomgången visar också på komplexiteten i samspelande omständigheter och 
analysen av de båda empiriska studierna "stannade" därför inte vid fokusering 
på enskilda detaljer. I enkätstudien samlades attitydbildningen i mönster med 
avseende på betydelsefulla bakgrundsfaktorer och ledde därigenom till utveck
landet av två skilda etiska synsätt. I fallstudien utgjorde kontexten i de båda fö
retagen en helhet och de etiska handlings- och värderingsmönstren tolkades 
gentemot denna helhet. Jag kommer nu att fortsätta diskussionen kring dessa 
båda empiriska grundade begreppspar för etiska förhållningssätt. Detta innebär 
att de tre kontextuella dimensionerna från den teoretiska referensramen (figur 
3.4) "läggs på" varandra och gemensamt bildar underlag för etiska förhållnings
sätt på individ- respektive organisationsnivå, i enlighet med figur 14.1. 
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! 
INDIVIDUELLA 
ETISKA SYNSÄTT 

Figur 14.1 Kontextuella dimensioner samspelar mot etiska förhållningssätt 

14.4 Etiska förhållningssätt på individ- respektive organisa
tionsnivå 
Utgångspunkten för det här arbetet har varit att etiska förhållningssätt hos nä
ringslivets aktörer utvecklas i samspel mellan den handlande individen, den 
organisation som denne befinner sig i och viktiga omgivningsförhållanden. Det 
innebär att den kontextuella bakgrunden i princip kan anta oändliga former och 
att en mångfald etiska förhållningssätt på individ- och organisationsnivå är 
tänkbara.136 Samtidigt är det rimligt att föreställa sig viss homogenitet i de fak
tiskt rådande förhållningssätten genom att traditioner och praxis över tiden ska
par likartade synsätt hos skilda aktörer. Det är också viktigt att söka det gemen
samma och övergripande vid teoriutveckling; teorier måste per definition vara 
mer sammanfattande och förenklande än den komplexa verkligheten. 

Således utmynnade analysen av de i enkäten undersökta företagsledarnas moral
uppfattning i två skilda etiska synsätt, vilka förknippades med distinkta typer av 
ledarskap. Analysen av fallföretagen resulterade i två etiska handlings- och vär
deringsmönster på organisationsnivå, som kan vara teoretiskt relevanta för att 
förstå hur aktörer inom företag tillsammans möter och hanterar etiska frågor 
och problem i företagens relationer. I det avslutande kapitlet kommer jag att 
föra en allmän diskussion om etiska förhållningssätt i dagens och morgon
dagens näringsliv, medan jag här vidareutvecklar diskussionen kring de empi
riskt funna etiska förhållningssätten. 

136 Dessutom kan ma n givetvis tän ka sig att an alysera etiska förhållningssätt på än nu mer aggrege-
rade förstoringsnivåer, såsom att undersöka förekomsten av gemensamma moralu ppfattning inom 
delar av näringslivet eller på nationsnivå. 

ORGANSATORISKA 
HANDLINGS- OCH 
VÄRDERINGSMÖNSTER 
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Jag kommer först att problematisera förhållandet mellan de båda individuella 
synsätten med avseende på skillnaderna i ledarskap respektive mellan de båda 
handlings- och värderingsmönstren med avseende på de särskiljande kontext
erna (se figur 6.1, sid 120, respektive 12.2, sid 289). I avsnitt 14.5 sammanförs 
de båda begreppsparen i syfte att peka på två fundamentalt skilda sätt att närma 
sig etiska frågor i relationer inom näringslivet; utifrån principer respektive mål
sättningar. Där diskuteras också implikationerna av dessa övergripande moral
uppfattningar för de olika parter företaget etablerar relationer med. 

14.4.1 LEDARSKAP OCH ETISKA SYNSÄTT 
I enkätundersökningen samspelade bakgrundsfaktorerna hos respondenten, 
inom dennes företag och i omgivningen med företagsledarnas inställning till de 
etiska problem och dilemman som presenterades. Således skilde jag mellan ett 
personligt respektive ett professionellt ledarskap. Det personliga ledarskapet 
byggde främst på faktorerna liten företagsstorlek, fåtaliga omvärldskontakter 
och kort teoretisk utbildning hos företagsledaren. Vidare kunde det i viss mån 
förknippas med lågteknologisk verksamhet. Detta personliga ledarskap samspe
lade med den personorienterade moralen, vilken innebär att affarsetiska pro
blem bedöms utifrån en personlig och humanitärt orienterad moraluppfattning 
hos aktören. Detta etiska synsätt ställdes i kontrast till den organisations-
orienterade moralen, där etiska dilemman bedöms utifrån praktiska, affärsmäs
siga grunder. En sådan inställning stimuleras enligt enkätanalysen av ett mer 
professionellt ledarskap, dvs i stora företag, med täta omvärldskontakter och där 
företagsledaren har hög utbildning. 

Om vi skiljer mellan ledarskap och moraluppfattning som två skilda dimensio
ner, kan dessa etiska förhållningssätt placeras in i nedanstående matris. Två av 
matrisens möjliga kombinationer har således fyllts empiriskt, och de andra två 
kommerjag att föra en principiell diskussion omkring. 

Etiska synsätt 

Ledarskap PERSONORIENTERAD 
MORAL 

ORGANISATIONS-
ORIENTERAD MORAL 

PERSONLIGT X 

PROFESSIONELLT X 

Figur 14.2 Ledarskap i förhållande till etiska synsätt på individnivå 

De rutor som markerats med X i figuren motsvarar således de båda former av 
individuella etiska synsätt som enkätundersökningen visade. Dessa framstår 
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även som teoretiskt logiska; etiska frågor och problem hanteras här på samma 
sätt som präglar företagets ledarskap i allmänhet. Företagsledaren i en liten 
organisation är van att agera självständigt, och utan omfattande omvärlds
kontakter blir dennes personliga erfarenheter vägledande för synen på etiska 
frågor. Gränsen mellan ledaruppgift och privatliv blir därigenom diffusare, och 
det blir naturligt att "privatlivets moral" far genomslag även i affärslivet. På 
motsvarande sätt har en högutbildad företagsledare i ett stort företag och med 
täta omvärldskontakter stora möjligheter att vidareutveckla sin moraluppfatt
ning i affärslivsfrågor i samspel med andra inom näringslivet, vilket stimulerar 
benägenheten att utgå från en företagsmässig syn på etiska dilemman. Distink
tionen mellan ledarens sätt att hantera affärslivets respektive privatlivets etiska 
problem kan därigenom bli skarpare, även om detta inte direkt undersöktes. Just 
diskrepansen mellan den egna moraluppfattningen och de krav som ens organi
satoriska roll ställer brukar ofta framställas såsom frustrerande för medarbetare i 
företag (se t ex Bowie 1982 och Blanchard & Peale 1988). 

Två av matrisens rutor är ofyllda. Den ena kombinationen, ett professionellt 
ledarskap och en personorienterad moraluppfattning, torde kräva en stark per
sonlig övertygelse hos den individuella aktören, så att denne inte tar intryck av 
kontakter med andra aktörer inom affärslivet. Detta förutsätter snarast en mora
lisk resonemangsförmåga på den "postkonventionella" nivån, dvs att individen 
inte söker anpassa sig efter auktoriteters krav, hot om bestraffning eller sociala 
belöningar vid hantering av etiska dilemman (jämför Kohlberg 1984). De egna 
etiska principerna måste också ha utformats utifrån ett vidare perspektiv än det 
företagsorienterade. 

Å andra sidan skulle en organisationsorienterad moraluppfattning vid ett per
sonligt ledarskap (dvs den andra tomma rutan) innebära att även lågutbildade 
ledare i små företag med fataliga omvärldskontakter anlägger en affärsmässig 
och situationsbetingad syn på etiska problem i företagets relationer. Det är i och 
för sig möjligt att också denna typ av ledare kan sätta företaget och dess bästa 
främst, även om det inte var lika vanligt bland de svarande respondenterna. 
Utpräglade entreprenörer, som drivs av en vilja att starta nya verksamheter och 
fa dem framgångsrika, skulle kunna passa in på denna kombination. 

14.4.2 KONTEXT OCH ETISKA HANDLINGS- OCH VÄRDERINGS
MÖNSTER 
Motsvarande diskussion kan föras med avseende på fallens etiska handlings-
och värderingsmönster. Den principiella, individuellt baserade moralen känne
tecknades av ansvarstagande gentemot motparten i en relation, utvecklande av 
egna principer och förpliktelser och av en strävan efter att bevara befintliga 
relationer. Den instrumentella, kollektivt baserade moralen präglades i stället av 
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en instrumenteil syn på relationer, som förändras i enlighet med företagsmål. 
Moralen utmärktes även av en strävan efter kontroll och av en hög konfliktnivå 
p g a parternas fokusering på egenintresse. De båda mönstren sågs som uttryck 
för, i det första fallet, det närmande mellan aktörer som möjliggörs genom liten
het, enkelhet och stabilitet, respektive den distansering som i det andra fallet 
bygger på storlek, komplexitet och dynamik. 

Även dessa båda begreppspar kan inplaceras i en matris av liknande slag som 
den föregående: 

Etiska handlings- och värderingsmönster 

Kontextuell situation 
präglas av 

PRINCIPIELL, 
INDIVIDBASERAD 

MORAL 

INSTRUMENTELL, 
KOLLEKTIVT BASERAD 

MORAL 

NARMANDE X 

DISTANSERING X 

Figur 14.3 Kontext i förhållande till etiska handlings- och värderingsmönster på organisa
tionsnivå 

Det är viktigt att poängtera att närmande och distansering inte är detsamma som 
företagsstorlek; även inom och mellan stora organisationer kan individuella 
aktörer nå varandra och få en god kontakt, vilket kan ligga till grund för utveck
landet av självpåtagna förpliktelser. Verkstadsföretagets fall tydliggjorde detta, 
exempelvis i enskilda säljares relationer med inköpare hos kundföretag eller i 
medarbetares goda relationer med sin chef. Men det är troligare att fler perso
ner blir inblandade i de externa och interna relationerna i stora företag, om en 
enskild individ inte kan hantera alla aspekter i en komplex situation själv. När 
flera representanter för respektive aktör är inblandade krävs någon form av 
gemensam styrning och samordning av deras agerande gentemot motparten, 
vilket gör att relationen förflyttas upp på kollektiv nivå. De ekonomiska och 
rationella bedömningar som på denna nivå explicit förs fram för att vägleda 
agerandet kommer då att bidra till en mer abstrakt och instrumenteilt orienterad 
relation, där självpåtagna förpliktelser och frivilligt extra ansvarstagande inför 
den andra aktören blir svårare att motivera inför den egna aktörsgruppen. 

Detta är i överensstämmelse med Jackall (1988), som menar att den byråkra
tiska organisationsstrukturen hos moderna företag leder fram till ett pragma
tiskt, nyttoorienterat tänkande hos organisationens beslutsfattare. Det byråkra
tiska tänkandet omformar etiska dilemman och problem till praktiska frågor 
som kan lösas rationellt, menar han. I det byråkratiska företaget finns inga var
aktiga principer, utan relationer hanteras utifrån den kortsiktiga egennyttan. 
Jackall (1988), som är starkt kritisk till hur etiska frågor i a llmänhet hanteras i 
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dagens företag, ställer denna byråkratiska etik i skarp kontrast till den etik som 
ursprungligen dominerade det kapitalistiska samhället, dvs den protestantiska 
etiken. Här var hårt arbete, ansvarstagande och ordhållighet centrala värden, 
menar han (Jackall 1988:191). Men enligt analysen av smidesföretaget kan även 
denna typ av moral, grundad på individuella principer, fa följder för företagets 
olika aktörer som dessa inte uppfattar som entydigt positiva. Detta återkommer 
jag till i nästa avsnitt. 

Det ovan förda resonemanget innebär att även på denna förstoringsnivå framstår 
de empiriskt funna kombinationerna av kontext och etiskt förhållningssätt som 
mer konsistenta och rimliga. De båda andra kombinationerna i figuren ovan är 
dock också tänkbara. I små, enkla och stabila organisationer där relationerna 
mellan interna och externa parter präglas av närhet, skulle det agerande företa
get ändå kunna hantera dessa relationer på ett instrumentelit sett. Det innebär att 
man snarast utnyttjar motpartens förtroende och den goda förbindelsen för egna 
syften, dvs det blir en bristande överensstämmelse mellan de betingelser rela
tionen upprättas under och företagets sätt att hantera uppkommande problem 
och konflikter. Det är svårt att föreställa sig att en relation skulle fortsätta 
genomsyras av närhet och förtroende sedan den ena parten visat att man betrak
tar den andra instrumentelit och endast låter egenintresset styra relationen. 

På motsvarande sätt torde det bli svårt för ett företag att upprätthålla en an
svarstagande syn på relationer och följa frivilliga förpliktelser vid konflikter i 
en relation som kännetecknas av distans; med komplexitet, föränderlighet och 
många inblandade aktörer. Det skulle i så fall kräva starka principer på organi
sationsnivå i det företaget. Risken är att de etiska spänningarna mellan parterna 
blir stora p g a bristande uppfattning om relationens implicita och under
förstådda karaktär. Detta var synligt i smidesföretagets fall i förhållande till de 
stora byggföretagen, där parterna hanterade relationen på skilda sätt och med 
delvis olika syften. 

De båda empiriskt funna begreppsparen från enkät- respektive fallstudie har 
klara beröringspunkter med varandra, även om de inte utgör varandras direkta 
motsvarigheter. En skillnad ligger i att den personorienterade respektive organi-
sationsorienterade moralen bygger på enskilda individers synsätt, medan den 
principiella, individbaserade moralen respektive den instrumentella, kollektivt 
baserade moralen utgår från den gemensamma nämnare mellan individer som 
föreligger på organisationsnivå. De metodologiska skillnaderna i respektive 
studie medför också att de individuella synsätten utgår från teoretiskt styrda 
frågeområden, medan de organisatoriska mönstren i större utsträckning bygger 
på konkreta erfarenheter hos den undersökta empirin. Likheterna ligger dock i 
att det inom respektive begreppspar går att återfinna en distinktion mellan ett 
personligt, humanitärt och principiellt grundat etiskt förhållningssätt respektive 
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ett affärsmässigt, praktiskt mål orienterat förhållningssätt. Detta utvecklar jag i 
det följande avsnittet. 

14.5 Etiska förhållningssätt - fokusering på principer eller 
mål 
Beröringspunkterna mellan de båda begreppsparen ligger således i distinktionen 
mellan att utgå från endera principer, vanligen individuellt baserade och 
humanitärt orienterade, eller målsättningar, i regel företagets ekonomiska mål, 
vid hantering av intressekonflikter och etiska dilemman inom näringslivet. 
Denna åtskillnad handlar om vilken utgångspunkt aktörer tar vid hantering av 
etiska problem i relationer med kunder, ägare, anställda osv. Aktörer tillämpar 
således skilda analyskriterier för att komma fram till sitt ställningstagande 
(jämför Victor och Cullen 1988). 

Skillnaden mellan begreppsparen ligger, som nämnts upprepade gånger tidi
gare, främst i de olika förstoringsnivåer jag använt mig av vid analysen. Dessa 
båda dimensioner, dvs analyskriterier och förstoringsnivå, kan sammanställas i 
en matris. I denna är samtliga möjliga kombinationer täckta av de empiriska 
erfarenheterna, och syftet med diskussionen i detta avsnitt är att abstrahera re
sultaten genom att finna den gemensamma nämnaren mellan de funna förhåll
ningssätten på individ- respektive organisationsnivå. I figuren nedan återfinns 
de individuella etiska synsätten från enkätstudien i matrisens övre rad och de 
organisatoriska handlings- och värderingsmönstren från fallen i den nedre 
raden. 

Analyskriterier 

Förstoringsnivå PRINCIPER MÅL 

INDIVIDNIVÅ Personorienterad moral Organisationsorienterad moral 

ORGANISATIONSNIVÅ Principiell, individbaserad 
moral 

Instrumenteil, kollektivt 
baserad moral 

Figur 14.4 Fokusering på principer eller mål i etiska förhållningssätt på individ- respektive 
organisationsnivå 

I både den personorienterade moralen hos en del av enkätens företagsledare och 
i den principiella, individbaserade moralen i smidesföretaget finns en likhet i att 
utgå från individorienterade/individbaserade etiska principer även vid agerande 
och ställningstagande i relationer inom affärslivet (dvs den mittersta kolumnen i 
figuren). Moraluppfattningen kan exempelvis innebära en principiellt tillåtande 
syn på individers privata vinning inom ramen för en kund-leverantörsrelation 
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eller att man låter personliga principer om prissättning styra företagets ekono
miska utfall i relationen. 

Den organisationsorienterade moralen hos företagsledare i enkätstudien respek
tive verkstadsföretagets instrumentella, kollektivt baserade moral har å sin sida 
likheter genom att ställningstaganden i etiska frågor och hantering av relationer 
inom affärslivet sker utifrån organisationsanknutna målsättningar, dvs med ut
gångspunkt från vad som är bäst för företaget. Det innebär bl a att dilemman i 
relationer med kunder bedöms utifrån en praktisk, företagsekonomisk kalkyl 
och att exempelvis tillfallen till mutförsök bedöms utifrån nyttan kontra kostna
den, samtidigt som befintliga relationer med kunder kan avbrytas om företagets 
strategi läggs om. 

Användande av principiella kriterier vid hantering av etiska frågor inom affärs
livet förefaller således kräva en nära och personlig hantering av relationer med 
olika aktörer. I förhållande till moralfilosofi (se avsnitt 3.1.2) kan den prin
cipiellt orienterade moralsynen förknippas med en deontologisk inriktning, där 
handlingars inneboende värde avgör om de är goda eller onda. Människor ska 
inte skadas, löften ska alltid hållas, ett kvalitetsmässigt gott arbete utföras för 
dess egen skull, osv. När aktörer inom näringslivet genom utbildning och sam
spel med andra aktörer tillägnar sig en mer affärsmässig, dvs ekonomiskt inrik
tad, syn på företag och affärer kommer detta även att få genomslag på sättet att 
möta och hantera etiska frågor och problem i företagets relationer. Företags-
orienterade målsättningar kommer att prägla tänkandet och ge upphov till en 
målinriktad moral. Denna kan anknytas till teleologisk etik, enligt vilken det är 
handlingens konsekvenser som avgör huruvida den är rätt eller fel. Det är dock 
inte handlingens konsekvenser i vid mening som utgör grund för de här empi
riskt funna ställningstagandena i matrisens högra led, utan vilka följder hand
lingen far för företaget. Detta kan jämföras med De George (1990:44), som 
hävdar att företagsvärlden har anammat ett nyttoorienterat tänkande, men tappat 
bort den del i den utilitaristiska teorin som säger att nyttan ska gälla alla männi
skor. 

Både deontologi och teleologi som etisk vägledning möter kritik av principiell 
och praktisk art. Problemet med deontologiska argument är att de kräver en 
fastställd utgångspunkt för att kunna klargöra vilka principer som gäller, hur 
konflikterande regler ska hanteras samt i vilka situationer avsteg från de all
männa principerna får göras. Strikt utilitaristiska resonemang, å andra sidan, 
riskerar att ge lösningar som uppfattas som orättvisa och kränkande för enskilda 
individer. Dessutom finns uppenbara svårigheter att fastställa och värdera kon
sekvenserna av olika handlingsalternativ. (Jämför avsnitt 3.1.2) Mot bakgrund 
av de empiriska analyserna i d et här arbetet skulle jag dock vilja hävda att de 
båda förhållningssätten även har andra typer av implikationer. Ett regeloriente-

321 



rat resonemang kan i sig ge upphov till etiska problem, och ett egennytto-
orienterat resonemang kan faktiskt främja motparten. De etiska förhållningssätt 
som framträdde i studierna fick olika typer av följder, mer eller mindre önsk
värda, för de aktörer som berördes av företag/företagsledares beslutsfattande 
och agerande. Jag återger några exempel för att förtydliga detta resonemang och 
börjar med enkätstudies individuella synsätt. 

Bland annat innebar den personorienterade moralen att ett hypotetiskt företags 
tillverkning av farliga produkter bedömdes ur humanitär synvinkel, men också 
större benägenhet att överse med skattebrott som utförs i syfte att rädda ett litet 
företag. Individorienterade principer kan således få följder som av andra uppfat
tas som mer eller mindre etiskt önskvärda, beroende på om principerna sam
manfaller med gemensamma regler eller andra aktörers intressen. Vidare ut
trycktes den organisationsorienterade moralen i högre krav på att alla aktörer 
inom affärslivet ska följa gemensamma spelregler, men också i långtgående 
fordringar på de anställdas lojalitet. Det ekonomiskt bästa för det egna företa
get, som är vägledande vid denna moraluppfattning, kan i vissa fall samman
falla med vad som ur andra aktörers synvinkel är att föredra - ibland inte. 

På liknande sätt medförde de båda typerna av etiska handlings- och värde
ringsmönster både för- och nackdelar för fallföretagens motparter. Den prin
cipiella, individuellt baserade organisationsmoralen gav större normfasthet och 
ökad trygghet för företagets intressenter. Men den innebar också en motvilja 
från företagets/ledningens sida att ompröva rådande etiska kontrakt och makt
balanser vilket skapade begränsningar för andra parters möjligheter att främja 
sina egenintressen. Den instrumentella, kollektivt baserade organisations
moralen riskerade däremot att leda till att etablerade förväntningar och förtro
ende i relationer kränktes, samtidigt som den även gav andra aktörer möjlig
heter till omprövning och förnyelse av sin relation med företaget. 

Betoning på organisatorisk målsättning ger således flexibilitet och ett profes
sionellt agerande, men kan leda till att medel väljs rationellt och situations-
anpassat. Relationerna kan därigenom bli instabila och hänsyn till andras intres
sen kan komma att åsidosättas. Människor betraktas instrumentelit, som medel 
för uppnående av organisatoriska mål. Fokusering på individorienterade normer 
ger i stället stabilitet i relationerna och en mer humanitär inställning till andra 
parter, men kan leda till rigiditet, ovilja att ta hänsyn till förändrade omständig
heter, och till att personliga favörer far gå före professionellt agerande. Det är 
inte heller givet att egenutvecklade normer står i överensstämmelse med allmän 
samhällelig moraluppfattning. Normer kan också vara oreflekterade och till-
lämpas utan hänsyn till specifika omständigheter (jämför Bergkvist 1994). 

Jag har upprepade gånger betonat att min ambition inte varit att utvärdera fak
tiskt rådande etiska förhållningssätt inom näringslivet med avseende på hur 
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"goda" eller "onda" de är. Diskussionen ovan understryker också det ofruktbara 
i sådana försök; precis som medaljen har varje moralsyn en framsida och en 
baksida, dvs konsekvenserna av skilda moraluppfattningar kan uppfattas såväl 
positivt som negativt av andra aktörer. Dessutom kanske dessa princip- respek
tive målorienterade moraluppfattningar inte huvudsakligen är åtskilda ideal
typer, som återfinns hos skilda exemplar av det studerade fenomenet "aktörer 
inom näringslivet" (jämför Eneroth 1984), utan snarare förhållningssätt som 
alla aktörer tillämpar i varierande omfattning. Sättet att möta och hantera 
etiska problem i företagets relationer behöver inte alltid ske på ett konsistent 
sätt, vare sig hos individen eller organisationen. De empiriska resultaten från 
enkät- och fallstudie är inte entydiga; alla företagsledare kunde inte inplaceras i 
endera synsättet och vissa ageranden i smidesföretaget var klart företags
ekonomiskt motiverade, medan det i verkstadsföretaget fanns vissa exempel på 
extra hänsynstagande vid agerande. Uppenbarligen kan en företagsledare exem
pelvis se den humanitära sidan i många situationer, medan andra tillfallen före
faller henne/honom mer affärsmässigt entydiga. Och även i företag där de olika 
intressenterna främst betraktas som medel för företagets måluppfyllelse, kan 
organisationsmedlemmar i vissa lägen känna sig förpliktade att ta ett moraliskt 
ansvar för motparten i en relation, även om detta formellt inte krävs och inte 
direkt gynnar det egna företaget. 

Dessutom är valet mellan att fokusera på medel eller mål vid ställningstagande 
och agerande förmodligen inte helt "fritt", då enbart den som har möjlighet att 
faktiskt ställa upp och förändra målsättningar har anledningen att fokusera på 
dessa. Om målsättningarna ligger utom räckhåll för det egna inflytandet, 
"återstår" endast att genom val av medel påverka sin egen situation. 

Detta pekar på vikten av att aktörer inom näringslivet själva reflekterar över 
sina ställningstaganden och vilka drivkrafter som ligger bakom agerande, för att 
medvetandegöra sig om grundvalarna för de etiska bedömningar de gör och de 
implikationer dessa kan få. I det sista kapitlet återkommer jag till en diskussion 
om möjligheterna till ökat etiskt hänsynstagande inom näringslivet. 

Därmed har jag sammanställt det här arbetets bidrag till kunskapsutvecklingen i 
skärningspunkten mellan organisationsteori och företagsetik, dvs hur etiska för
hållningssätt utvecklas i samspel med den kontextuella situationen. Jag diskute
rade först olika förhållanden på individ-, organisations- och omgivningsnivå, 
och sedan de empiriskt grundade förhållningssätten mot bakgrund av sina re
spektive kontexter. I samband med detta fördes också en friare hållen diskus
sion om alternativa kombinationer av kontext och moraluppfattning. Till sist 
abstraherades de empiriska begreppen och två fundamentalt skilda sätt att 
närma sig etiska frågor i relationer inom näringslivet identifierades, dvs utifrån 
individbaserade/orienterade principer respektive organisatoriska mål. 
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15. Det etiska kontraktet 

Jag kommer nu att vidareutveckla slutsatserna med avseende på betydelsen av 
enskilda relationers karaktär för förekomsten och hanteringen av etiska pro
blem och konflikter mellan aktörer. Ambitionen med föreliggande kapitel är att 
skapa en allmän modell med vars hjälp relationer mellan aktörer inom närings
livet kan analyseras ur ett etiskt perspektiv. Det utgör därmed den sista fasen i 
den empiriska utvecklingen av det etiska perspektivet137. 

Begreppet "etiska kontrakt" kan betraktas som en teoretisk metafor, vilken av
ser att ge en association mellan de vedertagna begreppen "etik" respektive 
"kontrakt", för att därmed belysa affärsmässiga relationer inom näringslivet ur 
ett etiskt perspektiv (jämför Müllern 1994:208). Det etiska kontraktet existerar 
inte konkret, även om det kan innehålla vissa formaliserade element, utan avser 
att täcka in en specifik relation i dess helhet, inklusive faktorer som även blir 
synliga vid andra, mer avgränsade perspektiv (såsom juridiska, tekniska och 
marknadsmässiga). Däremot blir det outtalade synligt i det etiska kontraktet, 
bland annat i form av implicita kontraktsvillkor, självpåtagna förpliktelser och 
etiska spänningar. Jag bygger i detta kapitel främst vidare på 
mellanfallsanalysen från kapitel 11. Slutsatserna är således direkt empiriskt 
grundade samtidigt som jag här för diskussionen främst på ett övergripande 
plan. 

Det centrala i det etiska kontraktet är förekomsten av självpåtagna förpliktelser 
respektive intressekonflikter/etiska problem. Genom att diskutera kontraktets 
dimensioner - prestation, ekonomisk ersättning samt socialt utbyte - och olika 
villkors formalitetsgrad - formella, informella och implicita villkor - utvecklas 
en diskussion som visar på vikten av självpåtagna förpliktelser som grund för 
väl fungerande förbindelser ur etisk synvinkel. Det innebär att "det goda" i före
tags relationer lyfts fram. Därefter diskuterar jag den "onda" sidan av det etiska 
kontraktet, dvs hur etiska spänningar, problem och intressekonflikter uppstår 
och hanteras samt vilka konsekvenser de ger. Redogörelsen inleds dock med en 
figur som visualiserar det etiska kontraktet. I samband med detta diskuterar jag 
den specifika karaktären på interna kontrakt med anställda respektive externa 
kontrakt med affärspartners. De etiska frågorna och problemen i företags olika 
relationer från kapitel 13 anknyter till dessa båda typer av etiska kontrakt. 

137 Jämför det beskrivna angreppssättet i fi gur 2.2. 
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15.1 Modell över det etiska kontraktet 
Modellen för det etiska kontraktet ansluter till den teoretiska modellen från 
kapitel 3 (figur 3.5) i det att den speglar företagets/företagsledningens relationer 
med olika aktörer. I jämförelse med den teoretiska modellen fokuserar det 
etiska kontraktet på själva relationens konstruktion, dvs är mer avgränsad. Figu
ren nedan är också förenklad med avseende på val av aktörskategorier, då jag 
endast skiljer mellan aktörer beroende på var de befinner sig i förhållande till 
organisationens gränser. 

EXTERN 
AKTÖR FTGLEDN] 

F Ö R E T A G E T  

^ ^  E T I S K A  K O N T R A K T  

ANSTÄLLDA- V  

Figur 15.1 Företagets etiska kontrakt 

Ovalen till vänster i figur 15.1 symboliserar det företag som står i centrum i det 
specifika fallet. Detta företag har externa förbindelser med bland annat kunder, 
leverantörer och andra företag, vilket betecknas med den horisontella pilen till 
cirkeln "extern aktör".138 Vidare har företaget, genom företagsledningen, ett in
ternt utbyte med de anställda, såsom den vertikala pilen visar. Begreppet etiska 
kontrakt innebär således att diskussionen handlar om vilka dimensioner en
skilda förbindelser kan utgöras av, hur pilarnas/kontraktens innehåll upprättas 
och förändras och i vilka situationer de kan "krokna" eller brytas. 

De externa etiska kontrakten är företrädesvis instrumentelit motiverade, dvs de 
upprättas mot bakgrund av ett uttalat ändamål hos parterna. Grundförutsätt
ningen är att en ekonomisk ersättning lämnas i utbyte mot någon prestation. 
Relationen är i regel formaliserad med avseende på dessa dimensioner och vill
koren är beroende av den maktbalans marknadsförhållanden skapar. Men under
förstådda villkor om t ex "rimlig" prissättning, extra service eller dylikt kan 

138 Modellen är avsedd för relationer med aktörer som företaget medvetet upprättat förbindelser med 
på affärsmässig grund, och inkluderar därför inte alla externa intressenter. 

326 



också vara mycket viktiga i en affärsmässig relation. Dessa utvecklas ofta över 
tiden genom de erfarenheter parterna gör av varandra. 

Dessutom har de etiska kontrakten en social sida, som är beroende av den di
rekta interaktionen mellan representanter för aktörerna och som kan komma att 
skapa en ömsesidig strävan efter motpartens intressen. Spänningar i relationen 
kan dock uppstå om de interagerande parterna lägger olika vikt vid skilda 
aspekter i relationen. Vidare kompliceras det externa etiska kontraktet ofta av 
att flera personer är inblandade från respektive part och dessa kan behöva för
handla internt om hur brister i ett avseende ska uppvägas mot fördelar i ett 
annat. 

Inom det enskilda företaget upprättas egentligen en mångfald etiska kontrakt 
mellan företagsledningen och varje anställd. Likheterna mellan de individuella 
kontrakten kan dock vara så stora att man i analyssammanhang kan abstrahera 
innehållet till en kollektiv nivå. De interna etiska kontrakten karakteriseras av 
att företaget ger en ekonomisk ersättning till de anställda i utbyte mot deras 
arbetsinsats. De anställdas prestation kan sägas ha både en resultatorienterad 
aspekt, dvs vad som ska utföras (upprätta årskontrakt med leverantörer, montera 
ett stängsel osv) och en processorienterad aspekt, dvs hur det ska göras 
(självständigt, i enlighet med företagets policy, med stor noggrannhet osv). Men 
kraven på prestationer är även ömsesidiga i det här kontraktet, i det att de an
ställda har förväntningar på ledningen i form av t ex att dela ut arbetsuppgifter, 
lösa personproblem, förbättra arbetsmiljön osv. 

Nära förknippat med detta är också den ömsesidiga sociala dimensionen som 
utvecklas genom ledningens och de anställas personliga interaktion. Detta ut
byte kan vara en mycket viktig aspekt för de anställdas tillfredsställelse med det 
etiska kontraktet och påverka deras krav på ekonomisk ersättning och andra 
villkor. Avståndet och kontaktfrekvensen mellan ledning och anställd förefaller 
vara av avgörande betydelse i det här sammanhanget. 

Dessa båda typer av etiska kontrakt kan dock diskuteras gemensamt vad gäller 
deras innehåll och form, liksom med avseende på det uttalat "goda" respektive 
"onda" i förbindelsen. Innehållet kan förstås utifrån de dimensioner som ur
skiljdes under fallanalysen och i avsnitt 15.2 sammanfattas resultaten kring 
dessa samspelande faktorer. Vidare kan kontraktets "villkor" med avseende på 
de här dimensionerna vara mer eller mindre formaliserade, vilket jag diskuterar 
i nästkommande avsnitt. Denna diskussion kommer att visa vikten av under
förstådda och frivilliga aspekter i relationen och utmynnar i ett resonemang 
kring de motstridiga krafter som det etiska kontraktet sammantaget präglas av; 
mellan fokusering på egenintressen respektive självpåtagna förpliktelser. 
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15.2 Det etiska kontraktets dimensioner 
Såsom den sammanfattande diskussionen av de externa respektive interna kon
trakten ovan visade kan flera dimensioner i det etiska kontraktet urskiljas; eko
nomisk ersättning, prestation och social interaktion. Dessa dimensioner ska 
dock inte betraktas som separerade delar utan de interagerar med varandra inom 
kontraktet. Det ekonomiska utbytet är i princip ensidigt riktat och utgör ersätt
ning från den ena parten för den andres prestation. Den ekonomiska aspekten är 
central i affärsmässiga relationer och utgör ofta en viktig restriktion vid etable
rande och upprätthållande av förbindelsen. Prestationen är formellt den andra 
partens motsvarighet till den ekonomiska ersättningen och innefattar en mängd 
olika företeelser, beroende på vilka kontraktsparterna är; produkter eller tjänst
er, arbetsinsats, stöd och service, informationsgivning osv. Även om det eko
nomiska och prestationsmässiga utbytet formellt motsvarar varandra, hanteras 
de båda dimensionerna ofta av skilda representanter för respektive part - exem
pelvis en som sköter ekonomisk förhandling och en som framställer prestatio
nen. 

Den ekonomiska ersättningen är vanligen uttryckligen specificerad, men även 
informella förpliktelser kan påverka utbytet. Prestationsdimensionen innehåller 
likaledes formaliserade delar, åtminstone beträffande själva slutresultatet. Det 
sociala utbytet är däremot i princip oreglerat och bygger på personlig inter
aktion mellan parterna. Inom instrumenteilt motiverade relationer kan detta be
traktas som en slags "bieffekt", men det kan ha mycket stor betydelse för hur 
tillfredsställande det etiska kontraktet är för parterna. Genom social interaktion 
kan affärsmässiga förbindelser fa inslag av relationsmässighet (jämför 
Rousseau & McLean Parks 1994). 

Samspelet mellan olika former av utbyten i det etiska kontraktet är också 
mycket betydelsefullt för vilka förväntningar och förpliktelser parterna utveck
lar. Exempelvis kan social interaktion mellan parterna minska strävan i egen-
nytta i andra avseende så att instrumentella målsättningar kompletteras med 
hänsynstagande till motparten. Vi kunde i fallanalysen också se hur en upp
levelse av otillfredsställande ekonomiskt utbyte kunde kompenseras genom en 
god social eller prestationsmässig behållning. 

En förutsättning för ett gott socialt utbyte är dock att parterna kan interagera 
med varandra på individnivå; när förbindelsen enbart hanteras på kollektiv eller 
organisatorisk nivå förblir den formell och opersonlig. Möjligheterna för inter
aktion på individnivå är i regel större när antalet inblandade är begränsat. Inom 
och mellan stora organisationer ökar avstånden, vilket var uppenbart i verk
stadsföretaget och även i viss mån i smidesföretagets relationer med stora bygg
företag och med det marknadsledande plåtföretaget. För ett gott socialt utbyte 
krävs att representanter från respektive aktör har möjlighet att mötas personli
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gen. Denna sociala interaktion far, som nämndes ovan, ett egenvärde genom att 
totalupplevelsen av förbindelsen förbättras, men den kan också få betydelse ge
nom att direkt påverka villkoren i de övriga dimensionerna. Det är dock inte 
givet att aktörer inom näringslivet upplever det lika legitimt att hänvisa till det 
sociala utbytet som grund för en förbindelses fortlevnad. Snarare söker man 
explicit knyta detta till positiva ekonomiska och prestationsmässiga villkor. 
Hansson (1986:18) hävdar att det rationella språket dominerar inom affärslivet 
och att företagens beslutsfattare söker undvika att uppfattas som känslosamma. 

De olika dimensionerna i det etiska kontraktet kan ligga till grund för intresse
konflikter mellan parterna, dvs till upplevelser av "ont". Mellan två affärsmäs
sigt orienterade parter finns exempelvis alltid en viss "naturlig" motsättning 
beträffande avvägningen av det ekonomiska utbytet. Om parterna inte lyckas 
hantera denna på ett sätt som uppfattas acceptabelt från båda sidor, kan öppna 
konflikter skapas (såsom i löneförhandlingar) eller relationen avbrytas (såsom 
när företag byter leverantör). Vidare kan en parts förväntningar på prestations-
mässigt eller socialt utbyte av olika anledningar inte bli uppfyllda, vilket leder 
till spänningar och öppna konflikter i relationen. Å andra sidan kan parterna ut
veckla frivilliga åtaganden gentemot varandra med avseende på såväl ekono
miskt, prestationsmässigt som socialt utbyte, vilket bidrar till kontraktets 
"goda" sida. Jag återkommer till detta i avsnitt 15.4 och 15.5 och övergår nu 
från kontraktets innehåll till dess form, dvs kontraktsvillkorens formalitetsgrad. 

15.3 Formella, informella och implicita villkor i det etiska 
kontraktet 
Det etiska kontraktet, som en teoretisk metafor för relationer mellan aktörer i 
affärslivssammanhang, bygger på "villkor" i form av förväntningar på mot
parten respektive förpliktelser beträffande den egna insatsen i relationen. Dessa 
förväntningar/krav respektive förpliktelser/åtaganden avser således de olika 
dimensionerna i kontraktet enligt ovan, men här diskuterar jag villkoren med 
avseende på hur explicit uttryckta de är. 

Villkorens karaktär är beroende av förbindelsens långsiktighet och specifice-
ringsgrad. Vid kontinuerliga, ospecificerade och föränderliga relationer utveck
las kontraktsvillkoren successivt mot bakgrund av gjorda erfarenheter och upp
levelser av utbytet. Relationernas öppna karaktär lämnar utrymme för utveck
landet av informella och inte direkt uttryckta förväntningar och förpliktelser, 
såsom de båda fallen visade (jämför även Rousseau & McLean Parks 1994). 
Vid kortsiktiga och begränsade relationer dominerar dock de formella och 
affärsmässiga inslagen, villkoren blir mer välspecificerade och den ekonomiska 
dimensionen är ofta avgörande för parternas val av kontraktspartner. Förbindel
sens formalitetsgrad är således viktig för att förstå de etiska kontrakten och de 
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problem som kan uppstå i relationerna. En åtskillnad kan göras mellan formella, 
informella och implicita/underförstådda villkor. 

Formella villkor härstammar från lagstiftningens regler eller skriftliga avtal 
mellan parterna. Som exempel kan nämnas köpeavtal, anställningskontrakt och 
arbetsmarknadslagstiftning. De formella villkoren bör således vara ömsesidigt 
kända av parterna, men det är inte givet att dessa väljer att följa dem; företags
ledningen kan frångå LAS vid uppsägningar, leverantörer kan skicka iväg sina 
varor för sent osv. Ett uppenbart överskridande av formaliserade förväntningar 
skapar vanligen öppna konflikter mellan parterna och riskerar att leda till av
brutna förbindelser eller rättsliga åtgärder. Informella villkor är i regel också 
vanligt förekommande, eftersom det knappast går att explicit reglera alla 
aspekter i en förbindelse. I stället kommer muntliga överenskommelser och 
etablerad praxis att skapa förväntningar och förpliktelser hos parterna. Det kan 
handla om att årsavtal kontinuerligt ska förnyas, att återförsäljare inte tar kund
er av varandra, att leverantören ska lämna snabb service. Om det etiska kon
traktet i stor utsträckning vilar på informella villkor blir det dock mer sårbart, 
och förutsätter att parterna har en vilja att upprätthålla relationen och verka för 
ömsesidigt gott utbyte i den. 

Implicita villkor innehåller parternas självpåtagna förpliktelser och outtalade 
förväntningar. Gränsen mot de informella villkoren är givetvis flytande, men de 
implicita är ännu mer underförstådda och riskerar därför att endast uppfattas 
från den ena partens sida. I smidesföretaget hade ledningen och de anställda en 
ömsesidig, men underförstådd, förpliktelse gentemot varandra att undvika 
konflikter i relationen. I verkstadsföretaget förefaller en del anställda haft högre 
förväntningar på personligt bemötande från chefspersoners sida än vad dessa 
varit medvetna om eller inställda på att tillmötesgå. Säljarna i den tidigare 
marknadsorganisationen var beredda att anpassa sig efter kundföretagets inköp
are och dennes personlighet. De implicita villkoren riskerar att skapa etiska 
spänningar i relationen, när en parts outtalade förväntningar inte stämmer över
ens med den andres självpåtagna förpliktelser. 

Således påverkar "kontraktsvillkorens" formaliseringsgrad vilken typ av mot
sättningar som kan uppstå i en relation. Ju mer underförstådda villkoren är, 
desto mindre uttalade blir motsättningarna. En relation kan leva vidare trots så
dana outtalade etiska spänningar, men de kan också ackumulera över tiden tills 
den ena parten "har fått nog", såsom kontoristen i smidesföretaget. Öppna 
konflikter kring mer uttalade förväntningar skapar turbulens i relationen och 
kan leda till drastiska förändringar av det etiska kontraktets innehåll eller till att 
det avbryts. 
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I figuren nedan sammanfattas denna diskussion kring hur olika former av stör
ningar i en relation kan uppstå mot bakgrund av hur formaliserad deras förbin
delse är. 

ETISKA SPÄNNINGAR KONFLIKTER 

MUNTLIGA1 

AVTAL 
ELLER 
PRAXIS^ 

' UNDER- \ 
FÖRSTADDA 

FÖRVÄNTN./ 
^FÖRPLIKT/ 

SKRIFTLIGA 
AVTAL 

\ Stigande 
Implicita villkor Informella villkor Formella, formaliserings-

explicita vilkor grad 

Figur 15.2 Etiska spänningar och konflikter som en följd av det etiska kontraktets 
formaliseringsgrad 

Formella villkor, såsom skriftliga avtal, kan således leda till uttalade och öppna 
konflikter, medan motsättningar i de implicita villkoren snarare yttrar sig i out
talade etiska spänningar. Informella villkor intar härvidlag ett mellanläge, där 
bristande uppfyllelse kan leda till varierande grad av underliggande spänningar 
och öppna konflikter. 

Kontraktsvillkorens form hänger samman med de olika dimensionerna, dvs vil
ken typ av utbyte de reglerar. Som framgått tidigare är de ekonomiska och 
prestationsmässiga dimensionerna ofta formellt reglerade, även om de ibland 
kan bygga på informellt etablerad praxis och implicita förväntningar och för
pliktelser. Dessa aspekter i relationen kan således ge upphov till såväl latent 
missnöje som öppna kontroverser. Den sociala dimensionen är däremot, som 
nämndes tidigare, vanligen inte formellt reglerad i affärsmässiga förbindelser. 
Det innebär att upplevda brister sällan resulterar i öppna konflikter. 

Etiska spänningar orsakade av underförstådda förväntningar framstår dock 
många gånger som snarast onödiga; om man känner till motpartens förvänt
ningar och om man själv tydliggör sina egna, kan man lättare komma fram till 
ett utbyte som båda parter kan acceptera. (Jag vill återigen betona att min syn på 
företags relationer med olika aktörer inte implicerar intressegemenskap eller 
balans i utbytet. Det etiska kontraktet kan upplevas som mer eller mindre till
fredsställande och mer eller mindre möjligt att förändra/avbryta. Detta åter
kommer jag till nedan.) Således förefaller det väsentligt att tydliggöra de etiska 
kontraktens villkor, för att skapa förutsättningar för goda och fortlevande rela
tioner. Det kan anknytas till Gernandt (1992), som hävdar att många problem 
inom organisationer grundar sig på att medarbetarnas föreställningar och för
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väntningar skiljer sig åt, eftersom de aldrig diskuterats öppet. Tydliga och ut
talade regler ger ömsesidig trygghet i rela tionen, menar hon, och detta förefaller 
tillämpligt även på externa förbindelser. 

Både uppkomsten och hanteringen av spänningar och konflikter i en relation är 
beroende av parternas hållning gentemot varandra och deras strävan efter öm
sesidighet respektive egenintresse. Att ta ansvar för relationens fortlevnad och 
hänsyn till motpartens intressen handlar om i vilken utsträckning aktörer följer 
frivilliga normer som gynnar även motparten. Därmed kommer vi in på hur 
"självpåtagna förpliktelser" etableras och vilken betydelse de har i det etiska 
kontraktet. 

15.4 Självpåtagna förpliktelser 
Ett viktigt inslag i relationer mellan aktörer inom näringslivet är således det 
ospecificerade och underförstådda. En väl fungerande förbindelse förutsätter att 
denna hanteras på ett sätt som motparten inte uppfattar som "ont". Respektive 
aktörs inställning och ansvarstagande är därför mycket betydelsefull för hante
ringen av såväl explicita som implicita delar i det etiska kontraktet. De själv
påtagna förpliktelserna kan betraktas som det "kitt" som håller relationen sam
man och som skapar etiskt hänsynstagande mellan affärsmässigt orienterade 
aktörer. 

Olika förhållanden i relationen, liksom kontextuella faktorer hos de inter-
agerande parterna, visade sig under fallanalyserna stimulera respektive begränsa 
skapandet av sådana självpåtagna förpliktelser. Bland annat kan individuella 
eller organisationsbundna normer ligga till grund för aktörers vilja att ta hän
syn till motparten och dennes intressen. Det var tydligt i smidesföretaget, där de 
arbetsetiska normerna ledde till upprätthållande av en hög kvalitetsnivå i pres
tationens utförande. I detta fall hade ledningen också egna normer om prissätt
ning gentemot kunder, som begränsade deras utnyttjande av maktövertag be
träffande det ekonomiska utbytet. Självpåtagna förpliktelser som grundas på 
parternas egna normer och värderingar, och som riktar sig åt alla aktörer i lika 
hög grad, kan således jämföras med en altruistisk strävan (Rousseau & McLean 
Parks 1994). 

Självpåtagna förpliktelser kan också utvecklas över tiden genom parternas 
positiva erfarenheter av relationens ekonomiska och/eller prestationsmässiga 
sida och deras förhoppning om fortsatt utbyte (jämför Blau 1964). Betydelsen 
av förtroende för motpartens intentioner och förmåga växer ju mer långsiktiga 
och öppna förbindelserna är, och parterna lär sig successivt att lita på varandra. 
Man söker då lösa uppkomna problem på ett för båda parter positivt sätt och 
kan exempelvis avstå från att tillämpa formella regler om detta riskerar att störa 
förbindelsens framtidsutsikter. Säljare i verkstadsföretaget vittnade om att de 
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ibland valde att göra någon eftergift åt kunden, även om företaget egentligen 
inte var tvunget till det, i avsikt att inte störa en väl fungerande relation. 

En strävan att tillvarata motpartens intressen och inte ensidigt hävda sin egna 
kan också följa av en god social inter aktion. Detta kan inte helt separeras vare 
sig från förpliktelser som skapas genom egna normer eller genom ömsesidigt 
gott ekonomiskt/prestationsmässigt utbyte över tiden, men pekar återigen på 
vikten av den sociala dimensionen i det etiska kontraktet. Genom personlig 
interaktion mellan individer utvecklas sociala normer. Ömsesidigt hänsyns
tagande blir viktigt för erhållande av social acceptans, som i sin tur skapar en 
positiv upplevelse av relationens utbyte. Utvecklandet av sociala normer stimu
leras av psykologisk närhet och av identifikation mellan parterna, såsom fall
analysen visade, medan distans ökar benägenheten att hålla sig till det formellt 
överenskomna och sätta egenintresset i centrum. De anställda i verkstadsföreta
get hade exempelvis inte samma "hämningar" som smidesarbetarna vad gällde 
att driva sina krav i löneförhandlingar, och distansen mellan chef och under
ställd var betydligt större i det förstnämnda fallet. Vid affärsmässiga orienterade 
förbindelser med externa aktörer ökar också benägenheten att hålla sig till det 
formellt fastslagna, vilket smidesföretaget fick erfara i sina kontakter med det 
stora svenska plåtföretaget. 

När maktbalansen mellan parterna är ojämn kan den svagare partens ställning 
ytterligare försämras genom de sociala begränsningar denne ålägger sig. Närhet 
mellan parterna resulterar därmed inte alltid i självpåtagna förpliktelser av 
samma omfattning, utan den starkare parten kan i v issa lägen utnyttja sin goda 
personliga kontakt med motparten till att ytterligare förstärka sin position och 
samtidigt undvika öppna konflikter. Interaktionen behöver således inte vara 
demokratisk till sin karaktär, vilket var uppenbart bl a i smidesföretags-
ledningens relation till de anställda. 

Vidare kan kontextuella förhållanden i företagets situation och omgivning 
upplevas som begränsande för aktörers möjligheter att göra extra åtaganden ut
över de formellt fastslagna i en relation. Det kan också vara viktigt att inför sig 
själv kunna hänvisa till yttre, påtagliga hinder för etiskt hänsynstagande. Det 
ekonomiska handlingsutrymmet är ofta ett sådant hinder; när lönsamheten sjun
ker, när företagets överlevnad hotas osv - då minskar de självpåtagna förpliktel
serna gentemot olika parter och fokuseringen på egenintresse stärks. Detta var 
synligt i båda fallföretagen, men särskilt i verkstadsföretaget som genomlevt 
några år av ekonomisk kris. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att självpåtagna förpliktelser, vilket sti
muleras genom egna normer, goda erfarenheter av utbyte samt strävan efter god 
social interaktion, kan skapa etiskt hänsynstagande även i instrumenteilt moti
verade affärsförbindelser. Genom dessa förpliktelser kommer aktörer att sträva 
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efter att uppfylla såväl formella och informella villkor i det etiska kontraktet 
och att hantera uppkommande problem och intressemotsättningar på ett sätt 
som gynnar båda parter. Det är dock naturligt att aktörer inte kan uppleva alla 
aspekter i förbindelsen lika positivt och att kontraktet kan innehålla grund
läggande intressekonflikter mellan parterna. Jag ska därför fokusera på den 
andra centrala aspekten i det etiska kontraktet, dvs uppkomsten och sättet att 
hantera "det onda" i företags relationer med olika aktörer. 

15.5 Etiska problem 
Synen på relationer mellan aktörer inom näringslivet såsom etiska kontrakt 
implicerar inte, som framkommit under den tidigare diskussionen, att relationen 
skulle vara "etisk" i betydelsen god. I stället innebär begreppet att hela relatio
nen belyses och att aktörernas upplevelser av såväl gott som ont, rätt och fel, 
framträder. Relationer kan upplevas som mer eller mindre tillfredsställande av 
de inblandade parterna, och det instrumentella inslaget i dem gör det troligt att 
ett alltför otillräckligt utbyte resulterar i att relationen bryts. Förbindelser kan 
också av olika anledningar fortleva trots att den innehåller negativa element, 
såsom att en aktörs formella eller underförstådda förväntningar ej uppfylls. Det 
etiska kontraktet kan således inrymma etiska problem, med vilket avses situa
tioner, händelser eller företeelser som en aktör upplever vara "onda". Det inne
bär exempelvis att aktören skadas eller löper risk att bli skadad, utnyttjas eller 
upplever obalans mellan egen insats och utbyte i relationen. Jag kommer nu att 
diskutera några sådana källor till etiska problem som framkommit genom ana
lysen av de båda fallföretagen. 

För det första kan etiska problem ligga inbyggda i själva kontraktsvillkoren, i 
de fall dessa är utformade på ett sätt som riskerar att drabba den ena parten ne
gativt. Till denna form av problem kan dåliga arbetsmiljöförhållanden räknas; 
genom sitt arbete riskerar den anställde att få försämrad hälsa, utan att detta 
explicit fastställts i anställningskontraktet och utan att man öppet förhandlat om 
ersättningen för detta. Etiska problem i d enna form behöver dock inte ge upp
hov till spänningar mellan parterna, om riskerna gemensamt uppfattas som 
oundvikliga. 

I andra situationer kan kontraktets villkor, mer eller mindre formaliserade, 
kränkas av den ena parten vilket drabbar den andre negativt. Detta handlade i 
fallen bl a om att inte betala räkningar, inte förnya årsavtal, inte följa lagstift
ningens regler vid uppsägning, kontrollera de anställda utan deras vetskap osv. 
Sådana medvetna överskridanden av det etiska kontraktets villkor hänger på 
olika sätt samman med att aktören i fråga anser sig fa sina intressen bättre till
godosedda utanför det aktuella kontraktets ram. De negativa konsekvenserna är 
större av att hålla sig till, än bryta mot, villkoren. Ofta handlar det om konflikt-
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erande förpliktelser i skilda etiska kontrakt, då det blir nödvändigt att "välja 
sida". Medvetet kränkande av kontraktsvillkor kan också bero på att omvärlds-
förhållanden förändras och med dessa vad som uppfattas som ekonomiskt för
delaktigt för företaget. 

De flesta relationer inom arbets- och näringsliv torde innehålla någon form av 
risktagande med avseende på om motparten kan och vill fullgöra gjorda åta
ganden. Risktagandet ökar vid långvariga och ospecificerade förbindelser, var
vid parternas förtroende för varandra får stor betydelse. Motsvarande blir 
kränkningen större när villkoren i denna typ av relationer överträds. Det är be
tydligt mer mödosamt att återställa "distrust", som innebär att förtroendet för 
motpartens intentioner och värderingar skadats, än det är att överbrygga 
"violated trust", som endast sammanhänger med bristande tilltro till motpartens 
förmåga att genomföra sin uppgift (Sitkin och Roth 1993). Det förstnämnda 
skulle således innebära ett större etiskt problem. 

Kontraktsvillkor är dock sällan helt statiska, särskilt inte i långsiktiga relationer 
där informella villkor etableras och utvecklas över tiden. Om den ena parten 
ensidigt söker förändra det etiska kontraktets villkor kränker detta i princip all
tid befintliga överenskommelser och riskerar att leda till att förtroende förbru
kas. Villkoren vid kortsiktiga, affärsmässiga relationer är i regel lättare att för
ändra utan att någon part drabbas negativt. För att ensidigt och mot den andres 
vilja kunna genomdriva förändringarna krävs dock i princip att man antingen 
har ett formellt maktövertag eller att villkoren är så informella att sanktioner vid 
överträdelser saknas. Många gånger kan dock kontraktsvillkor vara trögrörliga 
även om en aktör skulle vilja förändra dem, så att det blir en diskrepans mellan 
dennes uppfattning av det "ideala" etiska kontraktet och det aktuella. Om aktö
ren orienterar sig alltför mycket mot sin idealbild kan detta medföra en obenä
genhet att ta ansvar för konsekvenserna av det verkliga kontraktet. Detta fram
kom framför allt i analysen av verkstadsföretaget, där man många gånger kunde 
urskilja en bristande överensstämmelse mellan ledningens strävanden och ak
tuella förhållanden i organisationen. 

Konsekvenserna av medvetet överskridna eller ensidigt förändrade kon
traktsvillkor kan leda till att den kränkta parten väljer att avsluta förbindelsen, 
om detta är möjligt, eller att öppet protestera och kräva förändrat agerande. 
Detta kan förknippas med voice och exit; man försöker antingen förändra de 
otillfredsställande förhållandena eller ta sig ur relationen (Keeley & Graham 
1991). Till voice kan i det här sammanhanget hänföras förhandlingar mellan 
parterna och taktiska spel, vilket framför allt förefaller vara vanligt i verkstads
företagets externa förbindelser. Även försök till bearbetning och övertalning av 
motparten kan räknas hit, liksom kompromisser, tekniska lösningar osv. Vid 
kompromisser söker parterna öka sina självpåtagna förpliktelser eller minska 
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sina förväntningar på motparten. Löneförhandlingarna i smidesföretaget prägla
des av detta. 

För att voice ska fungera tillfredsställande för båda parter förutsätts dock att 
motsättningarna inte har gått så långt att parterna inte anser sig ha några impli
cita förpliktelser kvar gentemot varandra. Fallanalysen visade att öppna kon
flikter tenderar att utradera parternas självpåtagna förpliktelser gentemot var
andra. Ju mer explicit motsättningen uttrycks, desto starkare hävdar parterna sitt 
egenintresse - vilket försvårar en lösning av konflikten. Det var bl a uppenbart i 
smidesföretaget, när de anställda begärde central förhandling vilket fick till 
följd att arbetsgivaren inte erbjöd dem mer än avtalets löneökning (även om VD 
senare sade sig kompensera smidesarbetarna för det). I verkstadsföretaget fanns 
också ett flertal exempel på detta, såsom i den långvariga och tidigare konflikt-
fyllda relationen med fordonsföretaget eller när olika ledare tvingats avgå efter 
stridigheter med personalen. 

Det kan också många gånger vara svårt för en svagare part att komma till tals i 
en voice-situation. Exempelvis ville tjänstemännen på verkstadsföretaget inte 
gärna protestera mot försämrade arbetsuppgifter p g a de pågående personal
nedskärningarna i kombination med det dåliga arbetsmarknadsläget. Hellre ett 
dåligt jobb än inget jobb alls, resonerade man. 

Detta leder in diskussionen på den andra handlingsvägen, exit, dvs att man av
bryter förbindelsen. Det fanns egentligen inte så många exempel på exit i fallen. 
Verkstadsföretaget hade i några fall avbrutit relationen med leverantörer som 
inte fyllde kraven, och kontoristen på smidesföretaget valde att sluta när led
ningen ville omförhandla hennes anställningsvillkor. Men exit försvåras många 
gånger av upplevelser om brist på alternativ. Ett grundläggande etiskt problem i 
en relation föreligger om vare sig voice eller exit upplevs praktiskt tillgäng
liga.139 Dessutom kan missnöje beträffande en del i kontraktet uppvägas av ett 
gott utbyte i andra aspekter, så att missnöjet inte blir tillräckligt starkt för att 
motivera exit - eller, för den delen, voice - utan spänningen lever vidare på ett 
latent plan. 

Kontraktsvillkor kan också kränkas utan särskild intention, såsom när en aktör 
inte är medveten om vilka underförstådda förväntningar den andre har, eller inte 
har kunnat förutse effekterna av sitt agerande. Detta kan anknytas till distink
tionen mellan avsiktsetik och konsekvensetik; det förstnämnda innebär att en 

139 Man kan hävda att å tminstone exit i princ ip är t illgängligt i alla moder na förbindelser, eftersom 
livegenskap inte är till åtet. En ensk ild aktör kan do ck uppleva att möjligheterna att avb ryta en för
bindelse är små, t ex p g a bristande alter nativ eller av rädsl a för repressalier. Denne kan då ta sin 
tillflykt till "neglect", vilket inne bär att man ge r upp förhoppningen om en god relatio n (Withey & 
Cooper 1989). 
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handling/kränkning värderas utifrån aktörens uppsåt, som kan vara gott, medan 
det sistnämnda innebär att det är resultatet som räknas, dvs att motparten drab
bas negativt (jämför Koskinen 1989). En aktör kan uppleva något "ont", dvs ett 
etiskt problem, utan att motparten är medveten om detta och utan att denne drar 
någon egen nytta av det. Exempelvis är det inte säkert att ledningen alltid upp
fattar de anställdas krav på personlig kontakt och social interaktion, vilket var 
uppenbart i båda fallföretagen, samtidigt som de anställda inte direkt konfronte
rade ledningen med detta. 

Näraliggande till att överskrida eller ensidigt förändra kontraktsvillkor är att 
bryta kontraktet i strid med motpartens önskan. Även här kan nya förutsätt
ningar eller konflikterande relationer ligga bakom att en aktör väljer att av
veckla förbindelsen. I båda fallföretagen fanns exempel på detta, t ex i samband 
med uppsägningar och verkstadsföretagets avbrutna relationer med high-tech-
kunder. Detta upplevs negativt av motparten till den grad denne drabbas, men 
kan samtidigt betraktas som en naturlig eller ofrånkomlig del i instrumenteilt 
motiverade förbindelser. Vid långsiktiga ömsesidiga beroenden kan det dock 
vara mycket svårt att förändra eller avbryta en relation, även om trögrörligheten 
ofta skiljer sig åt mellan de båda parterna. 

Själva etableringen av kontraktsvillkor, inklusive tolkningen av underförstådda 
överenskommelser, kan också vara förknippad med problem ur etisk synvinkel 
genom parternas sätt att hantera de intressekonflikter som då manifesterar sig. 
Parterna kan ha skilda uppfattningar om vad som är ett rimligt ekonomiskt ut
byte, vilka prestationsmässiga krav som är skäliga att ställa osv. En del av de 
etiska problemen och intressekonflikterna i de båda fallföretagen anknöt till 
detta, exempelvis verkstadsföretagets prisdiskussioner med kunder. Vidare kan 
aktörerna vilja betona olika dimensioner i relationen, så att den ena värdesätter 
den prestationsmässiga aspekten medan den andre främst ser till det ekono
miska utbytet, osv. 

Intressekonflikter som hanteras genom att parterna öppet strider för sitt egen-
intresse, och som löses genom att den med större makt "vinner", ger således 
upphov till etiska problem, dvs upplevs negativt av den ena parten. Som nämnts 
ovan tenderar öppna konflikter att radera ut de eventuella självpåtagna för
pliktelser parterna hade gentemot varandra och leder således till minskat etiskt 
hänsynstagande. Maktbalanser kan dock förändras, ibland på oväntade sätt, som 
när anställda sluter sig samman och driver en gemensam fråga gentemot den 
formellt sett starkare företagsledningsparten. 

15.6 Etiska kontrakt: egenintresse och förpliktelser 
Det är nu dags att sammanfatta diskussionen kring företags etiska kontrakt. Ett 
viktigt drag hos de etiska kontrakten mellan aktörer inom näringslivet är att 
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dessa, i enlighet med affärslivets ekonomiska logik, i grunden är instrumenteilt 
orienterade (även om enskilda aktörer även kan ha andra bevekelsegrunder för 
att upprätta relationer med andra). Det innebär att rationella ekonomiska och 
prestationsmässiga aspekter står i centrum och att företagets hantering av rela
tionen i dessa avseenden styrs av dess långsiktiga egenintresse. Samtidigt kan 
den sociala dimensionen också utgöra en väsentlig aspekt som påverkar aktö
rernas värdering av relationen, fastställandet av kontraktsvillkor och hante
ringen av uppkommande problem och motsättningar. Närhet och personlig 
interaktion stimulerar det sociala utbytet och kan leda till utvecklandet av själv
påtagna förpliktelser, dvs att man frivilligt söker ta hänsyn till motparten, även 
på bekostnad av egenintresset. De självpåtagna förpliktelserna, som också kan 
vara förankrade i företagets eller enskilda individers normer och värderingar, 
innebär således att det instrumentella i förbindelsen kompletteras med etiskt 
hänsynstagande. 

Det etiska kontraktet kan därigenom beskrivas genom två motverkande krafter; 
strävan i egenintresse respektive formande av självpåtagna förpliktelser. Foku-
sering på egenintresse kan leda till att etablerade villkor överträds och förtro
ende kränks, att relationer avbryts eller förändras på olika sätt som drabbar 
motparten negativt, eller att villkoren utformas på ett sätt som tillgodoser den 
enas behov men riskerar att skada den andra aktören. Genom självpåtagna för
pliktelser, i form av altruism eller strävan efter ömsesidighet, bromsas däremot 
aktörers strävan i egennytta. Etiska problem respektive etiskt hänsynstagande 
kan således i varierande utsträckning prägla företags relationer med olika aktö
rer inom näringslivet. Figuren nedan sammanfattar de två motstridiga krafterna 
i företagets etiska kontrakt. 

Självpåtagna förpliktelser 

Egenintresse 

Figur 15.3 Det etiska kontraktets motstridande krafter 

Cirklarna i figuren symboliserar två interagerande aktörer inom näringslivet. De 
båda övre pilarna demonstrerar aktörernas självpåtagna förpliktelser, vilka med
för att man även ser till motpartens bästa och strävar efter samhörighet och ge
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mensamma intressen. Från vardera aktören går därför en pil (med samma nyans 
som aktörscirkeln) som sträcker sig in i den andra aktörens sfar, vilket avser att 
representera hur man söker närma sig den andres intressen. De nedre pilarna 
visar hur aktörers strävan efter egen vinning i stället driver parterna isär från 
varandra, med risk för att deras intressen ej möts. Egenintresset ar således den 
kraft som betingar förekomsten av etiska problem, dvs det "onda" i det etiska 
kontraktet, medan det "goda" i form av etiskt hänsynstagande möjliggörs av 
självpåtagna förpliktelser. 

Dessa båda krafter finns alltså, enligt min bedömning, ständigt närvarande inom 
affärslivets relationer. Betoningen på dem kan dock skilja sig åt mellan speci
fika etiska kontrakt och därmed kan förekomsten av etiska problem respektive 
etiskt hänsynstagande i relationer inom näringslivet också variera beroende på 
den aktuella relationens karaktär. En anknytning kan därför göras till de etiska 
förhållningssätt som beskrevs i föregående kapitel. Förekomsten av skilda typer 
av etiska förhållningssätt hos olika aktörer implicerar att aktörer tenderar att 
upprätta eller åtminstone sträva efter olika typer av etiska kontrakt, där 
egenintresset respektive självpåtagna förpliktelser far olika framskjuten roll. 

När de etiska förhållningssätten hos en aktör präglas av en instrumenteli, orga-
nisationsorienterad hållning, torde de etiska kontrakt denne aktör upprättar 
präglas av parternas strävan i egenintresse, eftersom man då värderar kontraktet 
och dess innehåll utifrån den nytta det har för den egna parten. Detta stimuleras 
av kortsiktiga och kollektivt baserade relationer och av komplexitet i organisa
toriska förhållanden. Den principiella hållningen skulle däremot kunna stimu
lera till ökade självpåtagna förpliktelser i relationen, om den innebär att man 
söker ta ansvar för motparten i relationen, bevara befintliga relationer och se 
mer humanitärt än ekonomiskt på etiska dilemman. Personliga interaktioner och 
långsiktighet i relationer är här betydelsefullt. Den "goda" kraften i det etiska 
kontraktet synes därigenom vara förknippad med närmande mellan aktörer, 
medan den "onda" sammanhänger med distansering. 

Samtidigt är dessa kopplingar mellan etiska förhållningssätt och olika typer av 
etiska kontrakt inte entydiga; en aktörs egenutvecklade principer kan leda till 
etiska problem om motparten upplever att konsekvenserna av dem är negativa 
(såsom när smidesföretagets VD menade att kontoristen av princip inte bör 
delta i bonuslönesystemet eller när småföretagare ansåg det vara humanitärt 
motiverat att överskrida skattesystemets regler). Motsvarande kan ett 
instrumenteilt och målinriktat företag arbeta för motpartens bästa, om den sist
nämnde är en så stark part att företaget upplever sig tvingad att sätta dennes in
tressen främst om förbindelsen ska fortleva (vissa av verkstadsföretagets rela
tioner med kunder präglades snarast av detta). 
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Jag vill också framhålla att varje aktör upprättar en mångfald etiska kontrakt 
och att dessa alltid är unika, varför det är naturligt att exempelvis smidesföre-
tagets ledning upprättade något olika typer av etiska kontrakt med skilda parter. 
Bland annat föreföll företagets självpåtagna förpliktelser gentemot kunder, i 
form av stor noggrannhet i utförandet, begränsningar vid prissättning och lik
nande, vara mer långtgående än gentemot exempelvis kontoristen. Vilken vär
dering man gör av motparten och hur viktig denne är för företagets överlevnad 
torde vara betydelsefullt för det enskilda kontraktets villkor, vid sidan av aktö
rens moraluppfattning (individuellt eller kollektivt). Som framgått av den tidi
gare diskussionen i det här kapitlet är även det specifika kontraktets långsiktig
het och formalitetsgrad mycket betydelsefullt för den typ av relation som etab
leras. Dessutom kan en aktör vara oförmögen att upprätta etiska kontrakt som 
till fullo stämmer med dennes etiska förhållningssätt (vilket var uppenbart bl a i 
smidesföretagets relationer med det marknadsledande plåtföretaget). 

Avslutningsvis vill jag poängtera att det etiska kontraktet inte bör betraktas som 
någonting statiskt. Upplevelser av "gott" och "ont" i relationen görs mot bak
grund av parternas förväntningar och ligger sedan till grund för utveckling av 
de formella och informella villkoren. I synnerhet i långsiktiga och inte till fullo 
specificerade relationer kommer de inblandade aktörernas erfarenheter av ut
bytet i olika dimensioner att innebära att förväntningar och förpliktelser precise
ras och förändras över tiden. Fallen tyder på att dynamiken kan ta sig uttryck i 
en "god spiral", där aktörerna får ökat förtroende för varandra, strävar efter öm
sesidighet och får ett gott utbyte tillbaka. Relationen får därigenom kontinuer
ligt ökande inslag av självpåtagna förpliktelser (jämför Blau 1964 och Ring & 
Van de Ven 1994). Motsvarande kan negativa erfarenheter minska parternas 
engagemang gentemot varandra och relationen stadigt försämras, med åtföl
jande stärkt fokusering på egenintresse. Men en "ond spiral" kan brytas, som 
fallet verkstadsföretaget visade, där man efter många år av stadigt försämrade 
förbindelser med sin största kund lyckades bryta trenden och skapa förnyat för
troende för varandra. 

Därmed är begreppsutvecklingen kring företagets etiska kontrakt avslutad och 
de tre fundamenten i arbetets slutsatser har nu presenterats. I det avslutande 
kapitlet kommerjag att föra en friare diskussion kring det etiska perspektivet på 
företags relationer på grundval av detta underlag. 
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16. Avslutande reflektioner 

16.1 Introduktion 
Genom teoretiska och empiriska bidrag har det etiska perspektivet på företags 
relationer utvecklats och konkretiserats. Vi har därigenom kunnat nå ökad för
ståelse för företags sätt att fungera i dagens samhälle och näringsliv. Efter de 
slutsatser som presenterades i kapitel 13-15 kan det vara lämpligt att avsluta 
med några personliga reflektioner kring det "goda" och "onda" i relationer 
mellan aktörer inom näringslivet. Det innebär bl a ett framåtblickande mot 
morgondagens etiska förhållningssätt, mot bakgrund av resultaten i de båda 
empiriska studierna. Hur kan aktörer i framtiden tänkas hantera de etiska frågor 
och problem de möter i affärslivet? Detta leder in på frågeställningen om det 
önskvärda och relevanta i att över huvud taget kräva etiskt hänsynstagande av 
näringslivets aktörer - och hur detta i så fall kan stimuleras. Min diskussion 
kring den frågan utgör en normativ utvikning från den uttalat deskriptiva in
riktningen på det etiska perspektivet. Jag visar att "nyckeln" till det goda inom 
affärslivet ligger i att skapa förutsättningar för närmande mellan aktörer. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om möjligheterna till fortsatt forskning 
inom det här området. Allra först kommerjag dock att introducera "den etiska 
balansvågen" och med hjälp av denna kort summera hur det etiska perspektivet 
utvecklats genom det här arbetet. 

16.2 Den etiska balansvågen 
I det inledande kapitlet hävdade jag att ett etiskt perspektiv skiljer sig från ett 
ekonomiskt, genom att det etiska handlar om "gott" och "ont" i relationer mel
lan människor, vilket kan komma i motsättning till ekonomisk rationalitet. Som 
de empiriska studierna visat utgör ekonomiska aspekter ofta väsentliga inslag i 
detta goda och onda inom affärslivet, men en rad andra förhållanden kan också 
upplevas som gott och ont; hänsyn till motpartens intressen, arbetsskador, an
passning till enskilda individer, brutna löften osv. Det etiska perspektivet är så
ledes mer omfattande än det ekonomiska. 

En utgångspunkt för det här arbetet var att ett etiskt perspektiv på företags rela
tioner är viktigt för att lyfta fram och synliggöra det etiska i normalt fungerande 
företag inom näringslivet. Ett sätt att visualisera detta är genom en balansvåg 
med två vågskålar. Den ena vågskålen innehåller då det "goda" i en övergripan
de betydelse och den andra det "onda". Varje aktör, individuell eller kollektiv, 
kan sägas agera utifrån en sådan mental balansvåg, där man själv väljer ut och 
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värderar situationens olika komponenter vid agerande och beslutsfattande. Detta 
ska inte betraktas som ett nyttoteoretiskt resonemang, utan även föreställningar 
om plikt, eller principer om exempelvis rättvisa, kan betraktas som gott/rätt 
eller ont/fel. Figuren nedan visar en sådan balansvåg och innehåller också några 
exempel på faktorer som kan värderas vid agerande inom näringslivet.140 

löften marknadsposition överlevnad 
tekniska 
krav pengar 

skada för enskilda 
vänskap 

avtal 

Figur 16.1 Den etiska balansvågen 

Den etiska balansvågen åskådliggör således att ett etiskt perspektiv handlar om 
hur aktörer värderar gott och ont i vid bemärkelse. Vad som "läggs ned" i våg
skålarna, till vilken vågskål de förs och hur tungt olika förhållanden väger är 
beroende av aktörernas moraluppfattningar och den aktuella situationen. Den 
empiriskt utvecklade kunskapen om hur aktörer inom näringslivet hanterar den 
etiska balansvågen sammanfattades i de tre föregående kapitlen. Det kunskaps-
mässiga bidraget kan också beskrivas genom anknytning till den initiala formu
leringen av det etiska perspektivets beståndsdelar som gjordes i avsnitt 1.2.4. 
Jag angav där att det etiska perspektivet involverar minst två aktörer som har en 
relation med varandra. Inom denna relation kan situationer och ageranden upp
komma vilka uppfattas som goda och onda av dessa aktörer. Jag hävdade också 
att aktörernas hantering av det goda och det onda är beroende av den kontext 
relationen verkar inom. 

Beträffande själva aktörerna har jag genom teoretisk diskussion och empiriska 
resultat kunnat urskilja vilka de viktigaste aktörskategorierna kan vara för 
affarsdrivande företag; ägare, anställda, affärspartners samt övriga/samhället. I 
kapitel 13 diskuterades vilka förutsättningar och motiv relationerna med de 
olika aktörskategorierna baseras på. Där lyfte jag också fram olika typer av 
etiska frågor och problem i de skilda relationerna, dvs vad det är som kan upp
fattas som gott och ont, rätt och fel. Hur uppkomsten och hanteringen av dessa 

140 De exempel som återfi nns i figuren ha r plac erats in godtycklig t. Figuren ska där för inte tolkas 
som att "vänskap" läggs i den "onda" vågskålen och "avtal" i den goda etc. 
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frågor och problem är förknippade med kontexten har belysts genom samspelet 
med bakgrundsförhållanden hos individen, organisationen och omgivningen, 
vilket resulterat i begrepp för etiska förhållningssätt på individ- respektive orga
nisationsnivå. I samband med detta identifierade jag i kapitel 14 en grund
läggande åtskillnad mellan att utgå från individuella, humanitära principer eller 
organisatoriska målsättningar vid ställningstagande och agerande inom affärs
livet. Begreppen har utvecklats ur de empiriska studierna och abstraherats 
genom teoretisk diskussion. 

Dessutom har empiriskt grundad kunskap formulerats om betydelsen av vilken 
karaktär relationen mellan aktörerna har; om den är långsiktig eller kortvarig, 
om den bygger på personliga möten eller distanserade interaktioner, om den 
baseras på formella villkor eller underförstådda överenskommelser etc. En 
övergripande analys av hur "gott" och "ont" uppstår i affärsmässiga relationer 
gjordes i kapitel 15 med hjälp av begreppet etiska kontrakt. Jag visade där att 
förekomsten av "det onda" i en relation, dvs etiska problem och intressekonflik
ter, hänger samman med "egenintresse" som en central drivkraft i relationen. 
Den motverkas dock av parternas "självpåtagna förpliktelser", vilka utgör det 
etiska kontraktets "goda" kraft. 

Det är dock uppenbart att många situationer inom affärslivet hanteras på ett 
omedvetet och självklart sätt av näringslivets aktörer. Man reflekterar inte vid 
varje beslutstillfälle över vilka faktorer som ska läggas ned i vågskålarna eller 
hur de ska värderas. Den etiska balansvågen blir därmed osynlig. I synnerhet 
torde man ofta vilja bortse från den "onda" vågskålens existens, åtminstone i 
den utsträckning man inte direkt berörs av den eller påminns om dess existens. 

I en del situationer ställs däremot det etiska dilemmat på sin spets och den 
etiska balansvågen synliggörs. Det kan handla om nya situationer som man inte 
tidigare behövt ta ställning till, eller att andra aktörer aktivt invänder mot feno
men som de uppfattar som "onda". Den etiska balansvågen blir särskilt iögo
nenfallande i si tuationer där den ena partens ekonomiska rationalitetssträvanden 
får uppenbart negativa konsekvenser för den andra. Det är då tydligt att den 
"goda" vågskålen innehåller egen ekonomisk vinning och den "onda" skada för 
andra. Svårigheten att fatta beslut ökar också ju mer jämnt vågskålarna väger; 
de situationer som upplevs entydigt goda eller onda är förhållandevis enkla att 
hantera. 

Jag kommer nu att reflektera vidare kring den utveckling man kan föreställa sig 
beträffande aktörers hantering av etiska frågor och problem i framtidens nä
ringsliv och företag. Därefter kommer jag in på en mer normativt orienterad 
diskussion och söker visa hur det "goda" i relationer mellan aktörer kan stimu
leras. 
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16.3 Etiska förhållningssätt inom näringslivet - idag och i 
morgon 
En praktisk utgångspunkt för arbetet var att den offentliga uppmärksamheten på 
den etiska problematiken inom affärslivet egentligen avser två motstridiga ut
vecklingstrender. Enligt den ena trenden förefaller det som om näringslivets 
aktörer allt mer utnyttjar de chanser som ges till egen eller företagets vinning på 
bekostnad av andra aktörers intressen. Den andra trenden utgörs däremot av de 
aktörer som i allt större utsträckning medvetet söker utveckla företagandet mot 
vidare syften än de kortsiktigt ekonomiska. Jag pekade i det inledande kapitlet 
på vikten av att komplettera uppmärksamheten på dessa båda ytterligheter med 
kunskap om det etiska inom det vardagliga affärslivet. 

De etiska förhållningssätt som framkommit genom de empiriska studierna visar 
att aktörer inom näringslivet vanligen sätter affärslivets krav i centrum, men i 
varierande utsträckning låter de ekonomiska målsättningarna kompletteras med 
normer om vilka medel som är tillåtna. När detta sker i större omfattning verkar 
detta vara mer person- än företagsanknutet; genom att den personliga moralupp
fattningen "slår igenom" på affärslivets situationer eller genom att individers 
personliga interaktion skapar band emellan dem. Mot bakgrund av de insikter 
som uppnåtts om olika kontextuella förhållandens betydelse, kan man söka fö
reställa sig vilka förutsättningar det finns för att aktörer inom näringslivet i 
framtiden ska komma att inkludera etiska hänsynstaganden vid beslutsfattande 
och agerande inom arbets- och affärsliv. 

Rent allmänt kan man urskilja en tendens till ökande "ekonomisering" av tänk
andet i samhället över huvud taget, dvs att allt fler av det sociala livets områden 
betraktas som marknader och hanteras utifrån traditionellt sett företagsekono
miska beslutsmodeller. Daghem blir resultatenheter, patienter blir kunder och 
religiösa samfund försöker sälja en produkt. Detta skulle tyda på att de etiska 
vågskålarna i allt större utsträckning fylls med ekonomiska för- och nackdelar, 
medan mänskliga hänsyn och etiska principer väger lättare eller ignoreras. I 
samma riktning kan även en stagnerande samhällsekonomi tänkas verka, genom 
att det ekonomiska handlingsutrymmet då upplevs mer begränsat. Det till
tagande ekonomiska tänkandet har dock stött på motstånd; många protesterar 
mot en affärsmässig syn på t ex omsorgsverksamhet; en del människor utveck
lar ett starkt engagemang för djur, natur och miljö; och inom företagsvärlden 
vill man i allt ökande utsträckning framstå som socialt ansvarstagande, förändra 
organisationsstrukturerna och ge människorna större utrymme och ansvar. 
Vidare kan man, såsom Pearson (1995:42,46), hävda att långsiktigt orienterat 
samarbete och allianser mellan företag kommer att bli allt vanligare i framtidens 
tekniskt avancerade och internationaliserade affärsliv, och att detta kommer att 
stimulera företagen att tillämpa ett mer "upplyst självintresse". Ett upplyst 
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självintresse innebär, enligt Pearson (1995) att arbeta för båda parters fördel i 
varje transaktion, för att transaktionen ska kunna upprepas i framtiden. Detta är 
i överensstämmelse med resultaten från det här arbetet, dvs att det i långvariga 
relationer kan utvecklas en ömsesidighet mellan parterna, som medför att egen-
intresset kompletteras med självpåtagna förpliktelser. 

Å andra sidan blir samhällslivet allt mer komplicerat och föränderligt, vilket 
medför att aktörer måste fatta beslut snabbt och i nya situationer där etablerad 
praxis saknas. Det blir allt svårare att överblicka konsekvenserna av en komplex 
verksamhet och därigenom kan eventuella negativa effekter komma att förbises. 
Dessutom kan trenden mot ökande internationalisering av näringsliv och mark
nader fa till följd att företag interagerar med aktörer på allt större avstånd, vilket 
borde försvåra möjligheterna till personlig kontakt. Mina studier har visat att 
när en relation ligger på en organisatorisk, abstrakt nivå, hanteras den mer 
affärsmässigt och utifrån företagsstrategiska principer. Detta behöver inte inne
bära oegentligheter, men att man däremot inte tar något extra ansvar för mot
partens välbefinnande utöver det som formellt krävs. 

Dessutom torde stabiliteten i etablerade relationer minska när människor rör sig 
inom och mellan organisationer, när organisationsgränser upplöses och om
världsförändringar tvingar fram kontinuerliga omprövningar av företags strate
gier. Nätverk bildas, förändras och upplöses (jämför Hedberg m fl 1994). Detta 
skulle, enligt de empiriska resultaten i det här arbetet, också peka mot en mer 
affärsmässig, målorienterad syn på relationer. I samma riktning skulle de 
ökande satsningarna på högre utbildning i Sverige också kunna peka, genom att 
de högutbildade företagsledarna i enkätundersökningen ofta anlade ett mer före
tagsekonomiskt grundat synsätt. Som påpekats tidigare kan detta dock vara be
roende av vilken typ av högre utbildning man genomgår. 

Vidare kan man fokusera företagens inre utveckling för att söka förutspå hur 
näringslivets etiska förhållningssätt kommer att förändras. När byråkratiska 
strukturer upplöses, när medarbetare samarbetar under eget ansvar och när leda
rens roll förändras från att vara kontrollant till att bli visionär (jämför exempel
vis Arvonen 1989), far enskilda individer i organisationen större utrymme att 
agera i enlighet med egna värderingar och uppfattningar. Detta skulle tyda på en 
ökande heterogenitet i företags etiska handlings- och värderingsmönster, där 
subkulturer med olika sorters moral kan utvecklas. Det personliga inslaget i 
sättet att hantera och möta etiska frågor och problem blir mer framträdande. Vi 
kan också se till arbetslivets förändring för att finna tecken som pekar i denna 
riktning. Jönsson (1995:52) menar att arbete i form av s k "symbolisk-analytisk 
service", dvs avancerad tjänsteproduktion, kommer att bli allt vanligare inom 
näringslivet, vilket torde innebära att den enskilda individens betydelse för 
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hanteringen av företagens relationer ökar. Detta skulle bidra till att organisa
tionsmoralen blir mer sammansatt och svårkontrollerad. 

Således är det svårt att peka på någon entydig utveckling i framtiden, utan för
modligen kommer de etiska förhållningssätten, liksom de gör idag, att variera 
inom olika kontexter. Det är dock svårt att föreställa sig att företag i någon 
större omfattning kommer att utveckla altruistiskt orienterade etiska förhåll
ningssätt så länge de befinner sig på konkurrensutsatta och dynamiska markna
der; när de ekonomiska vindarna drar snålt riskerar alltid etiska hänsyns
taganden att "blåsa bort". Det är svårt att bibehålla helhetssynen på den etiska 
balansvågen när ekonomiska faktorer upplevs väga tyngre än exempelvis huma
nitära hänsyn. Flera av de ovan diskuterade förhållandena tyder också på att det 
ekonomiska tänkandet inte kommer att fa en mindre betydelsefull roll i fram
tidens näringsliv, utan snarare tvärtom.141 

Den fråga detta väcker är om detta i så fall pekar på en grundläggande brist hos 
det moderna affärslivet? Är det egentligen relevant att kräva att aktörers age
rande ska styras av andra än ekonomiska och rationella argument? Hur skulle 
detta i så fall kunna stimuleras? Dessa frågeställningar utgör teman för nästa 
avsnitt, där jag alltså i viss mån gör ett avsteg från den deskriptiva inriktningen 
på det här arbetet. 

16.4 Hur stimulera det "goda" i relationer inom närings
livet? 
Frågan om företags moraliska ansvar eller i vilken utsträckning man kan kräva 
att aktörer ska komplettera den etiska balansvågen med annat än företags
ekonomiskt gott och ont är, såsom diskuterades redan i den teoretiska referens
ramen, kluven. Jag pekade på att det företagsekonomiska tänkandet ofta 
dominerar näringslivet, och detta bekräftades till del av de empiriska studierna. 
De ekonomiska villkoren var väsentliga i de båda undersökta fallföretagen -
även i det lilla företaget, där man utvecklat egna principer för agerande gente
mot olika aktörer, framhävde ledarna verksamhetens affärsmässiga sida. Det 
intresse enkätundersökningens företagsledare visade för etiska frågor inom 
affärslivet verkade också vara rätt ytligt hos många och åtskilliga respondenter 
valde att utgå från praktiska, ekonomiska eller juridiskt grundade skäl för sina 
ställningstaganden i enkätens etiska dilemman. 

Dessutom verkar det inte helt logiskt att samhället å ena sidan accepterar att fö
retag finns och med betydande frihet agerar för egna intressen inom affärs- och 

141 Samtidigt torde det finnas andra faktorer som kommer att visa sig betydelsefulla for hur de etiska 
förhållningssätten utvecklas framgent, som jag här int e disk uterat. Man måste ha i minne t att fram 
tiden inte så lätt låter sig förutspås med hjälp av dagens trender! 
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arbetsliv - och å andra sidan förvänta sig att företagens aktörer frivilligt ska 
sätta företagsintressena åt sidan och följa de implicita normer för agerande som 
samhällsdebatten i olika tider ålägger dem (oftast retroaktivt, när de negativa 
konsekvenserna av olika förehavanden blivit uppenbara). Pearson (1995) häv
dar att företags grundläggande karakteristika för med sig att de ständigt kommer 
att balansera på gränsen till det etiskt acceptabla: 

"Companies are set up and evolve in a way that deliberately pushes at the 
boundaries of what is widely regarded as ethical acceptability. This is 
endemic to the capitalist system. [—] This does not arise because of the 
intrinsically low integrity of the entrepreneur or top manager, but because of 
the genuinely ambiguous position of the entrepreneur/owners. Moreover, the 
ambiguity is compounded by business imperatives, notably to survive and to 
compete [...]. (Pearson 1995:21, min kursivering.) 

Mot bakgrund av detta kan man, utifrån en normativ utgångspunkt, fråga sig 
hur Milton Friedmans doktrin (eller klyscha!) att "the business of business is 
business" kan utmanas? På vilket sätt kan etiskt hänsynstagande fa en naturlig 
plats inom det dagliga affärslivet, dvs hur kan aktörerna stimuleras att väga in 
annat än ekonomiska för- och nackdelar i sina vågskålar? 

För det första förefaller det vara svårt att utforma praktiskt fungerande 
"verktyg" eller managementmodeller för etiskt hänsynstagande. Vägledande 
beslutsmodeller142 och etiska koder har begränsade möjligheter att ge konkreta 
råd i specifika situationer och uttryckliga regler kan dessutom begränsa enskilda 
aktörers känsla av eget ansvar för sitt handlande. Vidare är det troligen svårt att 
påverka allmänt rådande moraluppfattningar i samhället, olika individers sinne
lag och uppfostran etc. Inte heller verkar det möjligt för enskilda individer med 
en stark övertygelse att styra mot ökat hänsynstagande på organisationsnivå, om 
inte företagen är väldigt små, vilket både mina empiriska resultat och tidigare 
forskning pekar på (jämför Pearson 1995:148). 

I stället förefaller det vara viktigt att fokusera på själva karaktären på relatio
nen mellan företag och dess olika aktörer. Det är i relationerna som de etiska 
förhållningssätten uttrycks och det är där egenintresse och etiska problem kon
trasteras mot självpåtagna förpliktelser och etiskt hänsynstagande. De slutsatser 
som formulerats i det här arbetet kan anknytas till Jackall (1988:101), som häv
dar att näringslivets "managerial moralities" uttrycks i företags ständigt på
gående relationer med viktiga aktörer. I dessa relationer är det, enligt mina re
sultat, speciellt väsentligt med närhet och långsiktighet mellan aktörerna för att 
dessa ska uppnå ett engagemang gentemot varandra utöver vad som formellt 
krävs. Genom social interaktion över tiden kan aktörer utveckla självpåtagna 

142 Jag tänker här på modeller av den typ som återfinns exem pelvis i Herméren (1989) eller i Blan
chard och Peale (1988). 
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förpliktelser gentemot varandra, som innebär att den rationella strävan i egen-
nytta kompletteras med normer om hänsyn till motpartens intressen. Detta kan 
också anknytas till Pearson (1995), som menar att det etiska hänsynstagande 
som över huvud taget är möjligt i företagsvärlden, i form av ett upplyst själv
intresse, återfinns inom långsiktiga relationer då dessa kräver förtroende mellan 
och integritet hos parterna för att fungera. 

Den konklusion som härmed kan göras är således att nyckeln till etiskt hänsyns
tagande, till det "goda" i r elationer mellan aktörer, ligger i beskaffenheten hos 
dessa instrumenteilt motiverade förbindelser - hos affärerna som sådana. Etiken 
inom näringslivet konstitueras således i själva mötet mellan aktörerna. Det är 
därför kanske inte helt oegentligt att travestera Friedman genom att hävda att 
the ethics of business is business - när det sistnämnda "business" (for övrigt ett 
ord med många betydelser143) förstås som affärsuppgörelser, dvs konkreta mö
ten, överenskommelser och andra aktiviteter. Affärslivets etik ligger med andra 
ord i de specifika affärerna som sådana. 

Det goda inom affärslivet far därigenom en annorlunda karaktär än i andra typer 
av relationer, exempelvis familjen, vänkretsen, föreningen osv. Det förefaller 
rimligt att den hänsyn människor vill - och bör - ta till andras välfärd och ofärd 
skiljer sig åt beroende på relationens grundförutsättningar. Frågan om etiskt 
hänsynstagande inom affärslivet handlar därför knappast om "antingen - eller". 
I stället kan omtanken om andra vara av olika långtgående art. Detta kan ut
vecklas med hjälp av Urmson (1969), som inte enbart vill skilja mellan onda 
och goda handlingar. I stället menar han att en åtskillnad kan göras mellan 
moraliskt otillåtna (onda) handlingar, moraliskt tillåtna (etiskt neutrala) hand
lingar, moraliskt påbjudna (goda) handlingar, samt moraliskt önskvärda hand
lingar (som går utöver de påbjudna). 

Vad som betraktas som moraliskt otillåtet, påbjudet osv hänger således samman 
med vilken typ av relation aktörerna har. Jackall (1988:119) menar att besluts
fattare i företag drar en gräns mellan de situationer som hanteras utifrån moral
iska principer respektive utifrån organisatoriska målsättningar. Med hänvisning 
till Urmson (1969) skulle man kunna föreställa sig att aktörer sätter upp ett an
tal gränser eller skiljelinjer mellan sig själva och andra aktörer, gränser som 
avgör i vilken utsträckning "gott" och "ont" präglas av egen ekonomisk vinning 
respektive hänsyn till andras intressen. De starkaste etiska förpliktelserna och 
den minst instrumentella orienteringen torde varje individ utveckla inför männi
skor som står nära, oftast familj och närmaste vännerna. De underförstådda 
förväntningarna och förpliktelserna i relationer av detta slag kan leda till långt
gående hänsynstagande - till moraliskt önskvärda respektive påbjudna hand

143 Enligt Esseltes stora engelsk-svenska ordbok. 
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lingar. Inom affärslivets relationer kan man i regel inte uppnå samma grad av 
närhet och förpliktelser beroende på relationernas instrumentella grund, men 
genom personlig interaktion kan det etiska hänsynstagandet åtminstone stärkas i 
viss utsträckning, som de empiriska studierna i det här arbetet visat. 

Figuren nedan med ett antal cirklar centrerade runt en gemensam medelpunkt 
symboliserar resonemanget. I mitten befinner sig den fokuserade aktören - en 
individ eller en organisation. Inom den närmaste och starkaste ringen befinner 
sig människor som denna aktör känner sig särskilt moraliskt ansvarig inför -
exempelvis sina barn (om det är en individuell aktör). Det moraliskt önskvärda 
handlar här om att i varje läge sätta den andres välbefinnande främst. I nästa 
ring minskar hänsynstagandet gentemot motparten något och övergår till att 
innebära att göra sin plikt eller undvika att orsaka skada, för att sedan successivt 
elimineras och ersättas av en alltmer instrumenteil, nyttoorienterad syn på mot
parter i olika former av relationer. Vid relationer med aktörer som återfinns vid 
de yttre, svaga gränserna kommer relationen att hanteras som om handlingarna 
vore etiskt neutrala; Konsekvenserna av handlandet riskerar därigenom att upp
fattas som onda av motparten. 

Gränser för etiskt 9 
hänsynstagande ' x \ 

/ 

/ 
/ 

\ 
\ 

\ 
\ 

Figur 16.2 Etiskt hänsynstagande: gränsdragning i relationer mellan aktörer 

I enlighet med det tidigare förda resonemanget menar jag att långsiktighet i age
rande och personligt baserade interaktioner kan bidra till att aktörer inom 
näringslivet närmar sig varandra. Ursprungligen instrumentelit och affärs
mässigt orienterade förbindelser kan då kompletteras med etiska hänsyns
taganden genom att motparten bildligt sett "förflyttas" från periferin mot cir
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kelns centrum - dvs närmare den handlande aktören. Detta illustreras i figuren 
som den grå prick som rör sig i den streckade pilens riktning. Genom närmande 
mellan aktörer i affärslivet kan företagets handlingar komma att uppfattas som 
moraliskt påbjudna och goda av motparten i en relation, eller åtminstone som 
moraliskt tillåtna och neutrala (jämför Urmson 1969).144 

Till skillnad från tidigare figurer utgår denna från den enskilde aktörens per
spektiv och hur denne genom att dra in motparten inom en starkare gräns för 
etiskt hänsynstagande kan verka för det "goda" inom affärslivets relationer. 
Detta motiveras med att varje aktör har ett eget ansvar för sitt agerande gente
mot andra. Dessutom riktar sig den här normativa diskussionen till de aktörer 
inom näringslivet som anser det vara väsentligt att komplettera det affärs
mässiga tänkandet med moraliskt ansvarstagande, för att företagen ska fungera 
väl i dagens och morgondagens samhälle. 

Det är dock viktigt att poängtera att det önskvärda i närmande mellan aktörer 
förutsätter att detta verkar ömsesidigt mellan parterna och stimulerar båda aktö
rerna att bromsa sin strävan i egenintresse. I annat fall riskerar den mest hän
synstagande parten att också bli den svagaste, vars åsidosättande av egna intres
sen utnyttjas av motparten. Närhet riskerar att bli "kvävande" om de inter-
agerande parterna inte fungerar som självständiga aktörer som kan föra fram 
och driva sina egna intressen också. 

Ett annat påpekade bör göras med avseende på att modellen ovan visar en av
gränsad relation och därmed inte säger någonting om hur denna är förknippad 
med aktörernas övriga relationer. Närhet och ömsesidighet mellan två parter 
riskerar ju även att utestänga andra. Genom att känna sig starkt moraliskt för
pliktad gentemot en aktör kan andra, som inte får ta del av hänsynstagandet, 
drabbas negativt. 

Däremot borde synsättet även kunna tillämpas på relationer med andra aktörer 
än de företaget har ett direkt och affärsmässigt grundat utbyte med. Exempelvis 
kan företagsledningen söka involvera konsument- eller miljöorganisationer i 
företagets verksamhet, sträva efter nära samarbete med personalorganisationer, 
etablera kontakter med representanter för lokalsamhället osv. Genom en konti

144 Detta synsätt har utvecklats ur dessa teoretiska och empiriska studier som handlar om instrumen
tent grundade relationèr inom näringslivet. Det innebär bl a att jag förbigår det faktum att människor 
kan känna sig starkt förpliktade gentemot fenomen som de inte har någon personlig relation med och 
som kanske inte ens utgörs av människor utan av system eller abstrakta idéer. Exempelvis torde soli
daritet, martyrskap osv kunna grundas på aktörers egna etiska principer, och inte enbart på interaktion 
med någon annan specifik aktör. I den mån denna typ av altruism skulle kunna förekomma inom 
affärslivet måste den i så fall gru ndas på enskilda aktörers ställningstaganden eller på grundläggande 
organisationsgemensamma normer. Här är det dock själva relationen som står i fokus för resone
manget kring etiskt hänsynstagande. 
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nuerlig och personlig relation kan parterna etablera förtroende för varandra - för 
gemensamt givande och tagande. 

16.5 Fortsatt forskning 
Efter denna normativa utvikning i möjligheterna att förena det ekonomiska 
tänkandet med etiska hänsyn, tänkte jag avsluta med en reflektion kring behovet 
av fortsatt forskning. 

Vetenskapliga arbeten antas ofta - även inom vitt skilda kunskapsteoretiska in
riktningar - ha sin grund i et t problem, verklighetsanknutet eller mer teoretiskt, 
som man försöker lösa (jämför Popper 1984:222, Lincoln & Guba 1985:226, 
Johansson Lindfors 1993:19). Bakom det här arbetet fanns en praktisk proble
matik rörande bristen på kunskap om hur näringslivets aktörer ser på det nor
mala affärslivets etiska frågor och problem, såväl som ett teoretiskt syfte att 
utveckla ett etiskt perspektiv på företags relationer. Mitt bidrag till detta har 
presenterats i de tre närmast föregående kapitlen och summerades i inledningen 
till det här kapitlet. Samtidigt kan man knappast hävda att jag genom min studie 
har funnit det slutliga svaret på denna forskningsfråga. Några definitiva san
ningar står över huvud taget aldrig att finna, utan forskningsprocesser har 
egentligen ett godtyckligt slut, där inte ens kriterier om "teoretisk mättnad" 
(Glaser & Strauss 1967) ger någon vägledning för när man bör sätta punkt. 

Själv kan jag se ett flertal intressanta spår att fortsätta den hittills inslagna vä
gen på. Med utgångspunkt i den teoretiska modellen kan man fundera över hur 
ingående jag empiriskt studerat de olika delarna i denna. Beträffande kontext-
uella omständigheter har vissa faktorer undersökts rätt grundligt och även deras 
inbördes förhållanden, såsom hur organisatoriska faktorer samspelar med indi
viduella attityder och ageranden. Däremot saknar jag i viss utsträckning indivi
derna själva, som personer vid sidan av sin organisatoriska tillhörighet. Fort
satta studier skulle därför kunna utgå från ett individperspektiv för att jämföra 
individens personlighet, erfarenheter och privata moraluppfattning med dennes 
agerande i en organisatorisk kontext. Dessutom är fokuseringen på organisa
tionens samspel med sin omgivning i mitt arbete rätt begränsad vid sidan av fö
retagets branschtillhörighet och omvärldskontakter. 

Bland de aktörskategorier som urskiljdes i den teoretiska referensramen har 
samtliga studerats empiriskt. Betoningen i de båda studierna skilde sig något åt, 
så att aktörskategorin samhälle fick en mer framträdande roll i enkätstudien än i 
fallen, medan de anställda behandlades mer ingående i den sistnämnda studien. 
Det vore intressant med fortsatta studier i företag som har andra typer av kund
er, anställda osv än de undersökta fallföretagen, för att ytterligare fördjupa in
sikterna i vilka de viktigaste etiska frågorna och problemen i företagens relatio
ner är. Dessutom har det "goda och onda" i det här arbetet studerats utifrån 
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företagets och företagsinterna aktörers perspektiv. Det kunde därför vara 
meningsfullt att undersöka även externa relationer ur båda parters synvinklar, 
dvs låta företagets kunder, leverantörer etc också utgöra studieobjekt. 

Metodmässigt har mitt arbete haft en omfångsrik ansats genom att både en bred, 
standardiserad studie och en djupgående studie genomförts, dessutom på skilda 
förstoringsnivåer. Båda dessa studier var dock av tvärsnittskaraktär, även om 
fallstudierna var delvis retrospektiva. En annan intressant möjlighet vore att 
anlägga en mer longitudinell ansats och analysera skeenden i den takt de inträf
far. Därigenom skulle vi nå fördjupad förståelse för hur moraluppfattningar ut
vecklas över tiden mot bakgrund av de erfarenheter som görs; hos enskilda in
divider såväl som inom organisationer. Tyvärr är longitudinella studier av 
naturen tidskrävande och förutsätter god tillgång till långsiktiga forsknings
resurser, vilket de flesta av oss saknar. 

Dessutom vore det "givetvis" spännande att ta del av aktörers sätt att möta och 
hantera etiska problem och frågeställningar i relationer inom näringslivet direkt, 
i stället för via respondenters (muntliga eller skriftliga) utsagor. Denna idé före
svävade mig under planeringen av fallstudierna, men den möter stora problem 
såväl praktiskt som etiskt (!). Som jag konstaterat tidigare är vissa händelser 
och situationer mer centrala ur ett etiskt perspektiv än andra, och det skulle så
ledes fordras omfattande observationer för att fa en chans att fånga upp några 
sådana. Dessutom skulle förmodligen vissa typer av ageranden hämmas av vet
skapen om en etikforskares närvaro. Att forska under täckmantel, genom dold 
observation, vore säkert givande - men forskningsetiskt tveksamt. 

Vid sidan av dessa metodologiska överväganden kan man diskutera olika teore
tiska utvecklingsvägar. De synsätt och mönster som begreppsutvecklingen i 
mina empiriska studier resulterat i täcker förmodligen inte in alla aktörers sätt 
att närma sig etiska frågor och problem, så att fortsatt forskning kunde inrikta 
sig mot att komplettera dessa empiriskt funna moraluppfattningar genom stu
dier av annorlunda kontexter. Hur ser t ex moraluppfattningarna ut i små, pro
fessionella och tekniskt avancerade företag? Hur utvecklas relationerna i 
serviceföretag, som bygger på direkt personlig interaktion med kunder, när 
dessa växer till komplexa organisationer? Vilken betydelse kan "kulturkrockar" 
vid internationella affärer ha för parternas ömsesidiga hänsynstagande? Och vad 
händer med relationerna inom riktigt stora företag, med många tusen anställda? 

Forskningen inom skärningspunkten mellan organisationsteori och företagsetik 
har således goda förutsättningar för vidare utveckling i framtiden! 
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Summary in English 

Good and bad in business 
An ethical perspective on stakeholders relations 

1. Background of the Study 
Ethical issues and problems in business life have received increasing attention 
in the public debate of the last decade. Examples of "bad" behaviour, when 
business actors proceed in their own interests at the expense of the good of 
others or society at large, give rise to the question of whether it is possible to 
combine the profit-seeking ambition of business with ethical considerations. 
Although some writers argue that the mere concept of "business ethics" is an 
inherent contradiction (see for example Carr 1981, Friedman 1970), there is a 
growing awareness that business actors have to acknowledge the ethical side of 
their activities in order to uphold the legitimacy of a free enterprise system in 
society. Ethical seminars have become more frequent in the business com
munity and the commissioning of ethics consultants has increased. The Swedish 
Employers' Confederation (SAF) launched an ethical project in the late 1980s, 
which has aroused widespread interest. Moreover, some companies develop 
ethical codes of conduct for the guidance of their employees and, one might 
suspect, for the corporate public image. There are even some examples where 
business corporations are managed under an explicitly ethical vision (c.f. 
Lagercrantz 1994, Österberg 1990). 

Some writers explain this growing attention and concern by the fact that ethical 
issues and dilemmas are becoming more and more difficult to handle for 
managers and other actors in business life (c.f. Brytting & De Geer 1992). This 
is so, the argument has been made, because the complexities and changes in 
society at large and business in particular are increasing. New technology, 
changing conditions and deregulation are resulting in competing values and 
interests and the creation of ethical dilemmas, i.e. situations where it is difficult 
for the decision maker or actor to judge right from wrong. These dilemmas are 
thus inherent in today's business life, but cannot easily be resolved through 
ordinary managerial decision making techniques. This is partly because ethical 
matters have not traditionally been regarded as important in business. 

This omission is now being attended to, and the scholarly field of business 
ethics has grown rapidly during the past decade. The topic is, however, still in 
need of development, not least on the empirical side. We have very little schol
arly knowledge on how business actors in fact interpret and deal with the ethical 

353 



issues that do arise in their daily course of business. It would therefore be most 
valuable to conduct empirical studies that give visibility to the ethical concerns, 
problems and attitudes of ordinary business life. 

Also, the field could gain richly from combining moral theory with organisa
tional and management theory. From moral theory we learn about the founding 
ethical concepts and different normative approaches, and we realise that ethics 
is something that in a very broad sense affects the good and bad in relationships 
between humans. Consequently, questions of ethics in business concern com
panies' relations with their various internal and external stakeholders, whether 
these are individuals or collective entities. The way these relations are managed 
have been extensively studied within the discipline of organisation theory, but 
explicitly ethical issues and problems in stakeholder relations have not attracted 
much empirical attention so far. It would therefore be valuable to study stake
holder relations from an ethical perspective. 

Moral judgements in business are in many ways complex since corporations 
engage in multiple relationships with employees, customers, owners, the public 
at large etc. These relationships give rise to multiple and sometimes competing 
responsibilities. Furthermore, decision making and action in business usually 
takes place within an organisational context, which means that organisational 
structures and commonly held values and norms might have significant influ
ences on the way ethical problems are taken care of. This calls for a study of 
attitudes and behaviour against a contextual background. 

To conclude, the purpose of this thesis is to develop an ethical perspective on 
stakeholder relations in business. This purpose also includes the formulation of 
empirically grounded concepts which reflect the contextually interpreted pat
terns of ethical attitudes and behaviour of ordinary business actors. 

2. Research Strategy 
The ethical perspective has developed gradually in this research project, with 
several phases of theoretical study and empirical investigation. First, an initial 
framing of the perspective was made through a literature overview which re
sulted in the following position: the ethical perspective includes at least two 
parties, who have a direct or indirect relation with each other. From this rela
tion originates situations or events that one or both of the parties judge in terms 
of being good or bad. The actors, situations and events should all occur as part 
of normal business life. 

This initial formulation was thereafter used as a basis for collecting theories that 
eventually built up a frame of reference and a concluding theoretical model. I 
will describe this frame of reference in some detail below (see section 3). The 
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frame then guides the empirical investigation; collecting, analysing and inter
preting data. The theoretical framework is hereby not used as a tool for deduc
tive analysis, but for inspiration and guidance. It is important to review existing 
findings, ideas and theories when conducting research in a field of scholarship, 
yet at the same time not let oneself be too bounded by previous thinking, in 
order to maintain an open mind. 

The empirical work in this thesis consists of two different studies, one survey 
and one case study, which are analysed both separately and jointly. During the 
analysis, some new theoretical contributions have been added that, given the 
empirical findings, seem to be fruitful in interpretation and theory development. 
(The methodology is further described in section 4.) 

The conclusions are based on the integrated findings from theoretical and em
pirical studies. The finally developed ethical perspective has thus evolved 
through an active interplay between theory and practice. The results give a con
tribution to our knowledge of business and ethics, and yet we can never say that 
the final stage of theory development on a specific subject has been reached. 
There are always new possibilities for future research. 

3. Theoretical Frame of Reference 
Since there is no existing "ready-made" theory covering an ethical perspective 
on business, considerable effort has been spent in developing the perspective 
theoretically through contributions from various disciplines. First, I have 
adopted moral philosophy and ethical theory to develop meanings of "good" 
and "bad", including an outline of the distinction between utilitarian and deon-
tological approaches. Secondly, I discuss on the possibilities of transferring 
ethical concepts to the business world, for example the kind of moral respon
sibility a business firm might have and how ethical considerations and profit-
seeking ambitions relate to one another. 

Thereafter I concretise the ethical perspective by focusing on the specific kinds 
of ethical issues, problems and dilemmas that might arise in business. Stake
holder theory is utilised to point out the most important relationships and busi
ness ethics literature is applied to these various stakeholder relations (see for 
example Braybrooke 1983, Freeman 1984, Carroll 1989, Tuleja 1988). 

As has been argued, the way actors deal with these relations might depend on 
the context at hand. The framework therefore integrates theories that help to 
clarify the relationship between background forces and behaviour. A distinction 
is made between the individual, organisational, and environmental levels of the 
context. For each of these levels I discuss the implications of existing theory for 
this particular study on ethical attitudes and behaviour. 
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The frame of reference is completed with a concluding model which combines 
the stakeholder approach with the contextual discussion. This model depicts the 
particular aspects of reality that will be dealt with in the empirical investiga
tions and how these relate to one another. See figure 1. 

ENVIRONMENT 
^ rehoîders 

socictv 
at large 

Employees; 

COMPANY/ 
MANAGEMENT 

Oihcs ». Mismvss 
corporations Customers 

Figure 1. A theoretical model of an ethical perspective on stakeholder relations 

The actor at the centre of the model is the company in focus, as represented by 
its management. The company sets up relationships with various stakeholders, 
depending on the company's line of business, activities and other circum
stances. These stakeholders are depicted as the small circles in the model. The 
figure also illustrates how the relationships, i.e. the two-way arrows, are studied 
from an ethical perspective. 

A distinction is made between the following major stakeholder groups: share
holders/owners, employees, customers/consumers, suppliers, financiers etc. 
which come together under heading "other business corporations", and society 
at large (including government, public authorities, the general public, local resi
dents etc.). These exchange relations take place in a complex context (the large, 
dark circle in the model), where individual, organisational and environmental 
factors interact with one another and with the stakeholder relationships. 
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4. Methodology 
The scarcity of empirical research on attitudes and behaviour concerning ethical 
issues in the ordinarily running of business life calls for a broad overview at the 
outset of the empirical investigation. I therefore found it valuable to apply a 
method initially that allowed for a broad cross-section of business actors to ex
press themselves on a wide variety of ethical issues. The actors in focus should 
be of significant importance in business. This subsequently led to my decision 
to conduct a survey of managing directors of Swedish companies on their atti
tudes towards ethical problems and dilemmas in stakeholder relations. 

Having established the importance of various contextual factors in the preced
ing theoretical study (see above), I chose to make a statistical selection of re-
spondants in companies within different lines of business and of different sizes. 
A questionnaire was constructed and sent to 600 managing directors, equally 
spread among three sectors (manufacturing, retailers and technical consultants) 
and four size categories (ranging from very small, self-owned companies up to 
large companies, the top size category covering companies with more than 50 
employees). 

The questionnaire was structured around different topics, such as background 
data about the individual and the corporation, including frequency of external 
business contacts. Another section contained fixed-alternative questions and 
attitude statements regarding relations with society, employees and other firms. 
The questionnaire also included some hypothetical cases, describing an 
ethically questionable situation in the business world, with accompanying open-
ended questions. The construction and interpretation of these cases have been 
inspired by Kohlberg (1984). Altogether, the questionnaire comprised eleven 
pages. A total of 242 questionnaires were returned usable for analysis. 

When the analysis of this survey was completed, I made some reflections con
cerning the value and shortcomings of the study, respectively. These considera
tions guided the next stage of the empirical study, where I wanted to gain a 
deeper understanding of the interaction between attitudes and behaviour and 
contextual factors. Furthermore, I found it important to let the empirical reality 
decide what kinds of ethical issues to focus on; this need not be the same as 
those the business ethics literature suggests. It would also be interesting to col
lect data at the organisational level instead of among separate individuals, since 
ethical behaviour in stakeholder relations is not only dependent on the moral 
perceptions of individual managers. I therefore decided to undertake a case 
study in business firms and collect data with the help of open, unstructured 
interviews among several organisational members. The interviews should, how
ever, be guided by a schedule with general topics such as the respondants' per-
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sonai backgrounds, the company's structure and policies and the respondants' 
own experiences of relations with internal and external stakeholders. 

Two industrial companies were selected for study, one small forging company 
and one large manufacturing company, both located in a middle-sized indus
trialised town in Sweden. In the forging company I interviewed all ten employ
ees (including the two owners, who managed the firm, one clerk and seven shop 
floor workers). In the large company I made a role-based selection among the 
over 200 employees (including the MD, three top managers, one middle man
ager, three blue-collar workers and six white-collar workers). The two cases 
were first treated separately and then combined in a comparative analysis. 
During the analysis the written transcriptions of the interviews were divided 
into units and then placed in empirically grounded categories, which laid the 
foundations for the interpretation of the data (see for example Glaser & Strauss 
1967 or Lincoln & Guba 1985 for a discussion on empirically grounded ana
lytical methods). 

5. Conclusions 
The results of the two empirical studies in connection with the theoretical frame 
of reference will now be presented. First, I will discuss contextual factors of 
significance at each of the three levels. The separate factors will then be brought 
together in order to provide a holistic background to empirically based concepts 
covering patterns of ethical attitudes and behaviour. These concepts make it 
possible to draw a basic line between a principally oriented view on business 
ethical issues versus an instrumentally oriented standpoint. Finally, a theory of 
the "ethical contract" will be outlined as a general metaphor for stakeholder re
lations from an ethical perspective. 

CONTEXTUAL FACTORS OF IMPORTANCE AT THE INDIVIDUAL, 
ORGANISATIONAL, AND ENVIRONMENTAL LEVELS 
The studies show the importance of the individual and his or her personal 
values, experiences and judgements even when dealing with ethical issues in 
business relations. For example, from the survey study the conclusion was 
drawn that formal education has a substantial influence on the moral judge
ments of the managing directors. Higher levels of education were connected 
with a tendency to adopt a more business and profit-oriented view on ethical 
dilemmas, i.e. looking after the best interests of the company. Respondants with 
only a compulsory school education seemed to be more inclined to take a stand 
from a humanitarian or personal point of view. 

The case study also showed that personal interaction between business partners 
is essential if any considerations apart from pursuing the company's interests 
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are to be made. In impersonal relationships, where people meet one another 
neither personally nor frequently, there is a much higher risk of ethical issues 
becoming ethical problems. Tensions and disagreements between parties easily 
turn into open conflict where the last elements of any ethical considerations are 
discarded. 

The possibilities of personal interaction between for example the company and 
its customers, or between top management and employees, seem to be of the 
greatest in a relatively small organisation, even though some relationships in the 
large case study company were very dependent on single individuals. Organisa
tional size and complexity could therefore be confirmed as having substantial 
influence on organisational behaviour, even with regard to stakeholder relations 
(c.f. Mintzberg 1983a, Clinard 1979, Vaughan 1983). 

I noticed from both of the empirical studies that detailed rules and regulations in 
the organisation stand in opposition with employees taking full responsibility 
for their actions. When employees have independent work involving responsi
bility, their managers' expectations of loyalty towards the company increase, 
whereas work performed under more detailed instructions is connected to lower 
demands of loyalty. 

Moreover, at the organisational level I also noticed that interaction between or
ganisational members stimulates the development of commonly held norms and 
values. These could also have a substantial influence on the way ethical prob
lems in stakeholder relations are handled. One of the main values in the small 
forging company was a work ethic based on quality craftsmanship. This made it 
very important to do one's best in relation to customers while at the same time 
not paying much attention to the interests of the low-status clerk. The large 
manufacturing company was, on the other hand, dominated by technological 
forces, which among other things affected its relationship with shareholders in 
the form of a lower return on investment. 

The business-oriented view on ethical dilemmas previously mentioned seems to 
be strengthened by financial difficulties and economic pressures. The economic 
advantages to the company are then put above the interests of other parties, 
above already made commitments and sometimes even above the law. Long-
term relationships, such as between a manager who has worked in the organisa
tion for a long time and his/her subordinates, or between business partners in an 
industrial market, are on the other hand connected with mutual considerations 
and responsibilities between parties. The type of environment, for example the 
market situation, hereby has consequences for the possibilities of establishing 
such long-term relationships with stakeholders. Furthermore, frequent inter
action with other business partners, such as through trade associations and em
ployers' confederations, sets the ground for exchanging ethical norms and 
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values. According to the survey, such interaction seems to stimulate a more 
business-oriented view on ethical dilemmas. 

PATTERNS OF ETHICAL ATTITUDES AND BEHAVIOUR IN A CON
TEXTUAL FRAMEWORK 
Individual moral views 
During the analysis of the 242 managing directors it was possible to distinguish 
two individual moral views, each related to different contextual factors. 

a. Humanitarian morality. This means judging ethical dilemmas according 
to what is best for the individual and taking a stand in one's capacity as a 
private person. This could for example mean a more lenient attitude to
wards the human mistakes people make in business relationships, but also 
a tendency to judge cases of a "dangerous product" from the customers' 
point of view. Furthermore, this kind of view was reflected in lower de
mands on employee loyalty in cases where an employee tries to draw pub
lic attention to inappropriate behaviour in the company (i.e. a more tolerant 
attitude towards so-called "whistle-blowing"). 

This kind of morality seemed to be more natural for managers who pursue a 
personal style of leadership, i.e. leading small organisations, without having 
much interaction with the environment or rest of the business world. The per
sonal style of leadership could also be reflected in that such managing directors 
did not have a formal higher level of education. 

b. Organisational morality. This means judging ethical dilemmas from an 
economic or practical point of view and taking a stand in one's capacity as 
a leader of an organisation. This view is for example reflected in a stricter 
attitude towards business partners and less inclination to oversee indi
viduals' efforts to pursue their own interests at the expense of the greater 
good of the company. It might also apply in cases where it is seen as in
correct to manufacture a dangerous product if this hurts the company's 
image in the long run. Furthermore, this view was reflected in making high 
demands on employee loyalty. 

This morality was more common among respondants who seemed to conduct a 
professional style of leadership, which is required in large organisations and 
seems to be stimulated by company success and by the managing director's 
theoretical education respectively. This leadership style also includes being 
more extrovert and having frequent interaction with the environment. More
over, these managers had, to a higher degree than the previous group, taken an 
active part in public debates concerning ethics in business. It is quite interesting 
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that a higher awareness of the ethical aspects of business life is associated with 
a more business like view on ethical dilemmas. 

Organisational morality 
The case study analysis resulted in the development of concepts reflecting the 
patterns of organisational morality in the two companies. These moralities were 
twofold. 

a. A principled, individually based morality. This was observed in the 
small forging company, and meant that it was important to develop and 
follow rules, whether these originated from the law, voluntary agreements, 
organisational norms or personal morality. Single individuals were at the 
focus of this moral view, both as a basis for making judgements and act
ing, and as exchange parties in stakeholder relations. Self-imposed duties 
hereby evolved through personal interaction, which led to mutual respon
sibility and conflict avoidance. 

This morality was possible due to the contextual pattern of the company which 
was characterised by smallness, stability and physical and/or psychological 
closeness. The context was altogether marked by proximity. The main implica
tion of this morality for the stakeholders of the company was therefore security, 
they could trust the company to stick to written and unwritten obligations and to 
follow norms of reciprocity. On the other hand, it could be difficult for stake
holders to modify existing exchange relations, even if the terms of these rela
tions no longer seemed desirable to the stakeholder. The stability and rule-fol
lowing character of this morality therefore prohibits change and development. 

The behaviour, norms and values of the larger, manufacturing company added 
up to: 

b. An instrumental, collectively based organisational morality, by which is 
meant that company goals dictated the way stakeholder relations were 
managed. Furthermore, these relations were usually set up on a collective 
level (i.e. between groups or organisations). Opposing parties in exchange 
relations were regarded by the manufacturing company as means to goal-
attainment, and the terms of the relations were modified when organisa
tional objectives and strategies were altered. The impersonal character of 
the stakeholder relations made it possible for each party to mainly pursue 
its own interests, with an accompanying higher risk of open conflict. 

This organisational morality developed in a context featured by the remoteness 
that size, complexity and dynamics create. It thus became natural for the com
pany to set up, alter and end stakeholder relations depending on the circum
stances and aims at hand. This could lead to the violation of existing agree
ments and norms. On the other hand, it was also easier for the stakeholders to 
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change the terms and obligations of the relations according to their interests. 
The "beneficial" side of this morality is therefore that there is more opportunity 
for the development and renewal of stakeholder relations. 

A combined approach 
The two pairs of concepts described above are different in that one pair refers to 
personal attitudes and the other to commonly developed norms and behaviour at 
an organisational level. There are, however, also points of similarity between 
them in that moral standpoints in stakeholder relations either emanate from 
principles - whether individually based or humanitarian oriented - or from ob
jectives - usually the same as company goals. We can thus see that business ac
tors, at different levels, use different ethical criteria when resolving an ethical 
dilemma (c.f. Victor & Cullen 1988). The two dimensions, level and criterion, 
could be combined in a matrix as follows: 

Ethical criterion 

Level of decision mak
ing/action 

PRINCIPLES OBJECTIVES 

INDIVIDUAL LEVEL Humanitarian morality Organisational morality 

ORGANISATIONAL 
LEVEL 

Principled, individually based 
morality 

Instrumental, collectively 
based morality 

Figure 2. Ethical criterion versus level of decision making/action 

The individual moral views are to be found at the upper row of the matrix, 
while the organisational moral views are displayed in the bottom row, each pair 
separated in the two columns principles versus objectives. 

The use of principles and moral rules when dealing with ethical dilemmas in 
business thus seems to presuppose an intimate and personal handling of stake
holder relations. This could be connected to normative moral philosophy and, 
specifically, to the deontological approach, where it is the inherent value of an 
act that determines whether it is good or bad (see for example Hof 1970). The 
problem with deontological reasoning is, as commonly known, that it needs a 
basic source from which rules and norms can be drawn, and also directives for 
situations where different rules contradict one another (ibid.). From the empiri
cal studies in this thesis it also seems obvious that deontological reasoning in 
itself could be viewed as bad from another party's perspective, if the rules 
themselves do not favour that party's interests. Norms, whether individual or 
shared, could evolve gradually and unconsciously without critical reflection. 

362 



Furthermore, when business actors, through education and interaction with 
other business partners, acquire more professional ways of managing their ac
tivities, this affects the way ethical dilemmas in stakeholder relations are re
solved. Relationships are then more consciously managed in accordance with 
prevailing goals and the dilemmas occurring are judged in terms of being good 
or bad for one's own company. This could be compared to utilitarian moral 
philosophy, which assumes that the consequences of an act determine whether it 
is "good" or "bad" (Hof 1970). In a business context though, where complex 
and impersonal relationships have developed, the kind of utility that is valued 
usually refers only to the company itself, instead of to the common good as in 
utilitarian theory (c.f. De George 1990:44). It is obvious that this rational and 
contingent acting might be very detrimental for the exchange partner in a stake
holder relationship. On the other hand, it might also prevent an individual's 
pursuit of his or her own interests at the expense of the company. 

This suggests that business actors should actively reflect upon their own 
judgements and the kind of criterion that they wish to follow in the management 
of stakeholder relations. An analytical model of individual relationships 
between a company and its separate stakeholders is presented in the final sec
tion of this summary. This model, describing the "ethical contract", is the con
clusive contribution from this thesis to the development of an ethical perspec
tive on business life. 

THE ETHICAL CONTRACT 
The concept of "ethical contract" is used as a theoretical metaphor, intended to 
evoke an association between two existing abstractions established in different 
fields of knowledge (c.f. Müllern 1994). It represents here a relationship 
between a company and one of its stakeholders, viewed from an ethical per
spective - including elements that might be visualised even from other perspec
tives such as legal, technological and market conditions. The informal, un
spoken aspects of the relationship are, however, focused within the frame of the 
ethical contract. These include for example self-imposed obligations, implicit 
terms and underlying tensions between the two parties. 

The ethical contract refers to the very arrow in the previous theoretical stake
holder model (figure 1) and it is further illustrated in figure 3. A distinction is 
made here between contracts internal and external to the organisation in focus. 
The thesis discuss how and why the arrows/relationships are established, what 
they consist of and what might cause them to bend or break. 

The contract consists of three dimensions: economic exchange, performance, 
and social exchange. Whilst the first two of these are often formalised and ex
plicitly negotiated, the informal social interaction dimension could also be of 
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great importance for the parties' experiences of the good and bad aspects of 
their relationship and for the setting of terms in the economic and performative 
dimensions. It is through the social dimension that a "transactional" contract 
(which focuses on economic and extrinsic rewards and has specific and static 
terms) could transform into a more "relational" one (where the economic focus 
is supplemented with socio-emotional and intrinsic rewards and the character of 
the relationship is dynamic and open-ended) (c.f. Rousseau & McLean Parks 
1993). The results from the case study indicate, however, that a necessary 
condition for this is that the relationship allows for individually-based inter
action between the parties. 

Figure 3. The ethical contract 

The expectations one has of the opposing party's behaviour and one's own 
commitments in the relationship are analogous to the "terms" of a contract. 
These might be formalised to a varying degree, ranging from formal conditions 
based on law or written agreements, over informal conditions such as oral 
agreements and established praxis, to purely implicit conditions, i.e. voluntarily 
and one-sided commitments and tacit expectations. The more informal and 
implicit the terms are, the less overt the possible conflicts of interests will be. A 
relationship can be sustained for quite some time despite ethical tensions, but 
tensions might also accumulate over time until one or both of the parties "has 
had enough" and decides to break off the contract. Such tensions are, however, 
often due to pure misinterpretations: one party is simply not aware of the 
other's unspoken requirements. It is therefore of great importance to explicate 
one's perceptions and demands to ensure a mutually satisfactory relationship 
(c.f. Gernandt 1992). 

EXTERNAL 
ACTOR 

MGMT 
COMPANY 

EMPLOYEES1 

ETHICAL CONTRACTS 
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The vital point of the ethical contract metaphor is that stakeholder relations 
founded on an instrumental and rational base, can be supplemented by self-im-
posed duties, which prevents the emergence of ethical problems and open con
flict in the relationship - for the "good" of both parties. Such self-imposed 
duties can rely on any of a variety of circumstances or a combination of them; 
personal or organisational moral norms, favourable experiences from the rela
tionship which starts off a positive spiral, a working personal chemistry 
between significant individuals, or long-term, frequent interaction. These are 
factors on which business partners at least to some extent could exert an active 
influence, if they so desired. 

Ethical problems, i.e. that the relationship creates situations or occurrences that 
are believed to be "evil", comprise therefore the reverse side of the ethical con
tract. Ethical problems can stem from a number of sources. They may be in
herent in the terms of the contract themselves (for example bad working condi
tions); derive from the deliberate violation of formal or informal conditions or 
from efforts to change existing conditions; and, also, be a consequence of the 
parties' putting different emphasis on the various dimensions of the relationship 
(for example one party focuses upon the economic exchange, while the other 
favours high performative quality). 

Consequently, we can describe the ethical contract by two opposing forces: the 
striving for self-interest, which underpins ethical problems, versus the shaping 
of self-imposed duties, which softens the instrumental orientation. Such self-
imposed duties are necessary for stakeholder relations to be "ethical", i.e. ac
ceptable to all parties. The two forces are illustrated in the figure beiow. 

Self-imposed duties 

Self-interest 

Figur 4. The two forces of the ethical contract 

The circles represent two business actors with an instrumentally based inter
action. The two upper arrows demonstrate the endeavours of each actor to act in 
the other's interests. The parties thereby reach into one another's spheres, 
whereas the lower arrows show how the pursuit of self-interest drives the actors 
apart. 
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Both of these forces are simultaneously present in every stakeholder relation
ship, but the balance between them might vary due to the values and norms of 
the parties and the character of the connection. Long-term and personally based 
interaction seems to be the key to establishment of beneficial stakeholder rela
tionships, thereby contributing to corporate well-being. 
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BILAGA 1. ENKÄT 
FÖRETAGSLEDARES SYN PÅ ETIK INOM AFFÄRSLIVET: ENKÄT 

Först några frågor om Dig och det företag Du arbetar i. 

1 Är Du 
• Man 
• Kvinna 

2 Hur gammal är Du? 
• 25 år eller yngre 
• 26-35 
• 36-45 
• 46 - 55 
• 56-

3 Vilken utbildning har Du? 
Kryssa för det högsta alternativet. 
• Motsvarande högst 7-årig folkskola 
• Motsvarande högst 9-årig grundskola 
• Motsvarande 2- eller 3-årigt gymnasium 
• Eftergymnasial utbildning, ange vilken : 

4 Vilken sysselsättning har Du haft under Ditt yrkesverksamma liv? 
Kryssa i tillämpliga alternativ och ange antal år. 
• Nuvarande och likvärdigt arbete inom det 

privata näringslivet: år. 
• Likvärdigt arbete inom den offentliga sektorn: år. 
• Annat arbete inom det privata näringslivet: år. 
• Annat arbete inom den offentliga sektorn: år. 
• Hemarbete: år. 
• Annan sysselsättning (ej studier): år. 

5 Vilken verksamhet bedriver företaget? 
Ange verksamhetsgren/verksamhetsgrenar, t ex byggkonsultverksamhet, dagligvaruhandel, 
kontorsmaskintillverkning osv, samt andel av omsätttningen. 

Verksamhet % av omsättningen 

6 På vilken typ av ort är företaget beläget? 
Om företaget har verksamheter på fler än en ort, ange den ort där Du som företagsledare har 
Din huvudsakliga arbetsplats. 
• I storstadsregion (Stockholm, Göteborg, Malmö) 
• I annan större tätort (fler än 30.000 invånare) 
• I mindre tätort (färre än 30.000 invånare och köpcentrum) 
• I glesbygd (utan köpcentrum på orten) 

7 Har företaget anställda? 
• Ja 
• Nej, bara Du själv : -• Gå till fråga 9 
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8 Hur många anställa har företaget? 
Ange antal helårsarbeten under senaste verksamhetsår: st 

9 Äger Du själv någon andel i företaget? 
• Ja, ange andel i fö retaget/röstvärdet: %> 
• Nej 

10 Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på företagets ägarförhållanden? 
• Enmansföretag (1 person ä ger minst 90 %) 
• Kompanjonskap (2 personer äger 40 - 60 % vardera) 
• Fåmansbolag, där högst 10 privatpersoner äger minst 50 % tillsammans. 
• Fåmansbolag, där högst 10 företag äger minst 50 % tillsammans. 
• Spritt ägande (de 10 största ägarna innehar mindre än 50 % tillsammans) 
• Offentligägt (ägt av offentliga intressen till minst 50 %) 

11 Är företaget noterat på fondbörs eller inofficiell lista? 
• Ja 
• Nej 

12 Ett av företagets mål på längre sikt är vanligen vinst. Andra målsättningar kan avse t ex 
tillväxt, kvalitet, servicegrad osv. Kan Du ange hur stor betydelse Ditt företag lägger vid 
vinsten som målsättning i jämförelse med andra mål? 
• Vinsten har mycket stor betydelse 
• Vinsten är ett bland flera mål 
• Vinsten är underordnad andra mål 
• Vet ej 

13 Hur uppfattar Du vinstnivån i företaget under ett "normalår" ? 
• Hög vinstnivå 
• Tillfredsställande vinstnivå 
• Otillfredsställande vinstnivå 

Nedan föjer frågor om företagets kontakter med organisationer, konsulter och 
myndigheter 

la Nsi 

14 Är företaget medlem i näringslivs- eller branschorganisation/er? • • 

15 Har Du eller någon från Ditt företag deltagit i konferenser, möten 
eller andra arrangemang anordnade av sådana organisationer under 
det senaste året? • • 

16 Är någon/några i företaget styrelserepresentant eller på annat sätt 
aktiv i sådan organisation? • • 

17 Vilka av nedanstående rådgivare eller konsulter anlitar Ditt företag? 
Ange ett kryss för vaije rad. 

Regelbundet Någon gång Aldrig 

Bokföringsbyrå • • • 
Revisor • • • 
Skattekonsult • • • 
Organisationskonsult • • • 
Bank • • • 
Jurist/advokatbyrå • • • 
Reklambyrå • • • 
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18 Vilka av nedanstående organ har Du varit i kontakt med å företagets vägnar de senaste tre 
åren? 
Ange ett kryss för vaije rad. 

Ofta Någon gång Aldrig 
(mer än 3 ggr) (1-3 ggr) 

Industridepartementet • • • 
Exportrådet/Exportkreditnämnden • • • 
Företagskredit/Industrikredit • • • 
Utvecklingsfonden • • • 
Länsstyrelsen • • • 
Kommunal myndighet • • • 
Lokala skattemyndigheten • • • 

Nu följer några frågor om Din syn på Ditt arbete och Din yrkesroll. 

19 Vad är viktigast för Dig för att trivas i Ditt arbete? 
Välj högst tre av nedanstående alternativ eller kommentera med egna ord. 
• Ha en trygg o ch riskfri försöijning för familjen 
• Intressanta och spännande arbetsuppgifter 
• Goda sociala kontakter med medarbetarna 
• Att det finns möjligheter att göra karriär 
• Känna att jag gör en samhällsnyttig insats 
• Möjlighet att kombinera förvärvsarbetet med egna intressen eller hemarbete 
• Att lönen är hög 
• Känna att jag bidrar till framgång för företaget genom mitt arbete 
• Annat 

20 En del offentliga personer utgör förebilder för andra människor p g a sitt arbete, sina 
framgångar eller sin utstrålning. Finns det någon sådan person som Du ser som en förebild 
för Dig själv i Ditt arbete? 
• Ja, i så fall vem: 
• Nej 

21 Finns det andra personer i Din privata omgivning som haft väsentlig betydelse som före
bild för Dig i Ditt liv? 
• Ja 
• Nej 

22 Vilka yrken hade Dina föräldrar? 
Din mor: 
Din far: 

Följande fråga gäller Dig som leder ett företag med fler anställda än Du själv. 

23 Beskriv hur Du upplever Din roll som ledare! 
Dvs vilka Dina uppgifter som ledare är, finns det några problem med ledarrollen osv. 
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Näringslivet och samhället. 
Nu följer frågor om hur Du ser på företagens roll i samhället, etiska överväganden o dyl. 

De senaste åren har olika "affärer" debatterats i media. Samtidigt har vi fått en diskussion om etik 
och moral i näringslivet, flera tidningar har haft artikelserier om detta och näringslivsorganisationer 
har anordnat seminarier på temat. 

24 Har Du kommit i kontakt med denna debatt (genom att delta i seminarier, läsa artik lar eller 
samtala med affärsbekanta etc)? 
• Ja 
• Nej: —• Gå till fråga 26. 

25 Vilka är Dina synpunkter på denna debatt? 
Välj ett eller två av nedanstående alternativ eller kommentera med egna ord. 
• Den är bra och välbehövlig 
• Den intresserar mig inte 
• Den ger näringslivet dålig PR 
• Många företagare och ledare i näringslivet borde lyssna på och ta råd av den 
• Det är endast vid högkonjunktur som företagen kan ta etiska hänsyn 
• Etiska problem berör endast en liten andel av företagen 
• Annat 

26 Företag måste i nästan alla situationer ta hänsyn till regler och lagstiftning beträffande 
marknadsföring, miljöutsläpp, redovisning etc. Vem eller vilka har på Ditt företag ansvar 
för att företaget ej bryter mot sådana regler? 
Ange ett eller två alternativ. 
• Du själv 
• Ledningen 
• Vaije individ på företaget 
• Anställda med arbetsledaransvar 
• Revisorn eller annan anlitad rådgivare 
• Företagets ägare 
• Hela företaget har ett gemensamt ansvar 
• Annat 

27 Vad är Din inställning till den lagstiftning som möter företagen, totalt sett? 
Svara genom att ange ett alternativ för vaije påstående. 

Lagstiftningen är väl motiverad 
Lagstiftningen tar för lite hänsyn till företagandets villkor 
Lagstiftningen är oklar och komplicerad 
Lagstiftningen är alltför mild mot brottsliga företag 
En del lagar detaljreglerar företagens verksamhet alltför mycket 
Utan den gällande lagstiftningen skulle näringslivet inte fungera 

Iâ_ Nei Vet ei 

• • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • 

Följande fråga gäller Dig som leder ett företag med fler anställda än Du själv. 

28 Finns det i Ditt företag några regler eller riktlinjer för hur man bör agera i kontakt med 
kunder, leverantörer och andra i omgivningen? Det kan gälla såväl skrivna som oskrivna , 
men allmänt kända, etiska regler. 
• Ja, vi har skrivna regler för beteendet 
• Ja, alla vet vad som gäller även om vi inte har skrivna regler 
• Nej, sådana regler behövs ej hos oss 
• Vet ej 
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Här följer nu ett antal påståenden om företagande och företagens roll i samhället. Ange fcfr varje 
påstående om Du håller med eller tar avstånd ifrån det, genom att markera (5) där Du instämmer till 
fullo, (1) där Du helt tar avstånd från påståendet och (3) där Du inte tar ställning för eller mot 
påståendet. 

Tar helt Tar ej Instämmer 
avstånd ställlning till fullo 

29 Om man i ett företag, som befann sig i verkligt svår kris 
begick ett skattebrott för att rädda företaget, skulle jag se 
mildare på brottet. • • • • • 

30 De sk "insider-affärerna" på börsen är en förkastlig 
företeelse i svenskt näringsliv. • • • • • 

31 Ett företag kan tvingas att anpassa sig till vedertagna affärs
metoder, t ex mutor, trots att dessa strider mot lagen. • • • • • 

32 Företagen har ett ansvar för att de i sin verksamhet inte 
smutsar ner och förorenar miljön. • • • • • 

33 Den lagstiftning som man måste känna till för att driva ett 
företag är så omfattande och komplicerad, att det kan vara 
svårt att veta vad som är lagligt. • • • • • 

34 De anställdas lojalitet mot sitt företag kan aldrig gå 
förlängt. • • • • • 

35 Politikerna i regering och departement är väl insatta i de 
problem och förhållanden som gäller i näringslivet. • • • • • 

36 Många företagare skulle ha svårt att klara sig utan att göra 
en del svarta jobb. • • • • • 

37 Hos de flesta företag finns det inget som myndigheterna 
skulle kunna anmärka på. • • • • • 

38 Företag bör aktivt arbeta med skatteplanering för att und
vika att betala onödigt mycket skatt. • • • • • 

39 Ett högt skattetryck kan orsaka mycket skattefiffel. • • • • • 

40 Många företagare blir orättvis behandlade av t ex skatte
myndigheterna eller andra myndigheter. • • • Q O 

41 Företagens ansvar gentemot sina ägare ska gå före företagens 
ansvar för samhället. • • • • • 

42 En betydande del av de ekonomiska brott som förekommer har 
sin grund i bristande kunskaper om lagstiftning och regler. • • • • • 

43 Med hänsyn till den samhällsservice vi får är skatterna 
inte för höga. • • • • • 

44 Ett företag som förfalskar leverantörsfakturor för att redo
visa högre omkostnader, löper liten risk att bli upptäckt. • • • • • 
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45 Det påstås ibland att ekonomisk brottslighet, dvs skattebrott, dolda intäkter, svart 
arbetskraft osv, är vanligt förekommande. Anser Du att detta är en rimlig bedömning? 
• Ja, absolut 
• Ja, troligen 
• Nej, troligen inte 
• Nej, absolut inte 
• Vet ej 

46 Tror Du att detta är mer eller mindre vanligt förekommande i den bransch Ditt företag 
verkar inom än inom andra branscher? 
• Mer vanligt förekommande än i andra branscher 
• Lika vanligt som i andra branscher 
• Mindre förekommande än i andra branscher 

47 Hur stor andel av den egentliga omsättningen i Din bransch tror Du är "svart", dvs ej 
redovisas till beskattning? 
• 0% • 1 -5% 
• 6 - 10% • 11-25% • 26%-

Scenariofrågor. 

Vi kommer nu att ställa ett par frågor, som handlar om konflikter mellan olika intressen främst inom 
affärslivet. Frågorna inleds med ett kort scenario, där en sådan konflikt beskrivs. Därefter följer 
några frågor om hur Du tycker att man bör agera i de beskrivna situationerna. 

48 Scenario: 

Ett mindre verkstadsföretag vill utveckla sin datoranvändning, anskaffa utrustning och lägga 
över en del rutiner på data. Företagets VD beslutar att anlita en datakonsult, då varken han eller 
någon annan i företaget kan särskilt mycket om datorer. Ett företag vid namn "Datakonsult AB" har 
nyligen öppnat i närheten och han går dit för att höra sig för. Det visar sig vara en 
enmansföretagare i 35-årsåldern, som verkar mycket trevlig och kunnig. De inleder ett lovande 
samarbete. 

En kväll på Rotary får VD av en affärsbekant höra, att den konsult han just anlitat suttit i fängelse 
för förskingring i en annan stad. Konsulten var tidigare anställd i en stor bank. Genom 
att manipulera med bankens datasystem lyckades han förskingra bortåt 250.000 kr, innan han 
blev upptäckt. 

VD:s första impuls är att säga upp samarbetet. Men vid närmare eftertanke blir han tveksam. 
Samarbetet fungerade ju bra och konsulten kan väl inte förskingra några pengar från honom? Men 
att anlita en brottsling? 

Frågor: 

A. Hur tycker Du att VD ska göra? 
• Säga upp samarbetet • Fortsätta samarbetet 

B. Varför? 
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49 Scenario: 

Gösta Jacobsson är inköpsansvarig på driftsavde lningen på ett statligt affärsdrivande verk, 
som just nu håller på att besluta om inköp av ett antal driftsfordon. Bland de företag som 
lämnat in offerter på fordonen finns det stora verkstadsföretaget Axelsson & C:o, som offererat 
fordon till ett sammanlagt värde av 1,1 miljoner kr. 

Gösta Jacobssons dotter, som nyligen gått ut Handelshögskolan i Stockholm, har läst en annons 
från Axelsson & C:o där man söker ett antal s k "trainees". Hon vet att dessa jobb är mycket 
eftertraktade och att många, med bättre betyg än hon har, kommer att söka. Hon skickar ändå in 
sin ansökan. 

Jacobsson åker runt till de olika företagen, sorn offererat driftsfordon, för att studera fordonen och 
deras egenskaper. När han besöker Axelsson & C:o, nämner han i förbigående för 
försäljningschefen att hans dotter sökt trainee-jobbet, som hon mycket gärna vill ha. Några dagar 
senare blir dottern kallad till intervju på företaget. 

Jacobsson, som avslutat sin besiktning av de olika fordonen, rekommenderar styrelsen att köpa in 
Axelssons fordon. De var visserligen inte billigast, men enligt hans mening mest ändamålsenliga. 
Axelsson & C:o får ordern. Jacobssons dotter får kort efteråt erbjudande om det jobb hon sökt. 

Frågor: 

A. Var det rätt eller fel av Jacobsson att berätta om sin dotters ansökan för Axelssons repre
sentant? 

• Rätt • Fel 

B. Varför? 

C. Var det rätt eller fel av Axelsson & C:o att anställa dottern? 
• Rätt • Fel 

D. Varför?_ 

E, Tror Du att liknande händelser förekommer i verkligheten? • Ofta • Ibland • Sällan • Aldrig • Vet ej 
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50 Scenario: 

Mats-Åke på företaget Snowproducts AB jobbar på verkstaden inom divisionen Snöskotrar. Hans 
uppgift är att svetsa detaljer på styrsystemet till företagets senaste satsning, Snowmachine 2000. 
Mats-Åke har fått veta att lanseringen av skotern har blivit den succé divisionen behövde, efter 
några mindre lyckosamma år. 

En dag finner Mats-Åke av en slump en bunt kvarglömda dokument, som visar sig utgöra 
hemligstämplande protokoll från en företagsintern hållfasthetskontroll av Snowmachine 2000:s 
styrsystem. Han ser att protokollen visar att fem av 100 skotrar riskerar haveri i styrsystemet p g a 
en svaghet i just det tillverkningsmoment han själv utför. 

Mats-Åke söker upp sin chef, förmannen på verkstaden, och berättar om protokollen. Förmannen 
lovar att undersöka saken. Mats-Åke svetsar vidare på vanligt vis och väntar på besked. Men 
ingenting händer. Lite senare tar han upp saken igen med sin chef och får då höra att "han in te ska 
lägga sig i sådant som inte angår honom". 

Mats-Åke vänder sig då till en kvällstidning och visar upp dokumenten. En journalist undersöker 
Snowmachine 2000:s olycksstatistik och finner att sedan skotern började säljas förra säsongen har 
inte mindre än 15 allvarliga olyckor inträffat. Två av dem, som inträffade sedan Mats-Åke hittade 
rapporten, hade dödlig utgång. Detta leder till stora rubriker i tidningarna. Snowproducts får hård 
kritik och tvingas att omedelbart upphöra med tillverkningen av snöskotern. Även försäljningen av 
företagets andra modeller upphör nästan helt, som en följd av den dåliga publiciteten. Därför blir 
Mats-Åke så småningom blir friställd p g a arbetsbrist. 

Frågor: 

A. Kan Du förstå att företaget fortsatte med tillverkningen av skotern efter den intema testen? 
• Ja • Nej 

B. Varför/varför inte? 

C. Var det rätt eller fel av Mats-Åke att vända sig till pressen? 
• Rätt • Fel 

D. Varför? 

E. Har företaget, eller någon enskild i företaget, ansvar för de två dödsfallen? 
• Ja • Nej 

F. Varför/varför inte? 
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51 Scenario: 

I en medelstor stad i Mell ansverige driver Monika Turesson en boutique. I aff ären, som har ett 
bra men dyrt lüge, säljer hon damkläder, väskor och accessoarer. Omsättningen är egentligen 
inte så hög att hon har råd att ha ett biträde anställd på halvtid, men hon anser sig ändå tvungen 
till det. Hon måste ha tid att ta hand om sina tre minderåriga barn. 

För att bättra på den privata ekonomin låter hon en del av verksamheten gå vid sidan om, dvs en 
del av inköpen och försäljningen redovisas ej i företagets bokföring. Detta är möjligt, då hon köper 
en hel del plagg av en personlig bekant, en designer/sömmerska. 

Monika har räknat ut, att hon under föregående bokföringsår tjänade ungefär 25 000 kronor 
"svart", dvs utan att betala skatt på denna summa. "Det är denna extraförtjänst som gör att jag kan 
försörja mig och barnen", tänker hon. 

Frågor: 

A. Kan Du, pers onligen, acceptera Monikas handlande? 
• Ja • Nej 

B. Varför/varför inte? 

C. Drabbar Monikas handlande någon eller några? 
• Ja • .Nej 

D. Om ja: vem eller vilka? 

E. Tror Du att det, med skattemyndigheternas normala metoder, är stor eller liten risk att 
Monika upptäcks? 
• Mycket stor risk 
• Ganska stor risk 
• Inte särskilt stor risk 
• Mycket liten risk 
• Vet ej 

F. Är det angeläget att Monikas affärer upptäcks av myndigheterna? 
• Mycket angeläget 
• Ganska angeläget 
• Inte särskilt angeläget 
• Inte alls angeläget 
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52 Scenario: 

Produktionschefen Nils Ahlbom på Panelindustri AB visa ren gammal kund, Jo han Lundberg, 
runt i de nyligen ombyggda sågverkslokalerna. Plötsligt flämtar Lundberg till, ta r sig åt hjärtat och 
segnar ner på golvet. Ahlbom böjer sig ner vid honom, försöker känna på pulsen och ro par: 
"Han måste ha fått en hjärtattack!" Arbetarna i loka len strömmar till och Ahlbom vän der sig till en 
kraftig ung man: "Klas, vill du köra honom in till lasarettet! Men det måste gå fort!" 

Klas bär ut den medvetslöse Lundberg till sin bil och kör i hög hastighet mot lasarettet inne i stan, 
fem mil bort. Han kör ca 130 km/h på vägen som är hastighetsbegränsad till 90 km/h. Nä r de 
passerar ett samhälle där hastigheten är nedsatt till 50 vid en skola, saktar Klas ner till 80 km/ h. En 
lärare på skolgården ser bilen köra förbi, antecknar bilnumret och ringer till polisen. 

Klas kommer snart fram till lasarettet och läkarna lyckas rädda Lundbergs liv i sista minuten. Klas 
får senare böter för sin fortkörning utanför skolan. 

Frågor: 

A. Var det rätt eller fel av Klas att köra för fort? 
• Rätt • Fel 

B. Varför? 

C. Vem är ansvarig för böterna?. 

D. Anser Du att man alltid bör följa lagen? 
• Ja • Nej 

E. Varför/ varför inte? 
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Till sist några avslutande frågor kring Din syn på etik och moral i dagens 
näringsliv. 

53 Vad betyder begreppet "god affärssed" för Dig personligen? 

54 Ett flertal "affärer" med kända personer eller företag inblandade har fått uppmärksamhet i 
massmedia de senaste åren. 

A. Vilken av dessa reagerade Du själv s ärskilt starkt inför? 

B. Varför? 

55 I denna enkät har vi ställt en hel del frågor inom olika områden av företagsetik och moral i 
näringslivet. 

A. Hade Du själv funderat på den här typen av frågor innan Du fick denna enkät? 
• Ofta 
• Någon gång 
• Aldrig 

B. Vilka är, enligt Din mening, de viktigaste frågorna beträffande etik och moral i dagens 
näringsliv och företagande? 

C. Hur anser Du att man borde hantera dessa frågor? 
Dvs vem/vilka har ansvaret för dem, vilka åtgärder vore önskvärda och hur bör man gå 
till väga? 

56 Känner Du personligen till händelser av bristande moral eller hederlighet hos företag? 
• Ja 
•  Nej  

Kommentarer: 
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TILL SIST BER VI ATT FÅ TACKA FÖR DIN HJÄLP! 
Skicka in enkäten så snart som möjligt. 

Om Du är intresserad av att ta del av en sammanställning över resultaten från denna enkät, ange 
detta med kryss i nedanstående ruta. 

• Ja, jag vill gärna ha en resultatsammanställning 

Har Du några synpunkter på enkätens innehåll eller formuleringen av frågor? Vi är tacksamma tor 
att få ta del av Dina åsikter. 
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BILAGA 2. SVARSFREKVENSER FÖRDELADE PÅ STRATA 

SNI-kod 3824 = Verkstadsindustri (Industri för övriga varubearbetningsmaskiner) 
6221 = Livsmedelsdetaljhandel 
8324 = Teknisk uppdragsverksamhet 

BRANSCH STORLEK NETTO
URVAL 

BEARBETNINGS
BARA SVAR 

3824 0-1 anst 39 st 10 st (26%) 

2-9 47 st 19 st (40%) 

10-49 51 st 23 st (45%) 

>50 51 st 24 st (47%) 

6221 0-1 39 st 13 st (33%) 

2-9 50 st 18 st (36%) 

10-49 48 st 17 st (35%) 

>50 48 st 13 st (27%) 

8324 0-1 42 st 15 st (36%) 

2-9 48 st 18 st (38%) 

10-49 50 st 23 st (46%) 

>50 52 st 32 st (62%) 

Summa 565 st 225 st (40%) 
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BILAGA 3. FRÅGEOMRÅDEN INTERVJUER 

SMIDESFÖRETAGET 

Ledning 

* Bakgrundsfrågor, personliga 
- Utbildning 
- Om att vara egen företagare 
- Kontaktnät med andra företagare 

* Om företaget 
- Företagets historia, viktiga händelser och 
vad som förändrats 
- Företagets övergripande målsättning och 
strategi 
- Verksamheten i praktiken 
- Verksamhetsområdens utveckling, bety
delse och framtidsutsikter 
- Kundstruktur 
- Samarbetspartners 
- Leverantörsstruktur 

* Organisationsfrågor 
- Styrelsens sammansättning och betydelse 
- Fördelning arbetsuppgifter och ansvars
områden, olika medarbetares betydelse 
- Hur sker planering av arbetet 
- Direktiv och rådgivning i samband med 
anställdas externa kontakter 
- Hur informationsgivning, förhandlingar o 
dyl fungerar 
- System för planering och ekonomisk upp
följning 
- Ekonomisk situation, utveckling och nu
läge 

* Relationer med anställda 
- Ledarrollen och arbetsgivarrollen 
- Rekrytering, introduktion och avgång, 
personalomsättning 
- Lönesättning, utbildning, arbetsmiljö
förhållanden, frånvaro 
- Anställdas inflytande över verksamheten 
och sina egna arbetsuppgifter 
- Hur trivs de anställda, finns det någon 
gemenskap, anordnas sociala arrangemang 

- Personliga relationer med anställda 

- Erfarenheter av situationer med intresse
motsättningar mellan anställda och före
tagsledning 

* Relationer med kunder 
- Hur kontakter med kunder skapas 
- Konkurrensförhållanden 
- Prissättning 
- Policy/riktlinjer för kundkontakterna 
- Ansvar inför kunden, personliga relatio
ners betydelse 
- Hur kunderna uppfattar företaget 

- Erfarenheter av situationer med intresse
motsättningar mellan företaget och kunder 

* Relationer med samarbetspartners 
- Vilka man samarbetar med, långsiktigt 
och tillfälligt 
- Hur kontakterna skapas, egen och andras 
roller 
- Hur samarbetet fungerar 

- Erfarenheter av konflikter med sam
arbetspartners 

* Relationer med leverantörer 
- Leverantörsstruktur, långsiktiga eller till
fälliga 
- Hur kontakt etableras 

- Erfarenheter av intressemotsättningar 
mellan företaget och leverantörer 

* Andra externa relationer 
- Erfarenheter av och inställning till kon
takter med myndigheter, kommun, media o 
dyl 
- Medlemskap näringslivsorganisationer 
och dess betydelse 
- Kontakter med och förhållande till banker 
och revisorer, dessa parters betydelse 
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* Företagets framtidsutsikter 

Anställda 

* Bakgrundsfrågor, personliga 
- Utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet 
- Anställningstid 

* Om företaget och organisationsfrågor 
- Företagets historiska utveckling under 
personens anställningstid 
- Verksamhetens målsättning och ekono
miska situation 
- Hur sker ledning och planering av arbetet 
- Informationsförmedling 
- Arbetsmiljö 
- Löner, utbildning, introduktion 
- Stämningen på arbetsplatsen, gemenskap 
eller gruppbildning, egen trivsel 

* Roll i organisationen 
- Arbetsuppgifter, självständighet, styrning 
och direktiv 
- Vilka man främst samarbetar med inom 
företaget 
- Motivation, ambitioner inför framtiden 

* Relationer mellan anställda och ledning 
- Förhållande till ledning/ägare 
- Anställdas inflytande över verksamhetens 
inriktning och planering 
- Eget fackligt engagemang 
- Förhållande anställda/fack - arbetsgivare 

* Externa kontakter (kunder) 
- Vilka kontakter man har och hur 
- Eget inflytande över relationerna, ansvar 
för arbetet och eventuella problem 
- Hur ser kunderna på företaget 

- Erfarenheter av intressemotsättningar 
eller konflikter med kunder 

* Företagets framtidsutsikter 

VERKSTADSFÖRETAGET 

Ledning exkl VD 

* Bakgrundsfrågor, personliga 
- Utbildning 
- Bakgrund i och utanför företaget 
- Ansvarsområde, medarbetare, arbets
uppgifter 
- Motiv arbeta här, trivsel, ambitioner inför 
framtiden 

* Om företaget och organisationsfrågor 
- Företagets verksamhet, ekonomiska 
situation och strategi 
- Hur den egna gruppens arbete fungerar 
- Gruppens roll i organisationen, samarbete 
med övriga avdelningar 
- Informationsspridning 
- Gemenskap eller gruppbildning på före
taget 

* Om strategi- och organisations-föränd-
ringarna 
- Beskriv företagets historia under den tid 
du varit med, speciellt de senaste årens 
händelser 
- Bakgrund strategiförändringen; motiv, 
drivande personer 
- Hur har avdelningens sätt att arbeta 
förändrats med den nya strategin 

* Om personalminskningarna 
- Hur organisationsförändringen planera
des, genomdrevs och mottogs 
- Företagets ansvar inför de uppsagda 
- Samarbete med fackliga organisationer 
- Medial bevakning, lokalsamhällets 
intresse 
- Syn på VD:s och ägarnas roll för 
företagets utveckling 

* Kund- och leverantörsrelationer 
- Kund- och leverantörsstruktur 
- Policy/riktlinjer för relationerna 
- Hur man får och upprätthåller kontakter 
- Vilka som är inblandade i kontakter och 
hur deras arbete samordnas och styrs 
- Egna upplevelser av kontakter med 
kunder och leverantörer 
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- Vad innebär den nya strategin för kund-
och leverantörsrelationerna 

- Erfarenheter av intressemotsättningar 
eller konflikter med kunder och leveran
törer 

* Övriga externa kontakter; syfte, initiativ, 
upplevelser 
(ägare, media, kommun, myndigheter, 
näringslivsorganisationer) 

* Relationer med anställda 
- Ledarrollen, personliga relationer 
- Förhållande arbetsgivare - fackförbund 
- Anställdas inflytande 
- Rekrytering och introduktion nyanställda 
- Ev allmänna riktlinjer för de anställda 
- Personalstatistik, såsom frånvaro, perso
nalomsättning, lönenivå o dyl 
- Sociala arrangemang, utbildningsinsatser 
- Hur strategi- och organisations-föränd-
ringarna förändrar relationer med och krav 
på de anställda 

- Erfarenheter av motsättningar och intres
sekonflikter i relationer med anställda 

* Företagets framtidsutsikter 

VD 

* Bakgrundsfrågor, personliga 
- Utbildning, tidigare anställningar 
- Varför verkstadsföretaget 
- Ambitioner i yrkeslivet 

* Roll i organisationen: 
- Tiden på företaget 
- Synen på företaget 
- Hur företaget bör förändras 

- Egen erfarenhet av intressekonflikter med 
kunder och leverantörer 
- Företagets roll på orten 
- Samhälleliga kontakter 
- Kontakter med centrala bransch
organ/arbetsgivarförening 
- Medial bevakning 

* Företagets förhållande till ägare o ch 
koncernledning 
- Betydelsen av ägarbytet 
- Samarbete med styrelsen, styrelsens 
funktion 

* Företagets interna relationer 
- Förhållande arbetsgivare - fackförbund 
- Personalstrategi/personalpolicy 
- Egna kontakter med de anställda 
- Ledarroll 
- Informationsspridning, medinflytande 

- Erfarenheter av konflikter med de 
anställda 

* Om strategi- och organisations
förändringarna: 
- Bakgrund till strategi- och organisations
förändringarna 
- Förändringarnas planering och genom
förande 
- Hur har de mottagits bland ledning, 
tjänstemän, fack, kollektivanställda 

* Om personalminskningarna 
- Strategier för genomförande, egen insats i 
arbetet 
- Samarbete med fackliga organisationer 
- Ansvar inför de uppsagda 

* Företagets framtidsutsikter 

Anställda 
- Hur ledningens arbete fungerar praktiskt 
- Egna arbetsuppgifter * Bakgrundsfrågor, personliga 

- Anställningstid 
* Företagets externa relationer: - Utbildning, tidigare erfarenheter 
- Kundstrategi - Motiv arbeta här/eventuellt sluta 
- Leverantörsstrategi 
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- Trivsel på företaget, positivt och negativt 
med företaget 

* Individens roll i organisationen 
- Arbetsuppgifter, medarbetare 
- Självständighet, styrning 
- Riktlinjer för arbetets utförande 

- Kontakter inom och utom företaget, egna 
upplevelser och erfarenheter 

* Organisationsfrågor 
- Vad är det här för typ av företag, vad är 
man bra på, vilka attityder finns gemen
samt eller hos grupper 
- Gemenskap eller gruppbildning 
- Hur ser de externa intressenterna på före
taget 

* Om strategi- och organisations
förändringarna 
- Företagets utveckling under den tid man 
varit anställd 
- Hur förändringarna genomdrevs och 
mottogs 
- Egna upplevelser av de senaste årens 
händelser 

* Relationer mellan anställda och ledning 
- Arbetsgivare - anställda 
- Fackligt engagemang 
- Ledning, planering och styrning av 
arbetet 
- Anställdas inflytande 
- Relationer till överordnade 
- Synen på ägarna 

* Erfarenheter av problem och intresse
konflikter i externa och interna relationer 
- Beskrivning av situation och upplevelser 
- Hur löstes situationen 

* Företagets framtidsutsikter 
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GOTT OCH ONT INOM AFFÄRSLIVET 
Utveckling av ett etiskt perspektiv 
på foretags relationer med aktörer 

Ulrica Nylén 

Ledare och medarbetare inom företag och näringsliv möter en allt mer 
komplex och föränderlig omvärld, där kraven på snabbt och omdö
mesgillt agerande ökar. Det innebär bland annat att hantera konflikte-
rande intressen och ta ställning till de etiska problem som väcks - vad 
är riktigt och rättvist, hur kan "det goda" förenas med företagseko
nomisk rationalitet? I den offentliga debatten har etiska frågor och 
problem inom näringslivet börjat uppmärksammas allt mer, samtidigt 
som den företagsekonomiska teorin inte behandlar problematiken i 
större utsträckning. I den här boken formuleras ett etiskt perspektiv på 
företag och deras relationer med aktörer. Genom empiriska studier av 
hur ledare och medarbetare i företag hanterar de etiska problem de 
möter i det dagliga affärslivet bildas kunskap om rådande moralupp
fattningar inom näringslivet och om hur dessa är förknippade med 
skilda kontextuella förhållanden. Den teori för "det etiska kontraktet" 
som utvecklas i boken pekar på att karaktären på företags relationer 
med anställda, kunder, leverantörer och andra aktörer är av avgörande 
betydelse för hur etiska problem uppstår och hanteras. Närhet och 
långsiktighet i relationer mellan aktörer framstår som nyckeln bakom 
"det goda" inom näringslivet. 
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