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anpassning, Sunt förnuft, Tyst kunskap, Uppförandekoder 
 
Bakgrund:  Vett  och  etikett  blir  alltmer  betydande  i  affärer.  I  dagens 

konkurrenskraftiga  företagsklimat  tyder  allt  fler  tecken  på 
att  social  kompetens  kan  påverka  om  ett  affärsavtal  sluts 
eller inte. Denna typ av kompetens kan vara helt avgörande 
vid  ett  första  affärsmöte  och  även  återspegla  framtida 
affärsrelationer.  Affärsetikett  är  alltså  ett  viktigt  område  i 
näringslivet, och därför intressant att studera. 

 
Syfte:  Syftet med denna  studie  är  att  studera  svenska börsbolags 

kunskap  om  affärsetikett  och  deras  ställningstagande  till 
utbildning i ämnet. Slutligen vill vi ta reda på om företagen 
ser affärsetikett som en framgångsfaktor i affärer. 

 
Metod:  För  att  uppnå  vårt  syfte  valde  vi  att  kombinera  en 

kvantitativ  med  en  kvalitativ  ansats.  För  att  öka  vår 
förförståelse utfördes först två djupintervjuer med kunniga i 
ämnet.  En  enkät  skickades  sedan  ut  till  100  stycken 
börsbolag  och  ytterligare  fyra  personliga  intervjuer 
genomfördes med två svenska banker.  

 
Slutsatser:  Vi har kunnat konstatera att alltför många affärer misslyckas 

på  grund  av  dålig  etikettkunskap.  Enligt  respondenterna 
kommer  affärsetiketten  in  som  ett  lämpligt  verktyg  för 
framgång i affärer. Undersökningen visar på att affärsetikett 
utgör  ett  regelverk  där  sunt  förnuft,  omdöme,  ödmjukhet 
och  respekt  är  viktiga  aspekter,  som  ska  genomsyra 
uppförandet  gentemot  kollega  och  kund.  Vidare  har  det 
framkommit att kunden är det centrala i affärsrelationer och 
personalens  agerande  bör  därför  situationsanpassas  efter 
kundens förväntningar. Slutsatsen som kan dras är att om en 
organisation lyckas erbjuda kunden ett större värde, jämfört 
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med  konkurrenterna,  kommer  detta  ge  företaget 
konkurrensfördel som i längden utmynnar i lönsamhet.  
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Abstract 
 
 
Title:     Business Etiquette – a tool for success in business? 
 
Authors:    Charlotte Grenz & Emma Stèen 
 
Advisor:    Curt Scheutz 
 
Keywords:  Business etiquette, Competitive advantage, Customer value, 

Situational adaptation, Common sense, Tacit knowledge, 
Codes of conduct 

 
Background:  Etiquette  has  become  vital  in  business  relationships.  In 

today’s  competitive  business  climate  signs  indicate  that 
social competence affect whether a business deal is settled or 
not. This type of competence could be of crucial importance 
at a first business meeting and it also plays an important role 
for  future  business  relationships.  Business  etiquette  is 
therefore, within  the world of business, an  interesting area 
to study.  

 
Purpose:    The purpose of this essay is to clarify what knowledge and 

understanding companies, listed on the Swedish stock 
exchange, possess towards business etiquette, their 
viewpoint on etiquette education and finally to ascertain 
whether or not those companies perceive business etiquette 
to be pivotal to success. 

 
Methodology:  In order to attain our purpose of this essay we found it most 

suitable  to  utilize  both  a  quantitative  and  qualitative 
research method.  To  obtain  a  deeper  understanding,  two 
personal  interviews, with  professionals within  the  field  of 
business  etiquette, were  carried  out.   A  questionnaire was 
sent  out  to  100  companies  and  four  personal  interviews, 
with  representatives  from  two  different  banks,  were  also 
conducted.  

 
Conclusions:  We have  come  to  the  conclusion  that many business deals 

fail  due  to  lack  of  appropriate  etiquette. According  to  the 
respondents,  business  etiquette  could  be  a  suitable  tool  to 
achieve  success  in  business.  Our  analysis  shows  that 
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business  etiquette  is  a  collection  of  rules  where  common 
sense, judgment, humility and respect are important aspects 
that  should  pervade  conduct  toward  colleagues  and 
customers.  According  to  our  survey,  the  customer  is 
imperative  in business  relations and  the  employees  should 
therefore  perform  situational  in  accordance  to  the 
customer’s expectations. A conclusion could be drawn that if 
a company succeeds  in offering the customer greater value, 
in comparison with its competitors, it will give the company 
a competitive advantage and result in profitability.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Affärsetikett – ett verktyg för framgång i affärer? 

  

Förord 
 
Denna kandidatuppsats är  författad hösten 2005 på Södertörns Högskola.  Intresset 
för  att  skriva  om  ämnet  affärsetikett  har  växt  fram  under  studietidens  gång  och 
grundar sig till stor del på egna arbetslivserfarenheter.  
 
Vi  upplever,  att  det  idag  ofta  saknas  ”det  lilla  extra”  hos  företagen,  vilket  får 
konsekvenser  för  relationen  till  kund.  Därför  krävs  det,  från  företagens  sida, 
ytterligare  ansträngningar  för  att  uppnå  optimalt  kundvärde.  Det  är  här 
affärsetiketten kan bli ett verktyg för framgång i affärer.  
 
Vi  vill  främst  tacka  vår  handledare  Curt  Scheutz,  som  har  väglett  oss  i 
uppsatsarbetet.  Vidare  vill  vi  tacka  alla  som  deltagit  i  vår  undersökning,  främst 
Christina  Ahlberg  och  Anders  Hallros  på  Handelsbanken,  Boo  Ehlin  och  Valdis 
Vilemsons på Nordea samt Marika Markland och Mats Danielsson. Stort tack för all 
värdefull input till vår uppsats! 
 
 
Stockholm, januari 2006 
 
Charlotte Grenz & Emma Stèen 
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1 Inledning 
 

 
I det här kapitlet presenterar vi ämnet, vi har valt  för vår uppsats. Under rubriken 
bakgrund  ger  vi  en  kort  redogörelse  för  ämnets  relevans  idag.  Vidare  följer  en 
problemdiskussion som  leder oss  in på vårt syfte med uppsatsen. Därefter följer de 
avgränsningar, vi valt att göra. 
   

 
1.1 Bakgrund 
 
Varför  är  vett  och  etikett  så  viktigt  för  affärer?  I  dagens  konkurrenskraftiga 
företagsklimat  tyder  allt  fler  tecken  på  att  social  kompetens  kan  påverka  om  ett 
affärsavtal sluts eller inte. Denna typ av kompetens kan vara helt avgörande vid ett 
första affärsmöte och även återspegla den  framtida affärsrelationen. Trenden pekar 
på att allt  fler  företag  stärker  sitt varumärke och  sin  image genom att utveckla  sin 
personals skicklighet i form av ömsesidiga relationer och uppförande. Affärsetiketten 
som tidigare betecknats som ”mjuk” tillgång och som förr inte kunnat mätas i siffror, 
ses nu ha ett ” direct, casual relationship with financial performance” (Johne, 2005). 
 
Trender kommer och går och sprids snabbt världen över. Etiska och moraliska frågor 
som  tidigare  varit  högaktuella  ämnen,  har  idag  fått  ge  vika  för  affärsetikettens 
fördelar  i skapandet av kundvärde. Utbildning  i etikett kan spåras så  långt  tillbaka 
som 1500‐talet. (Markland, 2005)1 Etikett som tidigare var en viktig del i uppfostran, 
har  successivt minskat  i betydelse de  senaste 50 åren. Kulturrevolutionen 1968 var 
delaktig i att förändra gamla normer, vilket innebar, att det inte längre ansågs fint att 
uppföra  sig  väl.  (ibid.) Vi  har  fått  kännedom  om  att  det  idag  finns  ett  behov  av 
utbildning  i affärsetikett, ett behov som inte funnits i tidigare generationer. ”Jag ser 
en trend mot att folk har tystnat.” (Danielsson, 2005)2 Konsultföretagen som utbildar 
i  affärsetikett blir  allt  fler  runt  om  i världen,  framför  allt  i USA, där begreppet  är 
välkänt. Även  i  Sverige  finns  det  idag  ett  antal  etikettskolor,  som  lär  näringslivet 
”god  ton”  i  affärer.  Gustaf  Lewenhaupt,  som  idag  driver  företaget  Business 
Behaviour,  sägs  vara  den  förste  i  Sverige  med  att  ”sätta  fingret”  på  svensk 
affärsetikett i slutet av 80‐talet / början av 90‐talet. (ibid.) 
 
Affärsetikett  utgör  ett  gigantiskt  regelverk  av  ”körregler”  (Markland,  2005)  med 
syftet att underlätta och vägleda uppförande  i olika  situationer.  (Uddenberg, 1985) 
Oavsett hur man vrider och vänder på  reglerna kring  affärsetikett  är uppförandet 
mot  ‐  och  relationen  till  ‐  andra människor  det  väsentliga.  Affärsetikett  handlar 
huvudsakligen om vänlighet och tillförlitlighet.  

                                                           
1 Marika Markland VD Civilekonomernas Informations AB, telefonintervju den 27 oktober 2005 
2 Mats Danielsson ”Etikettdoktorn” Ägare Mats Relations Utveckling AB, telefonintervju den 28 oktober 2005 
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Vi  anser  därför  att  affärsetikett  är  ett  intressant  ämne  att  undersöka,  eftersom 
kunskap  i  ämnet  skapar  förutsättningar  för  goda  affärer,  vilket  i  sin  tur  påverkar 
företags  lönsamhet.  Ett  dåligt  uppträdande  kan  ske  på  bekostnad  av  att  både 
nyckelpersonal  och  viktiga  kunder  tappas.  Vi  anser  att  kunskap  i  affärsetikett 
förmodligen  blir  allt  viktigare, då många  företags  framtida  framgångar  bygger på 
kundrelationer och förmågan till social kompetens. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Varför är då uppträdande så viktigt  för affärer? Social kunnighet kan  i allra högsta 
grad  påverka  om  ett  affärsavtal  sluts  eller  inte, men  tyvärr  är  ämnet  för många 
tämligen obekant. Detta gör affärsetiketten ytterligare  intressant  att  studera. Basen 
till etikett utgörs av respekt, hänsynstagande och ärlighet, vilket påverkar allt vi gör, 
både  privat  och  professionellt.  Ett  problem  med  begreppet  är  att  det  ofta 
missuppfattas  på  grund  av  alltför många  definitioner. Många  tycks  även  förväxla 
begreppet med etik och moral, vilka handlar om subjektiva värderingar av vad man 
får  och  inte  får  göra.  Etikett  utgör  istället  handfasta  ”körregler”  för  uppförande, 
vilket  förutsätter  etik  och moral,  och  har  således  ett  praktiskt  syfte medan  etiken 
handlar om människans inre föreställningar. Till skillnad från etiken skiljer sig också 
etiketten i högre grad mellan olika kulturer och tidsåldrar.  
 
Med hänsyn  till definitionsproblematiken undrar vi därför hur  företagen definierar 
affärsetikett och vilken betydelse begreppet har  för deras verksamhet? Vi  författare 
har definierat affärsetikett på följande sätt:  
 
”Affärsetikett  täcker nästan  alla  områden  av mänskliga  interaktioner på  arbetet. Detta  kan 
vara  allt  från  hur  man  ger  ut  sitt  visitkort,  till  hur  man  minglar  på  en  företagsfest. 
Affärsetikett handlar om att uppträda rätt, anpassat till situationen”. 
 
Vad  ligger  då  till  grund  för  människors  uppträdande  i  affärer?  Behaviorismen 
handlar  enligt Watson  (1929) om  förutsägelsen om hur  en människa beter  sig  i  en 
viss  situation  och  varför  personen  reagerar  eller  handlar  på  ett  visst  sätt. 
Vetenskapen  baseras  främst  på  sunt  förnuft.  En  koppling  kan  göras  till 
organisationskulturen och dess betydelse för hur affärsetikett formas och utvecklas.  
 
Hur  har  affärsetiketten  utvecklats?  Etikettregler  förändras  ständigt  i  takt med  vår 
turbulenta  omvärld.  I  och  med  detta  blir  det  allt  viktigare  att  uppträda 
situationsanpassat. Detta medför att företagen aktivt måste arbeta med att uppdatera 
sin  etikettkunskap  för  att  inte  hamna  på  efterkälken. Går  trenden mot  att  företag 
satsar på utbildning i affärsetikett och finns behovet? 
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Affärsverksamhet kännetecknas  till  stor del av beslutsfattande. Generellt  styrs  inte 
ett  beslut  enbart  på  objektiva  och  rationella  grunder  utan  även  av  människors 
föreställningar,  värderingar  och  känslor.  (Markland,  2005)3  Det  finns  omfattande 
forskning om beslutfattande och beslutsprocessen. Många anser att  rationalitet vid 
beslutsfattande är att föredra, men studier visar att människan i praktiken inte alltid 
följer de råd som handlar om rationalitet.  (Czarniawska, 2002) Vi ställer oss frågan: 
Påverkar företagets goda kunskaper i affärsetikett kundens beslutsfattande? 
 
”Jag tror att vi hellre gör affärer med dem vi tycker om” (Lewenhaupt, 2005)  
 
När kunden ska välja mellan företag, som erbjuder snarlika produkter/tjänster, krävs 
det att  företagen utmärker sig genom att erbjuda ”det  lilla extra”, vilket skapar ett 
mervärde  för  kunden.  Ett  professionellt  kundbemötande  kan  ha  minst  lika  stor 
betydelse  som  produktkvalitet.  (Ledarna,  2002)  Den  upplevda  kvaliteten  baseras 
mycket på de förväntningar som finns hos kunden och har således stor betydelse för 
kommande  relationer.  (Grönroos,  2000)  Fokus  ligger  alltför  ofta  på  de  ”hårda 
värdena”  i  beslutsfattandet,  vilket  kan  resultera  i  förlorade  affärer  om  de  ”mjuka 
värdena” förbises. Kan affärsetikett bli den avgörande faktorn? Kan goda kunskaper 
i affärsetikett ge företag konkurrensfördelar? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att studera svenska börsbolags kännedom om affärsetikett. 
Vi  vill  ta  reda  på  om  kunskapen  och  behovet  av  god  affärsetikett  finns  inom 
företagen. Vi vill också undersöka varför vissa företag väljer att utbilda i affärsetikett 
medan andra företag avstår. Slutligen vill vi ta reda på om företagen ser affärsetikett 
som  en  framgångsfaktor och/eller  en konkurrensfördel. Är affärsetikett  ett verktyg 
för framgång i affärer? 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
I  den  här  studien  har  vi  valt  att  begränsa  oss  inom  området  svensk  affärsetikett 
genom ovan  specifika  frågeställningar. Vi avgränsar vår undersökning  till  svenska 
börsbolag från A‐ och O‐listan. 

                                                           
3 Marika Markland VD Civilekonomernas Informations AB, telefonintervju den 27 oktober 2005 
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2 Metod 
 
 
I det här kapitlet presenterar vi metoden, som vi använt oss av i vår undersökning. 
Avsikten är att visa vilka val vi gjort, samt vilka konsekvenser detta kan ha fått för 
vår studie. Vi  redogör  för val av ämne och ansats,  förförståelse, datainsamling och 
objektivitet. Vidare  beskrivs metoden mer  ingående  och  kapitlet  avslutas med  en 
utvärdering av källornas tillförlitlighet.  
   
 
2.1 Val av ämne 
 
Under studietiden på universitet och högskola har vi  läst många  intressanta kurser 
inom  ekonomi  och  företagande. Den  kunskap  vi  samlat på  oss  har  i  kombination 
med utlandsstudier lett till otaliga meningsutbyten, om vilka nyckelfaktorer som kan 
skapa mervärde för kunden och vad som anses viktigt i affärer. Det var utifrån detta 
som  intresset  för  affärsetikett  uppstod.  Genom  diverse  artiklar  fann  vi  att 
affärsetikett kan vara ett koncept för framgång och därför växte behovet fram av att 
undersöka, hur det förhöll sig i verkligheten. Vi ansåg det även intressant, att se hur 
svenska företag ser på affärsetikett och huruvida de satsar på utbildning på området. 
Enligt  vår  uppfattning  blir  människan  och  mänskliga  relationer  allt  viktigare  i 
dagens  turbulenta  företagsmiljö,  där  allt  fler  produkter  blir  likartade,  och  därav 
spelar personalen en nyckelroll i värdeskapandet gentemot kunden. 
 
 
2.2 Val av metod 
 
Med hänsyn  till vår  frågeställning och vårt  syfte ansåg vi att en kvantitativ metod 
kombinerat med en kvalitativ metod var att föredra. Den valda ansatsen är intressant 
då metoderna med  sina  ”starka  och  svaga  sidor  kan  stärka  varandra”  (Holme & 
Solvang, 1997) och på så vis ge en bättre helhetsbild.  
 
I  kvantitativa  undersökningar  är  datainsamlingen  mer  strukturerad  och  mindre 
flexibel,  vilket  gör  det  möjligt  för  forskaren  att  kunna  generalisera  och  göra 
jämförelser  mellan  resultaten  (Wilson,  2003).  En  svaghet  med  kvantitativa 
undersökningar  är,  att  forskaren  inte  har  samma  flexibilitet  att  ändra  på 
utformningen  av  undersökningen  som  vid  kvalitativa  undersökningar  (Holme  & 
Solvang, 1997). Forskaren blir på så sätt låst vid sitt första upplägg, till exempel i en 
standardiserad  enkät. En  kvantitativ  ansats  omvandlar  information  till  siffror  som 
sedan  kan  jämföras  och  analyseras, medan  den  kvalitativa metoden möjliggör  en 
djupdykning i ämnet för att få en ökad förståelse i tanke och handling. På så vis kan 
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både  generella  jämförelser  dras,  utifrån  kvantitativ  data,  samt  att  subjektiva 
bedömningar görs, utifrån kvalitativ data, av ett och samma ämne.  
 
I kvalitativa undersökningar är datainsamlingen mindre strukturerad och ger större 
utrymme  för  flexibilitet.  På  så  sätt  kan  forskaren  påverka  undersökningens 
fortskridande, allteftersom ny information tillkommer. (Holme & Solvang, 1997) Den 
kvalitativa  undersökningsansatsen  är  dessutom  inriktad  på  att  få  en  djupare 
förståelse av ämnet.  (Wilson, 2003) En  svaghet hos den kvalitativa ansatsen, är att 
metoden  anses  vara  mindre  generaliserbar  och  forskarens  subjektiva  bedömning 
kommer att spela en stor roll för slutresultatet. (Holme & Solvang, 1997) 
 
I den här uppsatsen är vi intresserade av, hur företag ser på affärsetikett och om de 
satsar resurser på att utbilda sina medarbetare. Vårt val av ansats tyder på att ämnet 
är komplext och vi vill därför att våra kvantitativa data ska  ligga  till grund  för vår 
kvalitativa undersökningsansats. Vi tror att detta är ett bra tillvägagångssätt, då vår 
kvantitativa data redogör för kännedomen kring affärsetikett, samt att informationen 
vidare ligger till grund för en kvalitativ ansats, som ger oss en djupare förståelse av 
ämnet.  
 
 
2.3 Förförståelse 
 
För att arbeta i rätt riktning i en undersökning och kunna tolka olika fenomen måste 
vi  ha  en  viss  förförståelse.  Förförståelse,  eller  fördomar,  är  de  uppfattningar  en 
individ fått genom bland annat erfarenheter och utbildningar. (Gilje & Grimen, 1992) 
Vi  som  forskare hade  självklart  en viss  förförståelse  i  ämnet  affärsetikett,  innan vi 
genomförde  undersökningen,  men  allteftersom  arbetet  med  uppsatsen  fortskred, 
lärde  vi  oss mer  i  ämnet  då  nya  aspekter  och  infallsvinklar  dök  upp,  som  vi  var 
tvungna att  ta hänsyn  till. Till detta bör  tilläggas att vi genomförde  intervjuer med 
Mats Danielsson,  (”Etikettdoktorn”, Ägare MRU  ‐ Mats Relations Utveckling)  och 
Marika Markland (VD Civilekonomernas Informations AB), vilket gav oss ytterligare 
förförståelse och rådgivning i författandet av denna uppsats. (Bilaga 1) 
 
 
2.4 Insamling av data 
 
Primärdata  är  information  som  samlats  in  för  ett  specifikt  syfte, medan  sekundär 
data är  information  som  redan  existerar och  som kan ha  samlats  in  i andra  syften 
(Kotler,  2001). Vi  använde  oss  av  både  primär‐  och  sekundärdata  för  att  få  fram 
relevant material till vår studie. Våra primärdata är den vi själva samlade in genom 
vår enkätundersökning och intervjuer, medan sekundärdata är vad vi inhämtat från 
bland annat Internet, tidningsartiklar, referenslitteratur och tidigare uppsatser. 
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2.5 Objektivitet 
 
Det  är  viktigt  att  vara  objektiv  vid  genomförandet  av  kvalitativa  undersökningar 
men  total  objektivitet  är  i  princip  omöjligt  att  uppnå,  även  om  det  är  något  som 
eftersträvas.  Detta  beror  dels  på  att  intervjuaren  redan  har  bakomliggande 
föreställningar  och  värderingar  som  då  kan  styra  handlandet,  medvetet  eller 
omedvetet.  Det  är  viktigt  att  inte  låta  sina  personliga  åsikter  och  förutfattade 
meningar styra urvalet av informationen. (Bengtsson & Bengtsson, 1995) 
 
 
2.6 Den kvantitativa ansatsen 
 
2.6.1 Insamling av kvantitativ data 
 
Vi valde att samla in primärdata genom en enkätundersökning, som skickades ut via  
e‐mail. Detta ansåg vi vara bra, eftersom vi då kunde nå ut till ett stort urval, på kort 
tid och till en låg kostnad. Vi ville dessutom möjliggöra en jämförelse av svaren och 
eventuellt kunna generalisera.  
 
Enkäter är  lämpliga då målet är att nå ett stort antal  respondenter, när  frågorna är 
relativt  lättförståliga  och  när  det  finns  ett  behov  av  standardiserad  data.  Faktorer 
som kan påverka enkätens genomförbarhet och kvalitet beror bland annat på vilka 
respondenter  som  valts  ut,  när  enkäten  skickas  ut,  vad  ämnet  handlar  om,  hur 
många frågor som ställs samt svårighetsgraden på frågorna. Fördelen med enkäter är 
nåbarheten  till den  stora massan  till  en  låg kostnad. Undersökningen är dessutom 
lätt att arrangera och ger standardiserade svar, som kan jämföras. Dock finns risken 
för  missuppfattningar  av  frågorna  som  kan  leda  till  ofullständiga  svar  och  att 
svarsfrekvensen  kan  bli  mycket  låg,  vilket  leder  till  sämre  tillförlitlighet. 
(Denscombe,  2000) Dessutom  kan  forskaren  ha  förkodat  frågorna,  vilket  påverkar 
svaren. På så sätt kan undersökningen ge snedvridna resultat, som är påverkade av 
forskarens  syn på  saker  och  ting  och  inte på det  sätt  respondenten uppfattar det. 
Dessutom  har  forskaren  mindre  möjlighet  att  bevisa  graden  av  sanning  i 
respondentens svar. (ibid.) 
 
2.6.2 Val av företag och respondenter 
 
Vi bestämde oss för att begränsa vår undersökning till svenska börsnoterade företag 
och  gjorde  ett  bekvämlighetsurval  på  50  företag  från  börsens  A‐  och  O‐lista. 
Företagens  växelnummer  letade  vi  upp  via  Internet  och  ringde  sedan  upp  varje 
företag  för  att  få  tillgång  till  e‐mailadresser  dit  vi  kunde  skicka  enkäten.  Totalt 
omfattades  vår  undersökning  av  100  personer,  två  personer  från  respektive 
börsbolag,  där  flertalet  valts  ut med  hjälp  av  ”snöbollsurval”.  (Denscombe,  2000) 
Detta beroende på, att den första kontakten i varje börsbolag fick förmånen, att välja 
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ut  ytterligare  en  tänkbar  person,  som  kunde  besvara  enkäten.  Eftersom  vi  i  vår 
kvantitativa undersökning var intresserade av att se kunskapen kring affärsetikett ur 
två  perspektiv,  bad  vi  om  att  enkäterna  skulle  besvaras  av  en  person  i  ledande 
befattning samt av en medarbetare.  
 
2.6.3 Utformning och genomförande av enkätundersökning 
 
Vid utformandet av enkäten  följde vi ”The Questionnaire Design Process”  (Wilson, 
2003), som gav oss en begriplig överblick av tillvägagångssättet. Processen innehåller 
följande steg: 
 
1. Utveckla ämnesfrågor 
2. Bestäm fråge‐ och svarsformat 
3. Välj formulering 
4. Bestäm ordningsföljd 
5. Utforma utseende och layout 
6. Gör ett pilottest 
7. Börja undersökningen 
  
För att förbättra reliabiliteten i vår undersökning tänkte vi noga ut vilka frågor, som 
rimligtvis kunde mäta den kunskap, som vi avsåg att mäta och hur frågorna kunde 
utformas, så att det inte skulle bli några missförstånd. Här fick vi beakta att individer 
tolkar  frågor  på  olika  sätt.  Vi  försökte  ta  fram  en  enkät  som  hade  en  ”generell” 
utformning, det vill säga, att den var av förståelsekaraktär, då vi främst ville ta reda 
på om respondenterna hade kunskap i ämnet affärsetikett. Genom att inleda med en 
definition  av  affärsetikett  gav  vi  respondenten  möjligheten  att  kunna  besvara 
formuläret,  även  om  de  saknade  tidigare  kunskap  i  ämnet. Detta  ansåg  vi  ökade 
tillförlitligheten i svaren och ledde till en så hög svarsfrekvens som möjligt. Samtidigt 
hade  denna  definition  givetvis  påverkan,  på  de  svar  vi  fick.  Vi  gjorde  även  ett 
pilottest  på  tre  personer  för  att  försäkra  oss  att  enkätfrågorna  inte  direkt  kunde 
misstolkas.  
 
Vid utformningen av enkätfrågorna bestämde vi oss  för att använda  följande  typer 
av frågor (Denscombe, 2000): 
 

• ett påstående 
• ett svar 
• instämma i/ta avstånd från 
• välja från en lista med alternativ 
• graden av instämmande: Likertskalan 
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Detta gjorde vi för att uppnå största möjliga förståelse och variation i svaren. Antalet 
frågor  fick maximalt  vara  tio,  för  att  respondenten  inte  skulle  anse  enkäten  vara 
alltför krävande att besvara och  för att på  så  sätt uppnå  så hög  svarsfrekvens  som 
möjligt. (Bilaga 2) 
 
När enkäten skickades ut medföljde olika följebrev. Dessa formulerades med hänsyn 
till om vi själva  talat med personen  i  fråga, eller om vi varit  tvungna att be någon 
vidarebefordra  enkäten.  Vi  bestämde  oss  för  att  skriva  ”Affärsetikett”  och  inte 
”Enkätundersökning”  i  ämnesrutan,  därför  att  vi  ansåg  att  ”Enkätundersökning” 
kunde  ha  en  negativ  klang,  vilket  skulle  kunna  medföra  att  respondenten 
avskräcktes  från  att  besvara  formuläret.  Ordet  affärsetikett  skulle  istället  fånga 
respondenternas  intresse  så  tidigt  som möjligt,  alltså  redan  vid  första  anblick  av 
förfrågan.  När  utformningen  var  klar  skickades  enkäten  ut  enligt  tidigare 
beskrivning.  Vi  valde  ut  en  person  i  ledande  befattning  och  en  person  på 
medarbetarnivå  inom  respektive  börsbolag.  Denna  ”gap‐analys”  ansåg  vi  vara 
relevant för vår undersökning, eftersom det låg i vårt intresse att studera de likheter 
och/eller skillnader, som vi hoppades fånga upp. 
 
Genom  sunt  förnuft  förstod vi att  risken  för dålig  svarsfrekvens var övergripande, 
framför  allt  då  studien  baseras  på  stora  svenska  börsbolag,  som  dagligen  får 
förfrågningar av  studenter  från universitet och högskolor. För att vidare erhålla  så 
hög svarsfrekvens som möjligt skickade vi ut upprepade påminnelse via e‐mail  till 
respektive  respondent,  som  ännu  inte  svarat  på  enkäten.  I  denna  kvantitativa 
undersökning uppgick total svarsfrekvens till 43 procent. 
 
 
2.7 Den kvalitativa ansatsen 
 
2.7.1 Insamling av kvalitativ data 
 
Vi valde att samla in primärdata genom att göra fyra djupintervjuer. Fördelarna med 
att  göra  intervjuer  är,  att de  är  relativt  lätta  att  arrangera  och  att  alla uttryck  och 
föreställningar  om  saker  och  ting  härstammar  från  den  intervjuade. Dessutom  är 
intervjun  lätt att kontrollera och  intervjuaren kan själv bestämma, vilka  frågor som 
han/hon vill  ställa.  (Denscombe, 2000) En nackdel med  intervjuer är att kostnaden 
per  intervju kan bli hög och det oftast handlar om så små urval att möjligheten  till 
generalisering försvinner. 
 
Varför vi valt att genomföra besöksintervjuer och  inte telefonintervjuer beror på att 
möjligheten  till  observation  av  respondentens  kroppsspråk  och  ansiktsuttryck 
försvinner  vid  telefonintervju,  vilket  till  stor  del  spelar  in  i  de  svar,  som 
respondenten ger. Dessutom måste  antalet  frågor begränsas  för  att  inte  riskera  att 
respondenten  tröttnar  och  vill  avbryta  intervjun.  Intervjuarens,  liksom 



Affärsetikett – ett verktyg för framgång i affärer? 

 
  9 

 

respondentens, egna preferenser och förutfattade meningar, spelar stor roll under en 
intervju.  Dock  är  fördelen  med  telefonintervjuer  att  intervjueffekten  försvinner. 
Intervjueffekten baseras på respondentens villighet att  lämna ut  information, vilket 
kan grunda sig  i  intervjuarens kön, ålder och etniska härkomst.  (Denscombe, 2000) 
Här bör intervjuaren inta en så passiv och neutral ställning som möjligt. 
 
Om vi  i vår undersökning endast hade valt att använda oss av en kvalitativ ansats, 
hade en gruppintervju varit aktuell. I en gruppintervju ställs  frågorna samtidigt  till 
alla  respondenter,  vilket  möjliggör  en  diskussion  i  ämnet.  Här  skapas  en 
gruppdynamik med fokus på gruppen och dess sätt att samspela. (Holme & Solvang, 
1997) Således minskar  intervjueffekten,  eftersom det  är  respondenterna,  som  står  i 
centrum och intervjuarens närvaro blir på så sätt inte lika påfallande. 
 
2.7.2 Val av företag och respondenter 
 
Med  enkäten  som  underlag  gick  vi  vidare med  fyra personliga  djupintervjuer. Vi 
hade två kriterier, som helst skulle vara uppfyllda i valet av företag. Det första var att 
företagen måste vara börsnoterade, det andra att minst ett av  företagen genomgått 
utbildning  i affärsetikett. Vårt första val, Handelsbanken, fick vi rekommenderat av 
Mats Danielsson,  som genomfört utbildning  i affärsetikett på  ledarskapsnivå  inom 
Handelsbanken.  Vi  utförde  därför  våra  första  två  intervjuer  på Handelsbanken  i 
Linköping, med Christina Ahlberg  (chef  för administrativ grupp  samt assistent  till 
ledningsgruppen),  som  tog  beslutet  om  utbildning  i  affärsetikett,  samt  Anders 
Hallros (kontorschef), en av de personer som deltagit i utbildningen. 
 
När vi sedan sökte efter ytterligare ett företag, valde vi bland de besvarade enkäterna 
ut  ett  företag,  där  utbildning  i  affärsetikett,  enligt  respondenterna,  ej  förekommit. 
Valet föll slumpmässigt på ännu en bank, Nordea. Det var inte planerat, men utifrån 
enkätsvaren fann vi Nordea mest intressant och därför blev detta företag vårt andra 
intervjuobjekt.  Där  valde  vi  att  intervjua  en  person  i  ledande  befattning  och  en 
medarbetare.  Intervjuerna  genomfördes  med  Boo  Ehlin  (informationschef)  samt 
Valdis Vilemsons (mediabevakare). 
 
Som vi tidigare nämnt i vår kvantitativa studie, hoppades vi även här i viss mån få 
fram likheter och/eller skillnader i kunskapen om affärsetikett genom ”gap ‐ analys”. 
Vi  anser  att  denna  analys  kan  ha  betydelse  för  vår  undersökning,  då människor 
besitter  olika  sorters  kunskap  och  har  olika  behov  beroende  på  var  inom 
företagshierarkin de befinner sig. Intervjuerna gjordes med personer som uppenbart 
hade tankar och åsikter om ämnet affärsetikett, vilket avspeglades i enkäterna. 
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2.7.3 Utformandet av intervjuunderlag 
 
Utifrån beskrivningen av valet av företag och respondenter, utformade vi fyra olika 
intervjuunderlag  till  respondenterna.  (Bilaga  3  ‐  6)  Detta  berodde  på,  att  vi  hos 
Handelsbanken  intervjuade  en person  som varit delaktig  i beslutet om att utbilda, 
samt  en person  som  fått gå utbildningen. Eftersom  respondenterna  från Nordea  ej 
utbildats i affärsetikett, var det då intressant, att urskilja eventuella skillnader mellan 
personer i ledande befattning och medarbetare. Även här utfördes en pilotstudie då 
två personer  fick möjlighet att påpeka, om det  förelåg några oklarheter  i  frågorna, 
som var av olika karaktär. Vi  försökte  formulera så öppna och stimulerande  frågor 
som möjligt, så att respondenten fritt kunde diskutera kring ämnet. Det var framför 
allt  viktigt  för  oss  att  vara  noga med  att  inte  styra  respondenten  till  att  besvara 
frågorna, som vi själva föreställde oss, att de skulle besvaras. 
 
2.7.4 Genomförandet av intervjuer 
 
Eftersom det mänskliga minnet anses opålitligt är det som intervjuare viktigt att inte 
missa relevant  information. Detta  löste vi genom att under  intervjuns gång både  ta 
anteckningar och spela in samtalen på band. Då vi ville ge respondenterna tillfälle att 
förebereda sig  inför  intervjun, skickade vi  frågorna några dagar  i  förväg. På så sätt 
gav  vi  respondenten  tid  att  tänka  efter  vad denne hade  för  åsikter  och  kunskap  i 
ämnet och att denne även kunde återkomma till oss med frågor om oklarheter. Innan 
intervjuerna startade,  frågade vi respondenterna, om det var möjligt att  få använda 
bandspelare. Detta  accepterades  av  samtliga  respondenter,  vilket  underlättade  för 
oss vid sammanställningen av empirin. 
 
Vid  respektive  intervjutillfälle  presenterade  vi  oss  själva  och  syftet  med  vår 
undersökning.  Vi  valde  att  inleda  med  neutrala  frågor,  som  gav  oss 
bakgrundsinformation  om  respondenten  för  att  sedan  komma  in på de  väsentliga 
frågeställningarna.  Vi  avslutade  intervjun  med  att  fråga  om  respondenten  hade 
något att  tillägga, samt om det var möjligt att kontakta dem via telefon eller e‐mail 
vid  ett  senare  tillfälle,  om  ytterligare  frågor  skulle  uppstå.  Vi  fick  vid  samtliga 
intervjuer det godkännande vi sökte.  
 
 
2.8 Utvärdering av källors tillförlitlighet 
 
Sekundärdata  kan  alltid  ifrågasättas,  eftersom  det  är  svårt  att  veta,  vem  som  står 
bakom det skrivna, vilket kan medföra felaktigheter i materialet. Detta gäller främst 
Internetkällor.  Vi  använde  oss  dock  huvudsakligen  av  välkända  teoretiker  och 
uppslagsverk  från  bibliotek, men  även  vetenskaplig  litteratur  kan  vara  färgad  av 
författarens  förförståelse  och  subjektiva  åsikter. Vi  har  försökt  att  använda  oss  av 
senaste litteraturupplagor, men i vissa fall har vi behövt referera till äldre litteratur, 
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vilket vi inte anser behöver påverka källans tillförlitlighet. Detta medför dock att allt 
material inte är uppdaterat. I samtliga fall gäller det att vara källkritisk och förstå att 
litteratur, men även material från Internet, kan präglas av subjektiva spekulationer.  
 
Den  primärdata,  som  samlats  in  utifrån  enkätundersökningen,  kan  möjligen 
ifrågasättas om respondenterna missförstår frågorna vilket kan leda till ofullständiga 
svar. Vi anser dock att tillförlitligheten i svaren ökat då vi som författare försökt att 
ställa  öppna  frågor,  som  inte  styrt  respondentens  svar. Möjligen  kan  svaren  på 
frågorna av karaktären ”egna  synpunkter”, vara  färgade av  respondentens  lojalitet 
till företaget.  
 
Primärdata,  i  form av personliga  intervjuer, kräver som  tidigare nämnt objektivitet, 
vilket  vi  har  försökt  att  tänka  på  under  studiens  gång.  Tillförlitligheten  påverkas 
dock  av  intervjuareffekten,  sanningsenligheten  hos  respondenten  samt 
respondentens  solidaritet  mot  sin  arbetsgivare.  I  kvalitativa  studier  borde  även 
tillförlitligheten  i  svaren  ses  mot  bakgrund  av  den  situation  som  råder  vid 
intervjutillfället,  eftersom  en  respondents  svar  kan  ha  förändrats  om  intervjun 
genomförts vid annat tillfälle. Detta kan bero på att respondenten fått nya kunskaper 
och  eventuellt  ändrat  ståndpunkt.  Vi  har  dock  ingen  anledning  att  tro,  att 
respondenterna  inte  svarat  sanningsenligt  i  vår  undersökning,  då  de  innehar 
positioner  i  företagen,  som  ger  undersökningen  hög  reliabilitet. Dock  kan  svaren, 
som tidigare nämnts, vara färgade av respondenternas lojalitet till företaget.  
 
Vid  intervjutillfällena med Marika Markland och Mats Danielsson bör  tilläggas att 
deras  svar  baseras  på  deras  subjektiva  åsikter  och  erfarenheter  och  att 
respondenterna  inte är forskare på området. Vi anser trots detta att tillförlitligheten 
är hög, på grund av deras omfattande kunskaper i ämnet.     
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3 Teori 
 
 
Detta kapitel inleds med den teoretiska grund som vi valt att bygga uppsatsen på. Vi 
presenterar  tidigare  forskning,  som  berör  uppsatsämnet,  och  beskriver  sedan 
relationen  mellan  teori  och  empiri.  På  detta  följer  allmänt  om  teorier  samt  en 
djupdykning i teoriernas beståndsdelar, som sedan utmynnar i en teoretisk syntes. 
   
 
3.1 Tidigare forskning 

 
Forskning  i  ämnet  affärsetikett  har  visat  sig  vara  svår  att  finna  och  därför  har  vi 
främst valt att redovisa tidigare forskning inom närbesläktade områden. Ett av dessa 
områden  är  etiken,  som  ligger  till  grund  för  etiketten.  Etik  är  de  normer  och 
värderingar, som styr våra bedömningar och som främst går ut på att ta hänsyn till 
varandra. Etik har länge varit ett högaktuellt ämne, då trenden pekat på att “folk inte 
bara vill göra affärer med folk de tycker om, utan de vill också respektera företaget 
de  gör  affärer  med”.  (Lewenhaupt,  2005)  Andra  områden  vi  valt  att  belysa  är 
beslutsfattande, tyst kunskap och kunskap som konkurrensmedel.   
 
3.1.1 ”Ethics and etiquette at work”  
 
Vera Kennedy (1999) har författat en magisteruppsats på California State University 
med syfte att undersöka personalens uppfattningar och känslor om etik och etikett 
på  arbetsplatsen. Etik  är  i uppsatsen definierad  som  ett  objektivt uttryck  för  våra 
subjektiva värden och åsikter. Kennedy diskuterar hur forskning visat på att ett etiskt 
uppförande bland chefer inom organisationer hjälper till att lösa problem och bidrar 
till  ökad  prestation.  Därmed  menar  hon,  att  det  är  viktigt  att  personalen  delar 
liknande  kärnvärden  och  etiska  uppförandekoder  för  att  nå  organisatoriska mål. 
Formella etiska koder  influerar en organisationskultur, där organisationens värden 
ökar med  hjälp  av  etiska  uppförandekoder  och  där  etiketten  framtvingar  regler. 
Kennedy diskuterar även ledarskapets roll och hur viktig den är, när det kommer till 
att utveckla och upprätthålla etik och etikett på arbetsplatsen. Det är utifrån tillit och 
förtroende för ledarskapet, som en organisationskultur formas.  
 
3.1.2 “Vice and Virtue in Everyday Business Life” 
 
I en artikel om affärsetik diskuterar professor Douglas Chismar (2001) hur etik, moral 
och  etikett  kan  läras  ut  genom  interaktioner  mellan  personal  och  kunder  i  den 
dagliga affärsverksamheten. Artikeln rannsakar dagliga interaktioner på arbetet och 
demonstrerar hur morala värden i dessa situationer kan spela en avgörande roll för 
personalens  livskvalitet  och  företagets  produktivitet.  Vidare  menar  professor 
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Chismar,  att  vi  har  morala  obligationer  att  behandla  varandra  med  respekt  på 
arbetsplatsen  och  görs  det  inte  där,  visas  snart  kunden  samma  sida,  vilket  ger 
företaget dålig  image. Små vardagsgester som att komma  i tid till ett möte, eller att 
snabbt  besvara  en  kunds  förfrågan  ger  uttryck  till  en  viss  attityd,  som  skapar  ett 
mervärde  för  kollegor  och  kunder.  Chismar  nämner  författarna  Shaw  och  Berry 
(1999) vilka urskiljer de sociala etikettkoderna från morala normer genom att antyda, 
att  dessa  är  olika.  Detta  beror  främst  på  att  uppförandet  kan  få  allvarliga 
konsekvenser  för den mänskliga välfärden genom  att  antingen vara  till nytta  eller 
skada för människor. Slutligen menar Chismar att det är fel att behandla människor 
okänsligt, oavsett om det handlar om att sälja en felaktig cykel till en kund eller att 
tvinga  en  kollega  att  diska  kaffekannan.  Vare  sig  konsekvenserna  av  de  båda 
handlingarna skiljer sig åt eller inte är båda en fråga om moralisk känslighet. Suddas 
gränsen  mellan  etik  och  etikett  ut  riskerar  etiken  att  ta  överhand  på  de 
etikettområden där människors personligheter och kulturella preferenser skiljer sig 
åt. 
 
3.1.3 ”Att bestämma sig utan grund”  
 
José Bertil González Guve  (2003),  forskare vid  institutionen  för  industriell ekonomi 
och organisation på KTH  i Stockholm, har  skrivit en doktorsavhandling vid namn 
”Att  bestämma  sig  utan  grund”.  Denna  forskning  omfattar  bedömningar  av 
industriella utvecklingsprojekt och behandlar frågor som ”Hur skall vi förstå vad vi 
gör då vi bestämmer oss och hur skall vi  förstå att vi  trots att vi  inte kan veta,  inte 
nödvändigtvis  tvivlar?”  Enligt Guve  handlar  bedömningar  om  att  utöva  omdöme 
och att ta beslut i olika situationer utan att förutsättningarna ger oss råd i, hur vi skall 
agera.  Beslut  fattas  alltså  inte  endast  på  rationella  grunder,  utan  här  spelar  även 
andra faktorer in. Guve menar att människans emotionella sida och situationen i sig 
är en stor del  i beslutsfattandet. Vidare menar han, att vi dagligen använder oss av 
omdömesförmågan  och  tvingas  till  ställningstagande  då  förutsättningarna  inte 
inbjuder  till  några  givna  lösningar.  Samma  sak  gäller  enligt  författaren  framtida 
scenariobedömningar.  
 
3.1.4 Hur höra tyst kunskap? 
 
Tua Haldin‐Herrgård  (2004),  har  vid  Svenska Handelshögskolan  i  Vasa,  Finland, 
skrivit en avhandling om tyst kunskap, där hon utvecklar en metod för att undersöka 
kunskapen,  för  att  sedan  testa  den  empiriskt.  Den  tysta  kunskapen  har,  enligt 
Haldin‐Herrgård,  stor  betydelse  för  såväl  människor  som  organisationer.  Trots 
explicit  kunskap  i  samhället,  är  det  erfarenheter  och  färdigheter  samt  ”den  rätta 
känslan”, som har störst betydelse för hur vi hanterar olika situationer. Det är detta 
hon kallar tyst kunskap. Vidare menar hon att kunskapen ofta är något abstrakt, som 
kan vara svårt att uttrycka. Brist på förståelse, missförstånd och metoder för att ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv studera denna kunskap har varit bidragande faktorer 
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till att mer  resurser  lagts på explicit kunskap än vad som satsas på  tyst kunnande. 
Människan har dock  löst problemet med  att uttrycka  tyst  kunskap på  egen hand. 
Haldin‐Herrgård menar, att vi använder vår  intuition,  förhandlingsförmåga, kultur 
och kännedom om hur vi fungerar till att uttrycka kunskapen. 
 
3.1.5  Situated Learning and the Situated Knowledge Web: Exploring the Ground       
            Beneath Knowledge Management 
 

Enligt författarna (Nidumolu et al. 2001) är kunskap erkänd som en viktig grund för 
att uppnå konkurrensfördel. Därmed satsar allt fler företag på att bemästra kunskap 
inom organisationen. Satsningen innefattar att lagra kunskapen likväl som att länka 
samman  personer  som  använder  informations  teknologi;  att  bemästra  geografiska 
och  tillfälliga  barriärer  för  att  åtkomliggöra  kunskap  och  expertis. Vidare  föreslår 
författarna  att  för  att  en  satsning  på  KM  (Knowledge  Management)  ska  bli 
framgångsrik, måste  den  vara mottaglig  för  det  som  kännetecknar  skapandet  och 
användandet av kunskapen samt för situationsanpassningen. Författarna framhäver 
att  i ett situationsanpassat organisatoriskt  lärande finns kunskapen redan  inbäddad 
hos individer och i deras förbindelse med varandra.  

I  en  etnografisk  fallstudie,  tillämpar  forskarna  det  situationsanpassade 
kunskapsperspektivet  för att påvisa de  faktorer  som är del  i  företagets begränsade 
framgång. Detta när det kom till att förändra kunskap och arbetsrelaterade processer 
i  ett  marknadsföringsföretag.  Studien  visade  på  att  med  avseende  på  den 
situationsanpassade kunskapen och placeringen av företagsverksamheterna är dessa 
centrala för företags framgångar vid satsning på KM. 

 
 
3.2 Relationen mellan teori och empiri 
 
I vetenskapliga undersökningar består forskarens arbete ofta i att relatera teori med 
verklighet. Här kan forskaren ta hjälp av diverse olika modeller för att länka samman 
teorin med empirin eller för att framställa och pröva olika hypoteser. Forskaren kan 
dra  vetenskapliga  slutsatser  med  hjälp  av  tre  olika  sätt.  Dessa  är  deduktion, 
induktion och abduktion. (Patel & Davidsson, 2003) Deduktion kännetecknas av att 
forskaren  använder  sig  av  allmänna  principer  och  förekommande  teorier  för  att 
kunna dra slutsatser om särskilda fakta. Induktion å andra sidan kännetecknas av att 
forskaren  kan  studera  forskningsobjekt  utan  att  först  anknyta  en  teori  till 
undersökningen,  för  att  sedan  formulera  en  teori utifrån  insamlad data. Ett  tredje 
alternativ  till  ansats  är  abduktion.  Metoden  kan  ses  som  en  kombination  av 
deduktion och induktion och ger forskaren större flexibilitet. (ibid.) 
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Vi har valt en induktiv ansats då vår undersökning inte styrts av vedertagna teorier. 
Vi har studerat våra forskningsobjekt och sedan plockat ut det som känts viktigt ur 
teorier och modeller och svetsat samman dessa till en egen syntes. 
 
 
3.3 Allmänt om teorier 
 
Teorier  utgör  verktyg  som  kan  hjälpa  användaren  att  bättre  förstå  verkligheten. 
Teorier bör  således vara generellt  tillämpbara. Om generella  teorier görs  specifika, 
kan  fenomen  analyseras  genom  att  jämföra  teori  och  empiri,  vilket  leder  till  att 
slutsatser kan dras utifrån detta. Teorin skapar mentala bilder och kan alltså hjälpa 
oss  att  på  ett  meningsfullt  sätt  skapa  något  av  våra  observationer  och  våra 
intervjusvar. Goda  teorier skall alltså vara väl grundade  i empirin genom att ha en 
tydlig verklighetsanknytning. (Gummesson, 2002) 
 
 
3.4 Valda teorier 
 
 3.4.1 Kundvärde 
 
Kunden är den viktigaste förutsättningen,  för att affärer skall bli gjorda. Därför bör 
fokus  ligga på att skapa mervärde  för kunden. Enligt Kotler  (2001) betalar kunden 
för  en  produkt  utifrån  dess  uppfattning  om  kvalitet,  värde  och  service. Grönroos 
(2000)  teori  beskriver  balansen  mellan  förväntningar  och  upplevelser.  Kundens 
upplevelser speglas därmed utifrån dess förväntningar och har således betydelse för 
hur  kundvärde  skapas.  När  företagsklimaten  hårdnar  och  produkter  blir  mer 
snarlika ställs allt större krav på att fokus ska ligga på kunden och dess behov. Vad 
kunden har  för  föreställningar, krav och upplevelser av ett  företag avgör  företagets 
positionering  på  marknaden  och  val  av  konkurrensmedel.  (Porter,  2001)  Att 
tillfredställa kunden utöver dess  förväntan blir även det en allt svårare uppgift och 
ett  av  de  huvudsakliga målen  för  företagen.  Kundvärdet  utgör  i  denna  uppsats 
utgångspunkten för våra teoretiska val. 
 
3.4.2 Relationsmarknadsföring 
 
Grundidén till att göra lyckade affärer är enkel. I praktiken handlar det om så mycket 
mer,  vilket  kan  sammanfatta  relationsmarknadsföring,  RM. Detta  kan  avspeglas  i 
form av sunt förnuft, gott omdöme och intuition det vill säga intellektuell kapacitet 
och  känsla  för  affärsskapande.  Relationsmarknadsföring  bygger  på  förmågan  att 
skapa och vidhålla relationer med ett win/win koncept i bakhuvudet. RM har gett oss 
ett nytt sätt att se på marknadsföring och kundrelationer och blir allt mer intressant 
på grund av förändrade livsstilar, informationssamhällets framväxt, ökade kundkrav 
på bland annat kvalitet, ökad konkurrens samt den teknologiska utvecklingen. Alla 
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dessa faktorer har tillsammans betydelse för företagens överlevnad. Avkastningen på 
relationsmarknadsföring, RM, kan vara svår att mäta, vilket är ett problem, eftersom 
företagen gärna vill se  investeringens avkastning. ”Allt kan  inte mätas  i siffror men 
det existerar ändå, och mycket som mäts i siffror existerar inte”. (Gummesson, 2002 s. 
28) Följande delar av RM är för ämnet relevanta att förtydliga: 
 
3.4.2.1 Värdestjärnan – en mångfald av kunskap 
 
Värde skapas med många olika medel och har med åren fått allt större betydelse för 
affärsverksamhet,  där  ökat  värde  medför  långsiktiga  och  allt  mer  långtgående 
relationer. Tidigare har värdeskapande skett  i  form av att varje aktör skapat värde 
steg  för  steg  och  där  kontakt  endast  funnits  med  närmast  föregående  eller 
efterföljande  aktör.  Denna  linjära  modell  kallas  värdekedjan.  Metaforen  – 
värdestjärnan ‐ har beskrivits som mångfalden av kunskap från olika håll. Maximalt 
värdeskapande  kan  vara  en  viktig  framgångsfaktor  och  således  betydelsefull  i 
konkurrenssammanhang. Företag som erbjuder något utöver sina konkurrenter kan 
således skapa mervärde för kunden, vilket i längden genererar lönsamhet. Processen 
av  värdeskapande  påverkas  av  aktörer  såsom  branschen  i  sin  helhet,  företagen, 
företagens  personal  och  framför  allt  kunden.  I  värdestjärnan  är  alla  pilar 
dubbelriktade och det ömsesidiga kunskapsutbytet växer hela tiden i takt med att de 
involverade blir allt fler. (Wikström & Normann, 1997)  
 
Teorin om värdestjärnan beskriver ett virtuellt sätt att arbeta tillsammans  i nätverk. 
Med  detta  menas  ett  värdeskapande  system  med  mjuka  och  hårda  värden.  I 
värdestjärnan pågår  ett plussummespel  ‐  ett nyskapande  ‐  som  alla vinner på och 
som skapar ett mervärde, som  tidigare  inte  fanns. Värdestjärnan betonar vikten av 
att funktioner kombineras efter situation och behov. Enligt Wikström och Normann 
(1997)  utgör  värdestjärnan  ett  förhållningssätt  som  väl  ansluter  till 
relationsmarknadsföring. (Zimmerlund, 2005 & Gummesson, 2002)4 
 
   
 
 

 
 
 
 
  (Figur 1 “Från värdekedja till värdestjärna“ källa: Normann, egen) 
 
 
 
                                                           
4 Hans Zimmerlund Högskoleadjunkt, föreläsning den 16 september 2005 
 

Värde  Värde   Slutkund Värdeskapande 
      process 
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3.4.2.2 Service Profit Chain & Den interna servicecirkeln 
 
Schlesinger och Hallowell (1994) diskuterar kring ”Service Profit Chain” som beskriver 
hur  god  internservice  leder  till  att  nöjd  personal  stannar  kvar  på  arbetsplatsen. 
Tillfredsställd  personal  ger  i  sin  tur  bättre  extern  service,  vilket medför  att  nöjda 
kunders  relation  till  företaget  stärks  och  kunderna  blir  mindre  priskänsliga. 
Dessutom stannar  lojala kunder kvar  längre hos företaget och rekommenderar  i sin 
tur  företagets  produkter  och  tjänster  till  andra.  I  slutändan  leder  detta  till  god 
lönsamhet. Enligt Reichheld (1996) kan kundlojalitet  inte nås utan stöd av anställda 
och  ägare.  (Gummesson,  2002)  ”Service  Profit  Chain”  kan  även  kopplas  ihop med 
”Den interna servicecirkeln”. Denna modell kännetecknas av att normer och attityder i 
företaget  bör  prägla  tjänstemannen  i  sitt  agerande  mot  den  externa  kunden. 
(Normann, 2000)          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Figur 2 ”Service Profit Chain” källa: Grönroos, egen & ”Den interna servicecirkeln” källa: Normann, egen) 

 
 
3.4.2.3 Intern marknadsföring 
 
Intern marknadsföring  innebär att extern marknadsföring  tillämpas på den  interna 
enheten, det vill säga de anställda. Det rör sig dock inte bara om den egna personalen 
utan  samtliga aktörer  i nätverket. Avsikten är att  skapa en  relation mellan  ledning 
och anställda, som  leder  till mer professionella servicemöten med kund och övriga 
intressenter. Dessutom stödjer intern marknadsföring personalen i sitt dagliga arbete 
och således relationen till den externa kunden. Det är också viktigt att all personal i 
företaget  delar  företagsvisionen  och  är  införstådda  med  de  valda  strategier  som 
företaget  tillämpar.  På  så  sätt  blir  personalen  lättare mottaglig  för  förändringar  i 
verksamheten  samt  att  det  skapar  en  ökad motivation.  Ofta  föreligger  det  stora 
skillnader mellan vad  ledningen tror sker  i verksamheten,  jämfört med vad som de 
facto  sker. Skillnaden  ligger  i de  föreställningar och upplevelser  som personal och 
kund har i jämförelse med företagsledningen. (Gummesson, 2002) 
 
3.4.3 Emotionell marknadsföring 
 
I  boken  ”Emotionsladdad  marknadsföring”  av  Magnus  Söderlund  (2003)  riktar 
författaren särskild uppmärksamhet mot marknadsföring som anspelar på kundens 

Företag 

Anställd Kund

  Företaget ger    
  ”god service” 
   till sin personal 

Personalen agerar 
enligt ”goda 
servicenormer” 
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känslor  snarare  än  rationell  logik.  På  så  sätt  kan  emotionsladdad marknadsföring 
vara ett medel att både få nya kunder till verksamheten men även som underhåll av 
befintliga kundrelationer.  
 
Det som kännetecknar emotionsladdad marknadsföring är att marknadsföraren vill 
försätta köparen i ett positivt känslotillstånd genom att i till exempel en reklam inge 
stämningsfyllda  bilder  och  ljud. Här  läggs  det  då  oftast mindre  tonvikt  på  själva 
produkten  och  marknadsföringen  anspelar  i  högre  grad  på  det  emotionella  hos 
kunden.  Syftet  är  att  väcka  känslor  hos  konsumenten,  som  gör  att  denne  köper 
produkten och känner sig tillfreds med sitt köpbeslut. Kunden vill, genom att köpa 
produkten, maximera  sin positiva upplevelse och minimera  risken  för  ett negativt 
känslotillstånd. (Söderlund, 2003) 
 
Men det är  inte bara genom reklam som köparen kan påverkas. Det satsas även på 
att  i butikerna  skapa positiva emotioner med hjälp av  färger, belysning musik och 
dofter.  Genom  att  trycka  på  det  emotionella  hos  kunden  kan  marknadsförare 
påverka  kundens  beslutprocess  som  gör  att  kunden  köper  den  marknadsförda 
produkten. (ibid.) 
 
3.4.3.1 Beslutsfattande 
 
Det finns idag omfattande forskning om beslut och beslutsprocessen. Beslut baseras 
ofta på de känslor, normer och värderingar som kännetecknar organisationskulturen. 
Majoriteten  är  överens  om  att  rationalitet  vid  beslutsfattande  är  att  föredra, men 
studier visar  i praktiken på att människor  inte  följer de  råd  som berör  rationalitet. 
(Czarniawska, 2002) Robert Lundin (2003) har vid Stockholms universitet författat en 
doktorsavhandling,  som  handlar  om  hur människans  identitet  utvecklas  och  hur 
detta  påverkar  beslutsfattandet. Med  andra  ord  väger människans  föreställningar 
och självförverkligande  in  i beslutsprocessen och skapar på så sätt  inte alltid grund 
för rationella beslut.  
 
I  boken  ”The  Psychology  of  Decision  Making”  beskriver  författarna  hur 
beslutsfattande utgör en sekvens av händelser; vi diagnostiserar beslutet, som skall 
tas,  vi  väljer  ett  sätt  att  agera  för  att  lösa  problemet  samt  genomför  beslutet. 
Författarna konstaterar även hur känslomässighet  idag  fungerar  som en  integrerad 
del i beslutsfattandet, till skillnad från hur människan under de senaste 50 åren sett 
på beslutsfattande som en produkt av logiskt tänkande. (Beach & Connolly, 2005) 
 
3.4.4 Organisationskulturen 
 
Skapandet  av  kundvärde  kan  ytterligare  beskrivas  genom  att  titta  på 
organisationskulturen, vilken fokuserar på den mänskliga delen av en organisation.  
Kulturen speglar uppförande, attityder och värderingar hos personalen. Personalens 
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engagemang  i organisationen kan  relateras  till  i vilken grad de kan  identifiera  sig 
med organisationens värden och till vilken grad de känner samhörighet med dessa. 
(Ellis  &  Dick,  2003)  Durkheim  (1951)  diskuterar  betydelsen  av  en  organisations 
normer,  ritualer  och  värderingar  för  att  förklara  personalens  beteende.  Peter  och 
Waterman (1982) påstår att managers kan förändra en organisationskultur genom ett 
modernt  ledarskap  som  är mer  fokuserat  på  att  influera  och  inspirera  folk  än  att 
framtvinga ett ovillkorligt beteende. (ibid.) Schein (1990) utvecklade en typologi för 
analys  av  företagskulturer.  Varje  dimension  behandlar  olika  värderingar  som 
organisationen har. Vi har valt ut två dimensioner, som är värda att utgå från.  Först 
har vi ”The nature of human relationships”, som behandlar hur människor relaterar till 
varandra hierarkiskt och horisontellt inom företaget. Här diskuteras vad företag har 
för  interna  relationer, om personalen är  formell eller  informell gentemot varandra, 
om  de  tilltalar  varandra  med  förnamn,  efternamn  eller  titel  etcetera.  En  annan 
dimension  kallar  han  ”Homogenity  versus  diversity”  där  han  resonerar  kring  om 
personalen  inom  företaget har  liknande attityder och uppträder homogent eller om 
mångfald uppskattas. Dessutom behandlar han begreppet ”Corporate clones” där folk 
inte bara är lika i attityder och värderingar utan också i utseende, klädsel och hobby. 
(ibid.)  
 
3.4.5 Tyst kunskap 
 
Även  kunskapen  ligger  till  grund  för  värdeskapandet  i  organisationer. Här  är det 
framförallt tyst kunskap, som blir allt viktigare i samhället. Detta präglar inte minst 
affärsvärlden som  i allra högsta grad sjuder av kunskap  i alla  former och den som 
besitter kunskapen kan medverka till att kvalitet, effektivitet och precision ökar. Tyst 
kunskap har  beskrivits  som  ”isbergets dolda del under  vattenytan”. Det har  även 
beskrivits  som  ”grädden  på  moset”,  det  som  skiljer  ”agnarna  från  vetet”  och 
”mästaren  från gemene man”. Akademiskt ökar  intresset markant  för oartikulerad 
tyst kunskap och detta har resulterat i allt fler sätt att förklara vad begreppet står för, 
på  gott  och  ont.  Exempel  på  vanligt  använda  förklaringar  är  intuition,  färdighet, 
insikt,  sakkunskap,  övertygelse, mentala modeller  och  praktisk  intelligens. Denna 
variation  av  definitioner  kan  dock  medföra  risk  för  missförstånd  och  missbruk. 
Svårigheten i att mäta kunskapen har resulterat i att företag, i lika stor utsträckning,  
inte uppmärksammat denna typ av kompetens. (Haldin‐Herrgård, 2003) 
 
Eftersom den tysta kunskapen är högst personlig, är den också svårare att förmedla 
och  sprida  och  det  är  endast  människan,  som  personligen  kan  klara  uppgiften. 
(Wikström & Normann, 1997) En  tydlig  formulering av den  tysta kunskapen krävs 
således för att den skall kunna utsättas för kritisk granskning. Omprövning är också 
viktigt att göra  för att kunna  ställa  frågor  som: ”vad gör man  egentligen, på vilka 
grunder,  har  det  tillkommit  faktorer  som  ändrat  förutsättningarna,  hur  skall man 
mäta effekter”. (Wallén, 1993 s. 115) 
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3.4.5.1 Kunskap som konkurrensfördel 
 
I  dagens  samhälle  anses  kunskap  vara  en  allt  viktigare  konkurrensfaktor. 
Fortbildning  för kunskapsbaserad konkurrens handlar om ett  livslångt  lärande och 
företagen vidareutbildar sin personal för att bättre stå sig i konkurrensen. Men är det 
möjligt att konkurrera med kunskap? I en artikel menar Malin Brännback, professor 
vid Finska Handelshögskolan  i Åbo, att företag helt säkert kan konkurrera med sin 
kunskap, men att kunskapen  inte är oföränderlig och därför ständigt bör utvecklas. 
(Sandström, 2001) 
 
Företag intar marknad‐ eller branschpositioner som är anpassade utifrån deras starka 
och  svaga  sidor. Följaktligen analyserar  företag  sin bransch‐ och marknadsstruktur 
samt  sina  konkurrenter  för  att  finna  en  önskvärd  ställning,  där  de  kan  åtnjuta 
konkurrensfördelar. Om företaget bestämmer sig för att använda differentiering som 
sin  basstrategi,  kan  de  med  hjälp  av  en  produkt  eller  tjänst  erbjuda  något  som 
uppfattas  som  unikt  i  branschen  och  således  erhålla  konkurrensfördelar.  (Porter, 
1998) Att finna en unik position blir allt svårare  i dagens företagsklimat dels för att 
produkter blir allt mer  likartade och dels  för att konkurrensen hårdnar. Därför blir 
det ännu viktigare  för ett  företag att hitta något, som de kan utnyttja  till sin  fördel 
och  som genererar  lönsamhet. För att värdeskapandet  skall ha positiv  inverkan på 
företagens  resultat  krävs  lämpliga  verktyg  såsom  kommunikation,  situations‐
anpassning och utbildning. 
 
3.4.6 Kommunikation 
 
Kommunikation är A och O i all affärsverksamhet. I modellen sker en utbytesprocess 
av  värderingar  som  ursprungligen  formulerades  av  Newcomb  (1953),  Schramm 
(1955)  och  Shannon & Weaver  (1962). Överföringsprocessen  av  information,  idéer, 
attityder och känslor är det centrala och kvaliteten på övergångarna mellan de olika 
delarna  i  modellen  är  avgörande  för  hur  framgångsrik  kommunikationen  är. 
Kommunikationen störs dock av olika former av brus på så sätt, att mottagaren får 
svårt  att  tolka  det  källan  ursprungligen  haft  för  avsikt  att  förmedla.  Modellen 
innehåller  en  källa  som  kodar  och  sänder  ut  ett meddelande  i  form  av  en  signal. 
Signalen  avkodas  sedan  av mottagaren  som  i  sin  tur  ger den ursprungliga  källan 
feedback. (Fill, 1999)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figur 3 ”Linjär kommunikationsmodell” källa: Fill, egen) 
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3.4.7 Situationsanpassning 
 
Kelly  (1955)  har  utformat  en  teori,  där  han  menar  på  att  människor  lär  sig 
uppträdande genom att observera andras beteenden. Folk förmodar ofta att attityder 
är  relaterade  till  beteenden,  men  forskare  har  upptäckt  att  beteende  inte 
nödvändigtvis  förutsäger  en bestämd attityd. Här är omgivningen  en viktig  faktor 
som spelar in i människors vilja att uppträda på ett eller annat sätt, men som nämnda 
sedan  varken  kan  eller  gör.  Ett  antagande  är  att människor  har  ett  behov  av  att 
attityd och uppträdande ska stämma överens med varandra. Gör de inte det uppstår 
känslor av obehag hos personen, som då vill förklara varför denne agerat på ett visst 
sätt.  Därmed  återställes  balansen mellan  attityd  och  uppträdande.  (Ellis  &  Dick, 
2003) Människors uppträdande och attityd påverkas av ett antal situationsfaktorer, 
och alldeles för ofta förbiser människan att de kan förändra sitt beteende genom att 
förändra  sin  situation. Här  kan människor  bli mer  effektiva  genom  att  identifiera 
problemområden  och  omstrukturera  situationen,  så  att  de  lättare  kan  lösa 
problemen.  Detta  benämns  ”Situational  engineering”.  (Hughes,  Ginnett  &  Curphy, 
2002) 
 
Bland  ledarskapsteorier  hittas  ”Situational  leadership  theory”,  som  bygger  på  att  en 
ledare är mest effektiv då denne korrekt anpassar sitt beteende efter situationen. Här 
spelar  även  personens  karaktär  in  och  om  uppträdandet  är  lämpligt  kan  oftast 
relateras till sammanhanget. (ibid.) 
 
3.4.8 Utbildning 
 
Utbildning blir idag en allt viktigare del i organisationers arbete för ökat kundvärde. 
Personalen, som är  företagens nyckelresurs, behöver ständigt vidareutbildas  för att 
bättre  stå  sig mot  konkurrenterna  samt  att  det  ger  personalen  ett mervärde  och 
motiverar dem till att göra bättre insatser. (Gummeson, 2002) Utbildningsteori, enligt 
Gesser (1985), handlar om kopplingar mellan utbildning och arbetsliv och vilka som 
får  del  av  utbildning  inom  företagen.  Detta  bygger  på  att  rätten  till  utbildning 
varierar  med  yrke  och  inkomstnivåer.  Durkheim  (1951),  en  av  fäderna  inom 
sociologin, har  försökt besvara  frågan kring vad utbildning är. Framför allt har  två 
svar  framförts.  Det  ena  innebär  att  utbildning  medför  differentiering,  där  vissa 
presterar bättre än andra. Det andra  synsättet  innebär att utbildning gör  individen 
till ett instrument för sin och andras lycka. (Persson, 2005) 
 
Utbildning har för ekonomer klassats som investering i mänskligt kapital ända sedan 
1960‐talet. Henri Lepage,  i Persson  (2005), har definierat mänskligt kapital som ”de 
fallenheter,  teoretiska  kunskaper,  sakkunskaper  och  den  kompetens  som  olika 
människor  besitter”.  Teorin  avser  enligt  honom  att  belysa  hur  detta  mänskliga 
kapital  uppstår  och  utvecklas,  samt  hur  det  ackumuleras  och  sprids  i  samhället. 
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Utbildning fyller alltså en stor funktion enligt Gesser (1985), både inom företagen och 
i  samhället.  Detta  har  empiriskt  försökts  bevisas  genom  att  mäta  samhällelig 
avkastning på utbildning. (ibid.) 
 
Vikten av utbildning har medfört att  skolorna blivit många. Uppgiften består  i att 
lära ut  tekniska och  interaktiva  färdigheter, det vill säga  förmågan att kunna agera 
rätt i olika situationer. Interaktiv färdighet kan fås genom typiska verktyg som bland 
annat rollspel, kreativitetsteknik och konfliktsimulering. En  tydlig beteendeinriktad 
tyngdpunkt blir allt vanligare. Enligt Normann nås  långsiktig effektivitet bäst med 
en kombination av beteendeformning och  tekniker  för personlig utveckling. Det är 
enligt  författaren  även  viktigt  att  få  värderingarna  att  genomsyra  alla  anställda  i 
organisationen och att rikta uppmärksamheten mot det som har störst betydelse för 
lönsamheten. Viktigt är dock att vara medveten om, att utbildning endast är ett av 
verktygen för att påverka en organisation. (Normann, 2000) 
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3.5 Teoretisk referensram 
 
Teoribildningar kan knytas samman för att förklara olika fenomen. Detta ger oss en 
teoretisk syntes, det vill säga en sammansmältning av lämpliga teorier. Denna syntes 
beskriver  hur  teorierna  hör  ihop  och  påverkar  varandra.  (Zimmerlund,  2005)5  I 
syntesen  nedan  visar  vi  hur  organisationskulturen,  affärsetiketten  och 
värdeskapandet för kunden sinsemellan står i relation till varandra. Bakomliggande 
finner vi den tysta kunskapscirkeln som genomsyrar alla tre delarna i modellen. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Figur 4 ”syntes” källa: egen)  
 
Tyst kunskap är central i affärsverksamhet, eftersom vi finner, att den går igen i allt 
vi gör. Det är den outtalade kunskapen som alla aktörer besitter och som i sin tur kan 
påverka  nuvarande  och/eller  framtida  affärer.  Främst  är  det  den  tysta  kunskapen 
som har betydelse för relationen till kund och detta återspeglas i hur organisationen 
anpassar  sitt  sätt  att  uppträda  efter  kundens  behov  och  föreställningar.  Vidare 
speglar  en  organisationskultur  företagets‐  och  personalens  uppfattningar  och 
värderingar som i sin tur lägger grunden till organisationens uppförandekoder. På så 
sätt kan även affärsetiketten medverka till att en organisationskultur förändras för att 
uppnå största möjliga kundvärde. En organisation kan välja att satsa på utbildning i 
affärsetikett, om de upplever att ett behov och intresse finns. Detta ska resultera i att 
organisationen  har möjlighet  att  närma  sig  kunden  ytterligare. Även  hur  kunden 
upplever en organisation påverkar i sin tur organisationens utformning av etiketten, 
så  att  den  korrekt  anpassas  efter  kunden.  För  att maximera  kundvärdet  kan  en 
organisation  ta  hjälp  av  diverse  verktyg  såsom  intern  marknadsföring, 
kommunikation,  situationsanpassning  och  utbildning  i  affärsetikett.  Lyckas  en 
organisation få kunden att uppleva ett större värde i jämförelse med konkurrenterna, 
kommer detta generera både lönsamhet och konkurrensfördelar.  

                                                           
5 Hans Zimmerlund Högskoleadjunkt, föreläsning den 14 september 2005 

    Org. 
  kultur

Affärs‐
etikettKund

värde



Affärsetikett – ett verktyg för framgång i affärer? 

 
  24 

 

4 Empiri, analys och resultat 
 
 
I  första  delen  av  kapitlet  diskuteras  generell  kännedom  om  affärsetikett, 
etikettskillnader företag emellan och bankbranschens specifika affärsetikett. Därefter 
följer en presentation av de företag vi valt att intervjua. Med detta som grund går vi 
vidare med  att  framställa  empiri,  analysera materialet  och  redovisa  resultaten  av 
undersökningen. 
   
 
4.1 Inledande diskussion 
 
4.1.1 Generell kännedom om affärsetikett 
 
För att kunna påbörja denna studie kändes det naturligt att undersöka hur stor den 
generella  kännedomen  om  affärsetikett  var  bland  börsbolagen.  Vår  kvantitativa 
studie  visade  på  att  83  procent  i  ledande  befattning  och  80  procent  bland 
medarbetarna kände till begreppet sedan tidigare. Fördelningen var  liknande bland 
dem som  inte kände till affärsetikett sedan tidigare;  i  ledande befattning 17 procent 
och på medarbetarnivå 20 procent. Denna  information gav oss en viss  förförståelse 
inför vår fortsatta undersökning.  
 

Affärsetikett känt sedan tidigare?
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  (Figur 5 ”Diagram 1” källa: egen) 

 
4.1.2 Skillnader i företags affärsetikett 
 
Affärsetiketten kan variera bland företag och befattningar beroende på faktorer som 
företagets  verksamhet,  ledarskap,  historik  samt  social  kompetens  hos  personalen.  
Generellt  har mogna  företag  haft mer  tid  till  att  utveckla  sin  affärsetikett, medan 
unga företag kunskapsmässigt hamnar på efterkälken. Emellertid möjliggör ett ungt 
företag nytänkande och snabbare anpassning till förändrade kundbehov, eftersom de 
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ännu  inte  fastnat  i  ”gamla  hjulspår”.  Ett  ungt  företag  kan  trots  sin  ”omogenhet”, 
besitta tidigare erfarenhet i form av social kompetens och förmåga att anpassa sig till 
olika situationer.  
 
4.1.3 Affärsetikett i bankbranschen 
 
Bankbranschen är exempel på ovan nämnda mogna företag. Bankbranschens historia 
ligger  till  grund  för  dess  hantering  av  människors  besparingar.  Detta  speglar 
branschens ansvartagande där tillit och förtroende är nyckelfaktorer  i förvaltningen 
av människors tillgångar. Bankbranschen har därför en långvarig tradition av regler 
och uppförande som bland annat lett till uppkomsten av banksekretesslagen (1980). 
Idag  styrs  uppförande  och  agerande  till  största  del  av  denna  lag,  men  även 
företagskulturen och personliga värderingar spelar in.  
 
”Allt  i bank är en fråga om förtroende”, att förvalta det viktigaste, kunders pengar. 
Förtroendearbete kan raseras väldigt fort. (Vilemsons, 2005) 
 
4.1.4 Företagspresentation 
 
Våra kvantitativa data har baserats på 50 stycken svenska börsbolag. Dessa varierar i 
både  affärsverksamhet,  storlek  och  omsättning  och  därför  följer  ingen  ingående 
företagsbeskrivning. Däremot  följer  en presentation  av de  två  företag  som  ingick  i 
vår kvalitativa studie. 
 
Handelsbanken 
 
Stockholms Handelsbank grundades år 1871 och är  idag en nordisk universalbank 
som täcker hela bankområdet. Affärsverksamheten är starkt decentraliserad med ett 
centralt  samt  flera  regionala  huvudkontor.  De  lokala  kontoren  har  dock  det 
huvudsakliga  ansvaret  för  enskilda kunder. Banken har  successivt  expanderat och 
består  idag  av  450  bankkontor  belägna  i  Norden  samt  Storbritannien. 
Handelsbankens  övergripande mål  är  att  vara  bättre  än  genomsnittet  bland  sina 
konkurrenter.  Ett  exempel  på  detta  är  att  de  satsar  på  lönsamhet  framför  volym, 
vilket då kommer aktieägarna till godo. (Handelsbanken, 2005) 
 
Nordea 
 
Nordbanken  har  sitt  ursprung  i  Pkbanken  som  grundades  år  1974.  Efter  ett  antal 
fusioner,  förvärv  och  sammanslagningar  med  mindre  banker  bildades 
Nordeakoncernen år 2000. Koncernens organisation består av tre affärsområden, där 
varje  område  ansvarar  för  enskilda  kunder  samt  ett  eget  finansiellt  resultat.  Idag 
finns  cirka  1  200  bankkontor  runtom  i  Norden,  Polen  och  de  baltiska  länderna. 
Nordea vill uppfattas som ”den ledande koncernen för finansiella tjänster  i Norden 
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och Östersjöregionen, där de eftersträvar att leverera bättre lösningar och resultat än 
sina  konkurrenter”.  (Nordea,  2005)  De  vill  dessutom  rankas  bland  de  bästa  på 
områden, där de är verksamma, samt att de vill uppvisa ett samhällsansvar som ska 
skapa förtroende och tillit. (ibid.) 
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4.2 Affärsetikettens oskrivna regler ‐ hur förs de vidare? 
 

4.2.1 Empiri ‐ kvalitativ data 
 
Handelsbanken 
 
Enligt  Christina  Ahlberg,  chef  för  administrativ  grupp  i  Handelsbanken,  är 
uppförandet en av de viktigaste aspekterna som genomsyrar personalens agerande. 
Här  uppskattas  personalens  förmåga  att  känna  av  situationer  och  anpassa  sitt 
uppförande  efter  kundens  förväntningar.  Klädkoden  är  också  en  viktig  oskriven 
regel, där sunt  förnuft spelar stor roll. Ahlberg antyder, att Handelsbanken  till stor 
del rekryterar personer som besitter kunskap i etikett sedan tidigare, men i framtiden 
anser hon  att  företag kommer  ställa högre krav på  äldre personal  att guida yngre 
medarbetare i vett och etikett. Anders Hallros, kontorschef i Handelsbanken, betonar 
att det viktigaste är att uppmärksamma kunden, så att denne känner sig välkommen 
och  omhändertagen,  vilket  kan  spela  en  avgörande  roll  för  framtida  kundlojalitet. 
Han menar, att ett professionellt bemötande  skapar  förtroende och  tillit, vilket ger 
kunden  ett  större  mervärde  i  sin  relation  till  företaget.  Enligt  Hallros,  lär  sig 
nyanställd personal till största del oskrivna regler genom att observera sina kollegor 
och framförallt sin chef, som blir en viktig förebild. Detta gäller även klädkoden. Han 
menar dock, att det även kan förekomma, att chefen informerar nyanställda, om hur 
det fungerar i Handelsbankens företagskultur.  
 
Nordea 
 
Valdis Vilemsons, mediabevakare på Nordea, anser även han att proper klädsel är en 
viktig  oskriven  regel.  Han  nämner  också  banksekretessen,  som  besjälar  hela 
banksektorn och  som undertecknas vid anställning. Även denna omfattar oskrivna 
regler. Inom Nordea är det viktigt att personalen besitter förmågan att kunna skilja 
på egna och andras pengar. Vilemsons menar, att kunders tillgångar skall behandlas 
diskret  och  med  vördnad,  eftersom  dessa  utgör  en  livsviktig  förutsättning  för 
människans överlevnad. Därför krävs det, att Nordeas anställda är väl  införstådda 
med denna  oskrivna  regel. Enligt Vilemsons har  tyst  kunskap  störst  betydelse  för 
människors omdöme, sunda förnuft och empatiska förmåga.  
 
Boo  Ehlin,  informationschef  på  Nordea,  hävdar  att  det  historiskt  finns 
uppförandekoder som skapats  i organisationskulturen och som  lever vidare. Dessa 
koder medför  ett  förhållningssätt  om  att vara korrekt  i  sitt uppförande, behjälplig 
och  alltid  ha  kundens  bästa  ”för  ögonen”.  Ehlin  betonar  dock,  att  dagens 
uppförandekoder  sakteliga  luckras  upp  och  förändras.  Eftersom  varje  tid  har  sin 
etikett medför generationsskiften, att nya osynliga regler uppstår. Ehlin poängterar, 
att  Nordea  behandlar  sina  kunder med  diskretion  såväl  internt  som  externt.  Ett 
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exempel  på  detta  är  att  personalen  inte  öppet  diskuterar  kunders  privata 
angelägenheter.  
 
Enligt  Vilemsons,  kan  tyst  kunskap  läras  ut  genom  att  chefer  föregår  med  gott 
exempel, men att  tillsägningar  ibland kan bli aktuella samtidigt som Ehlin betonar, 
att dessa  inte får gå till överdrift samt att det är viktigt att chefen känner efter, styr 
och anpassar sitt beteende beroende på relationen till personen  i fråga. Han trycker 
dock på, att en nyanställd  lättast kan ta till sig en organisationskultur med hjälp av 
sunt förnuft och på så sätt lära sig de oskrivna reglerna.  
 
4.2.2 Analys & resultat  
 
Organisationskulturen  är  det  centrala,  när  det  kommer  till,  hur  tyst  kunskap 
utformas  och  förs  vidare.  Affärsetikett,  som  är  uppbyggt  av  både  oskrivna  och 
skrivna  regler, påverkas på  så  sätt  av den  specifika  företagskulturen  och kundens 
förväntningar. De  oskrivna  regler  som genomsyrar Handelsbanken  och Nordea  är 
främst  baserade  på  bankernas  organisationskultur  där  ”förtroende”  och  ”tillit”  är 
centrala ord.   En vårdad klädsel  samt ett korrekt uppförande ger uttryck  för detta 
förtroende i bankens relation till kunden. Sekretessen är en annan viktig faktor som 
spelar  in  i organisationskulturens oskrivna  regler och  som  formar  etiketten. Enligt 
denna är det viktigt att visa hänsyn till kollegor och kunder, samt att ha en djupare 
förståelse för hur pengar bör behandlas med diskretion.  
 
Ledarskapet  inom  organisationskulturer  har  stor  inverkan  på  både  oskrivna  som 
skrivna regler, och på hur uppförandet anpassas efter detta. De intervjuade är eniga 
om att chefer kan sätta en hög standard i vett och etikett genom att föregå med gott 
exempel.  Det  är  dessutom  ytterst  viktigt  att  det  finns  en  öppen 
kommunikationskanal  mellan  chef  och  personal  som  möjliggör  diskussioner  och 
frågor.  Oskrivna  regler  kan  även  föras  vidare,  genom  att  anställda  observerar 
varandra  och  därefter  anpassar  sitt  beteende  för  att  känna  sig  delaktiga  i 
organisationskulturen. Besitter personalen ett sunt förnuft och enkelt kan anpassa sitt 
uppförande efter situationen kommer kunden i sin tur att känna sig bekväm, vilket i 
längden genererar kundlojalitet och lönsamhet. 
 
 

 Organisationskulturen har stor betydelse för hur oskrivna regler utformas och 
förs vidare. 

 
 Ledarskapets roll är avgörande för hur personalen lär sig, och för vidare, den 
tysta kunskapen. 

 
 Inom bank är sekretessen en av de oskrivna regler, som  ligger  till grund  för 
affärsetiketten. 



Affärsetikett – ett verktyg för framgång i affärer? 

 
  29 

 

 Kan  personalen  hantera  oskrivna  regler med  sunt  förnuft  och  anpassa  sitt 
uppförande efter situationen, kommer detta att generera kundvärde.  
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4.3 Affärsetikettens innebörd för företagen 
 
4.3.1 Empiri ‐ kvantitativ data 
 
I den kvantitativa  studien  framhöll majoriteten av  respondenterna, att affärsetikett 
innebär  att  uppföra  sig  på  ett  korrekt  och  trevligt  sätt,  anpassat  efter  kund  och 
situation. Sunt förnuft, respekt och hänsyn är återkommande faktorer, som beskriver 
affärsetikettens innehåll.  Mer specifikt framhölls följande argument: 
 
I  ledande befattning beskrev många att affärsetikett handlar om ett  regelverk,  som 
fastställer,  hur  vi  bemöter  kunden  utifrån  etik, moral,  policy,  regler  och  kutym. 
Ytterligare  framkom  egenskaper  som  att  vara  rak,  ärlig  och  tydlig  i  sina 
affärsrelationer, att kunder skall behandlas  likartat och att ”man  tar seden dit man 
kommer”. Vidare beskriver  respondenterna, att det är viktigt att vara ödmjuk men 
att  samtidigt  stå  för  företagets verksamhet, produkter och  tjänster. Vett och etikett 
handlar genomgående om hur  relationer  skapas; hur kunder bjuds  in  till ett möte, 
hur mötet är upplagt och hur mötet genomförs och slutligen hur avtal tecknas. Här 
är det viktigt att den anställde anpassar sitt agerande efter kund och situation utan 
att utplåna sin egen personlighet. 
 
Medarbetarna var något osäkrare på affärsetikettens  innebörd. Flertalet nämnde att 
de  inte  funderat  kring  ämnet  tidigare  medan  andra  hade  lika  god  insikt  som 
personer i ledande position. Även här framkom betydelsen av att på ett värdigt sätt 
presentera  företaget; att ha den  transparens som krävs utan att gå  till överdrift, att 
besitta en  social  förmåga  samt ha  förståelse  för hur andra människor  fungerar och 
insikt  i  varför  de  uppträder,  som  de  gör. Medarbetarna  bör  agera  tydligt,  enkelt, 
flexibelt,  konsistent  och  kreativt  på  ett  kommersiellt  sätt  gentemot  kunder,  vilket 
medför att interaktionen blir värdeskapande för båda parter.  
 
Med  detta  underlag  ställer  vi  oss  frågan  hur Nordea  och Handelsbanken  ser  på 
affärsetikett och vilka etikettsregler som kännetecknar dessa företag?  
 
4.3.2 Empiri ‐ kvalitativ data 
 
Handelsbanken 
 
Affärsetikett är, enligt Ahlberg, oerhört viktiga spelregler, som kan variera beroende 
på  företagskulturen.  De  ska  dock  främst  belysas  och  anpassas  utifrån  kundens 
förväntningar. Respekt och ödmjukhet är återkommande viktiga faktorer, som spelar 
in i banktjänstemannens uppförande mot kund. Hallros anser, att affärsetikett är ett 
brett område, som behandlar allt  från hur en person hanterar ”kniv och gaffel”  till 
hur denne uppför  sig. Främst handlar det om  social kompetens  till exempel att en 
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person  uppmärksammar  de  han/hon  träffar  och  hälsar  på  dem.  En  annan  viktig 
aspekt är att anpassa sitt uppförande efter hur, det faller sig i en viss situation. 
 
Nordea 
 
Även Ehlin anser, att affärsetikett är ett brett begrepp och han menar att det viktiga 
vid  förfrågningar  är  att  vara  rak  och  tydlig  i  sitt  agerande  och  snabb  med  att 
återkomma till kund. Vidare menar han att det är viktigt med öppenhet i relationen 
och  att  kunden  tas  på  allvar.  Enligt  Vilemsons  innebär  affärsetiketten  att  alltid 
företräda  sin  organisation  med  omdöme  och  stil  genom  att  vara 
förtroendeingivande,  lojal  och  ge  en  säljande  bild  av  sitt  företag. På  så  sätt  byggs 
långsiktiga  relationer  upp.  Vilemsons  påpekar  även,  att  det  är  viktigt  att  ha 
banksekretessen  i  åtanke,  att  aldrig  yppa  något  som  rör  kundens  privata 
angelägenheter utan dennes medgivande.  
 
4.3.3 Analys & resultat 
 
I vår kvantitativa undersökning kunde vi på medarbetarnivå urskilja att många hade 
sämre kunskap om affärsetikettens  innebörd, än vad personer  i  ledande befattning 
hade.  Detta  kan  bero  på  att  de  inte  i  lika  stor  utsträckning  blivit  informerade, 
och/eller  för att de har kortare arbetslivserfarenhet.  I vår kvalitativa undersökning 
hade  samtliga  respondenter  goda  kunskaper  i  affärsetikett,  vilket  skulle  kunna 
relateras  till,  att  de  en  längre  tid  varit  aktiva  på  arbetsmarknaden  och  att  de 
intervjuade  från  Handelsbanken  dessutom  fått  utbildning  i  affärsetikett. 
Respondenterna var alla överens om att affärsetikett är en mycket viktig faktor, som 
kan ha en avgörande betydelse för om en affär sluts eller inte. De var dessutom eniga 
om  att  affärsetiketten dels kan  skilja  sig  åt beroende på vilken  företagskultur  som 
studeras och dels beroende på vad kunden har för förväntningar.   
 
Överlag  beskrivs  affärsetikett  som  ett  regelverk  där  sunt  förnuft,  omdöme, 
ödmjukhet  och  respekt  är  viktiga  aspekter,  som  ska  genomsyra  uppförandet 
gentemot  kollegor  och  kund.  Viktigt  är  att  personalen  anpassar  sitt  uppträdande 
efter  varje  specifik  kund  och  situation. Här  blir  kunden  det  centrala,  vilket  också 
påverkar  affärsetikettens  utformning,  som  i  slutändan  leder  till  ökat  kundvärde. 
Detta  kan  i  sin  tur  generera  i  att  gamla  kunder  stannar  kvar  och  fortsätter  göra 
affärer med  företaget  och/eller  att  nya  kunder  tillkommer.  Inom  forskning  är  det 
konstaterat att beslut ofta baseras på känslor, normer och värderingar hos kunden, 
och  allteftersom  produkter  blir  mer  likartade  fattas  beslut  inte  längre  i  samma 
utsträckning på rationella grunder. Istället kan ett företags bemötande bli avgörande, 
när kunden väljer med vem den vill göra affärer.  
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 Kunskap om affärsetikettens  innebörd varierar beroende på; vilken nivå den 
anställde  befinner  sig  i  företaget,  uppfostran,  tidigare  arbetslivserfarenhet 
och/eller om personen erhållit utbildning.  

 
 Affärsetikett kan vara den avgörande faktorn, när en kund väljer med vem de 
vill göra affärer.  

 
 Idag baseras beslutsprocessen inte enbart på rationella grunder utan främst på 
känslor, normer och värderingar hos kunden.  

 
 Affärsetiketten kan variera mellan  företagskulturer och det är ytterst viktigt 
att personalen är införstådd med vad kunden förväntar sig. 

 
 Genom ett korrekt uppförande byggs långsiktiga kundrelationer.  
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4.4 Behovet av affärsetikett 
 
4.4.1 Empiri ‐ kvantitativ data 
 
I  ledande  befattning  visade  undersökningen  på  att  respondenterna  bedömde  sin 
kunskapsnivå  till  högre  än  en  ”etta”  på  skalan  1‐5,  där  fem  står  för mycket  god 
kunskap. Fyra procent av respondenterna ansåg sig ligga på en ”tvåa” och 17 procent 
en ”trea”. En ”fyra” dominerade klart med 62 procent och den grupp som ansåg sig 
besitta en ”femma” utgjorde hela 17 procent.   
 
Bland medarbetarna visade svaren på att de  i viss mån har sämre kunskap om vad 
affärsetikett  är  och  hur  den  tillämpas.  Fem  procent  ansåg,  att  de  besatt  kunskap 
motsvarande  en  ”etta”,  och  lika många  kände  sig  som  en  ”tvåa”  på  skalan.  En 
fjärdedel av svaren visade på kunskap motsvarande en ”trea” och den största delen 
svar hamnade, precis som  i  ledande befattning, på en ”fyra”  (55 procent). Slutligen 
ansåg sig 10 procent besitta kunskap motsvarande en ”femma”.  
 
Sammanfattningsvis  framkom  således  att  en  övervägande  del  chefer  och 
medarbetare ansåg sin kunskap ligga över genomsnittet.  
 
 

På en skala 1‐5, var anser sig ʺperson 
i ledande befattningʺ ligga 
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 (Figur 6 ”Diagram 2” källa: egen)                                        

På en skala 1‐5, var anser sig 
ʺmedarbetarenʺ ligga 
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 (Figur 7 ”Diagram 3” källa: egen)                                                                          

 
   
Vi ställde också respondenterna frågan varifrån de anser kunskapen härstamma, och 
gav  dem  tre  alternativ  att  välja  mellan.  Dessa  var  ”studier”,  ”tidigare 
arbetslivserfarenhet” samt ”utbildning inom företaget”.  
 
Bland  personer  i  ledande  befattning  valde  lika många  alternativet  ”studier”  som 
”företagsutbildning” medan nästan  tre gånger  så många ansåg kunskapen komma 
från  ”tidigare  arbetslivserfarenhet”.  Ett  fåtal  angav  ”andra  alternativ”,  i  form  av 
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uppfostran  och  aktivt  deltagande‐  och  åhörande  i  samhällsdebatten.  I  gruppen 
medarbetare angav dubbelt så många alternativet ”tidigare arbetslivserfarenhet” än 
de  som  angivit  alternativet  ”studier”  medan  bara  hälften  så  många  valde 
”företagsutbildning”.  Även  här  tillkom  uppfostran  som  ett  ytterligare  alternativ. 
Utifrån ovanstående  fakta  ställer vi oss  frågan hur behovet av affärsetikett  ser ut  i 
Nordea och Handelsbanken? 
 
4.4.2 Empiri ‐ kvalitativ data 
 
Handelsbanken 
 
Behovet av affärsetikett har enligt Ahlberg blivit allt större bland bankkontor runtom 
i Sverige. Ett exempel på detta är när personalen befinner sig i situationer, där de är 
osäkra på, hur de  förväntas uppföra sig. Ahlberg beskriver, hur anställda vacklar  i 
etikettfrågor och därför kontaktar huvudkontoret  för  rådgivning. Hon menar dock 
att det  i de  flesta  fall gäller att använda sunt  förnuft och känna av situationen med 
kunden, för att sedan anpassa sitt uppförande efter det. Ahlberg anser att det alltid 
finns ett behov av utökad kunskap och det är här allmänna vett‐ och etikettsregler 
kommer  in.  Genom  att  kunders  förväntningar  förändras,  bör  även  personalens 
uppförande anpassas efter detta.  
 
Hallros  menar,  att  eftersom  banker  består  av  säljkårer,  där  personalen  dagligen 
möter  kunder,  finns  ett  stort  behov  att  kunna  uppföra  sig  professionellt.  Enligt 
Hallros  visar undersökningar på,  att  kunder  söker uppmärksamhet,  som det  idag 
råder brist på att tillgodose kunden med. Här menar Hallros, att företag kan stärka 
personalens kunskap i deras uppträdande mot kunder, som söker personlig kontakt. 
Hallros anser Handelsbankens kunskap  i affärsetikett  ligga över medel, vilket enlig 
honom grundar  sig  i  företagskulturen. Personalen arbetar på daglig basis  intensivt 
med att sätta kunden och dennes behov i centrum, vilket verkar relationsbyggande. 
Vidare  menar  Hallros,  att  det  är  viktigt  att  personalens  uppförande  speglar 
företagskulturen och att de anställda behandlar andra som, de själva vill bli bemötta. 
 
Nordea 
 
Enligt Ehlin, har Nordea goda kunskaper i affärsetikett. På en skala 1‐5 (där fem står 
för mycket  god  kunskap)  anger  han  att Nordeas  kunskap motsvarar  en  stark  3:a 
alternativt en svag 4:a. Ehlin förtydligar dock, att det alltid måste finnas utrymme för 
förbättring, vilket är A och O för Nordeas affärsverksamhet. Vilemsons påpekar att 
det  finns  anledning  att  påminna  personalen  om  affärsetikett  genom 
introduktionsutbildning,  för  att  senare  följa  upp  med  fortsättningskurser.  Han 
menar, att affärsetiketten dels tjänar syftet att underlätta umgänget kollegor emellan 
samt mellan anställd och kund, och dels påminner om Nordeas standard. Vilemsons 
värderar Nordea till 4,5 på skalan. Detta grundar han på att spridandet av kunskap 
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fungerar då nyanställda får ta del av äldre kollegors kunnande och att chefer sänder 
ut signaler, som personalen lämpligen tillgodoser sig.    
 
4.4.3 Analys & resultat 
 
Etikett har förändrats mycket genom åren. Danielsson ser idag ”en trend mot att folk 
har tystnat” och att människor inte länge per automatik använder etikett i sitt sätt att 
vara.  Anledningen  till  att  kunskap  i  affärsetikett  idag  saknas  kan,  enligt  både 
Markland  och  Danielsson,  främst  bero  på  att  senare  generationer  inte  blivit 
uppfostrade så att vett och etikett ”sitter i ryggmärgen”, utan att det är något som de 
lär sig genom arbetslivserfarenhet alternativt genom utbildning. Vi kan utifrån detta 
dra en parallell till att ”mogna” företags behov av ytterligare kunskap i affärsetikett 
är mindre,  då  de  genom  erfarenhet  per  automatik  redan  besitter  etikett  kunskap. 
”Unga” företag kan däremot upplevas ha större behov av kunskap i affärsetikett, på 
grund av kortare branscherfarenhet.  
 
För  att bedöma om behovet  av  affärsetikett  fanns  i  svenska börsbolag var vi  först 
tvungna att undersöka kunskapsgraden. Vi överraskades av de svar vi erhöll  i vår 
kvantitativa  undersökning  på  grund  av  ämnets  okända  karaktär.  Respondenterna 
ansåg  sin  kunskap  vara  stor  överlag,  vilket  framförallt  förvånade  oss  på 
medarbetarnivå.    Vi  upplevde  att  respondenternas  kunskapsnivå  inte  stämde 
överens med övriga enkätfrågor: att ge diffusa svar på affärsetikettens innebörd och 
samtidigt anse sig ha mycket god kunskap i affärsetikett är en klar ”misfit”. Utifrån 
detta ställer vi oss frågan, om etikettkunskap verkligen tillämpas praktiskt, eller om 
svaret grundar sig på att respondenten ”anser sig” besitta goda kunskaper. På frågan 
”Hur  har  Du  fått  kunskapen”  kunde  vi,  både  i  ledande  befattning  och  bland 
medarbetare,  urskilja  ett  tydligt  mönster,  om  att  arbetslivserfarenhet  var  den 
grundläggande källan till kunskap i affärsetikett. Detta skulle kunna förklara, varför 
de ansåg sig ligga på tidigare nämnda kunskapsnivå. 
 
Det  fanns  ett  liknande  behov  av  affärsetikett  inom  Handelsbanken  som  inom 
Nordea,  där  båda  företagen  uttryckte  förnöjsamhet med  kunskapsnivån,  även  om 
Handelsbanken  i  högre  grad  ansåg  att  behovet  av  att  ”finslipa”  kunskapen  ökar. 
Främst handlar det  om  kunskap  i  etikettsregler; hur personal  bör uppföra  sig  vid 
representation. Markland och Danielsson bekräftar båda, att det  finns ett behov av 
etikettsregler  i  företagen,  och  att  detta  tydligt  framkommer  vid  deras 
utbildningstillfällen.  De menar  på  att  företagsanställda  känner  sig  osäkra  på  den 
”klassiska” etiketten och därför ställer mer detaljinriktade frågor i vett och etikett, än 
vad de ställer frågor kring praktiskt kundbemötande. Bristen på etikettkunskap kan 
således få stora konsekvenser för personalens agerande i främmande situationer. Vi 
kan  här  konstatera,  att  även  om merparten  upplever  etikett  som  ”sunt  förnuft”, 
besitter faktiskt inte alla denna kunskap. 
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I  affärslivet  står kundens önskan  alltid  i  centrum och därför krävs värdeskapande 
och relationsbyggande, vilket ligger till grund för behovet av affärsetikett. Relationen 
till  kunden  får  allt  större  betydelse,  då  vi  går  mot  ett  samhälle  med  likartade 
produkter och tjänster. Förhållandet mellan företag och kund har betydelse för om en 
affär  skall  lyckas  eller  ej.  Ett  lämpligt  verktyg  för  att  uppnå  detta  anser  vi  är 
affärsetiketten.  Värdeskapande,  som  bör  ske  på  alla  nivåer,  uppnås  genom  god 
kommunikation och emotionell‐ och  intern marknadsföring. På så sätt stämmer det 
externa agerandet överens med företagskulturens kutym.  
 
 

 Med vett och etikett i ”ryggmärgen” kan personalen i högre grad koncentrera 
sig på att göra affärer på ett mer professionellt sätt.  

 
 Behoven  av  affärsetikett kan  skilja  sig  åt beroende på  typ  av  företag.  Störst 
skillnad kan påträffas i jämförelsen av ”mogna” och ”unga” företag. 

 
 Börsbolagens  kunskapsnivå  i  etikett  visade  sig  i  denna  studie  vara 
förhållandevis  hög.  Vi  tror  trots  detta  att  respondentens  övertygelse  och 
självsäkerhet kan vara större än den faktiska kunskapen. 

 
 Trots  goda  kunskaper  i  affärsetikett  finns  alltid  ytterligare  behov  av  att 
uppdatera sina kunskaper. 

 
 Värdeskapande  och  relationsbyggande  ligger  till  grund  för  behovet  av 
affärsetikett. 
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4.5 Utbildning i affärsetikett 
 
4.5.1 Empiri – kvantitativ data 
 
I den kvantitativa studien framkom att endast 30 procent i ledande befattning har fått 
utbildning  genom  nuvarande  arbetsgivare. Motsvarande  siffra  bland medarbetare 
var 20 procent. Detta innebär att 70 procent av respondenterna i ledande befattning, 
och  80  procent  av  respondenterna  på  medarbetarnivå  har  angett,  att  de  ej  fått 
utbildning  i  affärsetikett.  Hur  ställer  sig  Handelsbanken  och  Nordea  till  sådan 
utbildning? 
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   (Figur 8 ”Diagram 4”  källa: egen) 

 
4.5.2 Empiri – kvalitativ data 
 
Handelsbanken 
 
Ahlberg var en av initiativtagarna och beslutsfattarna till satsningen på utbildning i 
affärsetikett. Hon kände, att det fanns ett behov av att trygga chefers självförtroende, 
framför  allt  vid  representation,  och  såg  därför  till  att  utbildningen  genomfördes  i 
samband med den årliga chefskonferensen. När chefer känner sig kunskapsmässigt 
starka verkar de i sin tur som mentorer på respektive bankkontor. Därför ansåg hon, 
att  utbildning  av  chefer  indirekt  kan  påverka  medarbetarna  till  att  stärka  sina 
kunskaper  i  vett  och  etikett.  Ahlberg  anser  att  ”man  ska  hjälpa  att  göra  folk 
komfortabla  i rollen  ‐  inte göra om  folk!” och att ett korrekt uppförande  idag är en 
bristvara, som kan ges större utrymme. Hon betonar, att en persons uppfostran har 
stor  betydelse, men  att  även  framgång  hänger  ihop med människans  personliga 
inställning. Besitter den anställde en social begåvning, kan denne  lyckas minst  lika 
bra i bemötandet med kund och kollega, som en mer livserfaren person skulle kunna 
göra. Ahlberg anser dock, att utbildning  i affärsetikett kan vara  ett känsligt ämne, 
inte minst bland äldre. Hon tror dock, att yngre generationer kan vara mer nyfikna 
på att utbildas, vilket kan hjälpa dem att lättare ta till sig nya kunskaper. 
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Initiativet  till utbildning upplevdes  som både  intressant  och  trevligt, men det gav 
inte  Hallros  någon  större  ingivelse  i  något,  han  inte  redan  kände  till.  En  viss 
utbildning i vett och etikett, menar Hallros, ingår alltid i introduktionsutbildning för 
ny  personal  i Handelsbanken,  eftersom  det  anses  ge  affärsnytta. Hallros  anser  att 
etikett  främst  härstammar  ur  uppfostran,  men  att  den  kan  utvecklas  med 
livserfarenhet. Vidare menar Hallros att det enbart, genom utbildning, är ”svårt att 
lära sig ett sätt att vara”. Han syftar på att människor,  i sin uppfostran, besitter en 
viss  nivå  av  kunskap  i  moral  och  etikett,  som  varken  kan  tillgodogöras  med 
utbildning  eller  med  livserfarenhet.  Hallros  påstår,  att  en  kund  oftast  ”inte  gör 
affärer  med  Handelsbanken,  utan  med  personen  som  sitter  mittemot” 
Handelsbanken har på så sätt nytta av att satsa på utbildning i affärsetikett, om det 
skulle hjälpa personalen att stärka sitt självförtroende i kundbemötandet.   
 
Nordea 
 
Ehlin tror även han, att affärsetikett har sin grund i uppfostran och främst utvecklas 
med arbetslivserfarenhet. Han anser, att personal kan utbildas  i affärsetikett  för att 
antingen få en djupare förståelse och/eller för att förbättra tidigare kunskaper. Dock 
är  erfarenheten,  enligt  honom,  viktigare  än  utbildning.  Ehlin  har  ej  genomgått 
utbildning  i  affärsetikett  och  anser  heller  inte,  att  det  i  företaget  finns  något 
övergripande behov av sådan utbildning. Det skulle, enligt honom, möjligen vara av 
intresse, om  företaget upptäckte att en  förbättrad affärsetikett skulle  resultera  i  fler 
affärer. Ett exempel på detta skulle vara om Nordea fick signaler på att kunderna var 
missnöjda. Ehlin menar att ”precis som kommunikation stödjer affären, stöder också 
affärsetikett affären”. 
 
Även Vilemsons  tror  att  uppfostran  ligger  till  grund  för  vår  etikett, men  att  den 
utvecklas med  studier  och  tidigare  arbetslivserfarenhet.  Personligen  reagerar  han 
alltid  på  dåligt  bordsskick,  dock  utan  att  det  får  gå  till  överdrift. Han menar,  att 
utbildning  bör  anpassas  efter  vuxna  människor  och  baseras  på  sunt  förnuft. 
Vilemsons  anser,  att utbildning  i  affärsetikett  skulle kunna byggas  in  som  ett kort 
moment i en ledarskapsutbildning för att skapa ”Nordeamässighet” i umgänget. Han 
menar,  att  utbildning  även  skulle  kunna  ske  i  form  av  säljkårsträffar  och 
kontorsträffar.  Personligen  tycker Vilemsons,  att  han  behärskar mycket  av  svensk 
affärsetikett, utan att vara expert. Han  skulle dock kunna  tänka  sig att medverka  i 
affärsetikettsutbildning, om sådan erbjuds. 
 
4.5.3 Analys & resultat 
 
Enligt Markland, har dagens affärer förfinats jämfört med förr i tiden och människor 
ser  inte på pengar på samma sätt som  tidigare.  I dagens  företagsklimat krävs det  i 
allt  större  utsträckning,  att människor  litar  på  varandra,  vilket  bygger  på  ett  helt 
annat  förtroende,  där  både  etik  och  etikett  spelar  viktiga  roller. Markland  har  av 
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erfarenhet  upplevt,  att  alltför många  affärer misslyckas  på  grund  av  personalens 
uppförande. Detta  beror,  enligt  henne,  på  att människor  saknar  kunskap  i  social 
etikett  och  trots  högre  utbildning,  räcker  kunskapen  inte  till  för  att  sluta  affärer. 
Därmed kom hon till insikt i hur viktigt det är, för ett företags image och lönsamhet, 
att satsa på utbildning i affärsetikett, förutsatt att personalen saknar kunskapen.  
 
Men  utbildning  i  affärsetikett  konkurrerar  med  annan  utbildning,  bland  annat 
säljutbildningar, vilket gör det svårt för mindre företag att specifikt allokera kapital 
till  utbildning  i  affärsetikett.  En  anledning, menar Markland,  till  att  företag  inte 
satsar på utbildning  i  affärsetikett  kan  vara,  att de  antingen  är  omedvetna  om  att 
möjligheten finns eller att det inte finns tid eller resurser till det. En annan anledning 
är att företag i större utsträckning satsar på säljutbildningar, där det redan kan ingå 
moment  om  ”uppförande  mot  kund”  och  därför  väljer  inte  företag  att  satsa  på 
renodlad etikettutbildning. Svårigheten ligger dock i att kunna kvantifiera resultatet 
av en etikettutbildning, i form av sifferrapporter, vilket många företag kräver för att 
tilldela resurser på utbildning i etikett.  
 
”If you can´t count, it doesn´t count” (Holsti, 1969) 
 
Idag går utvecklingen mot att produkter och tjänster blir allt mer lika. Detta gör det 
mer väsentligt  för  företag att satsa på ett ökat kundvärde genom att skapa ett gott 
rykte, som  i sin  tur både kan generera nya kunder samt  leda  till att gamla kunder 
förblir lojala. En av de styrkor som företag strävar efter är kompetens. Utbildning är 
ett utav verktygen, som idag utgör en allt viktigare del inom både intern‐ och extern 
marknadsföring. Eftersom personalen är företagens nyckelresurs är det viktigt, att de 
ständigt  vidareutbildas  för  att  bättre  stå  sig mot  konkurrenterna. Utbildning  kan 
både  stärka  personalens  självförtroende  och  deras  förmåga  till  att  agera 
situationsanpassat. Dessutom ges de anställda ett mervärde, som motiverar dem till 
att  göra  bättre  insatser.  I  undersökningen  uttrycktes  dock  farhågor  kring 
etikettutbildning då  respondenterna  ansåg  att  ”det  är  svårt  att  lära  gamla hundar 
sitta”  och  därför  känsligt  att  utbilda  yrkeserfarna  människor  i  etikett.  Ej  att 
förglömma  är  att kommunikation utgör,  internt  som  externt,  ett ytterligare viktigt 
verktyg  för  ökat  kundvärde,  där  överföringsprocessen  är  avgörande  för  hur 
framgångsrik kommunikationen är. 
 
I den kvantitativa undersökningen framkom, att det är ytterst få, som har utbildats i 
affärsetikett  på  sin  arbetsplats.  Detta  beror  dels  på  att  kännedomen  om 
etikettutbildning är  låg och dels på att annan utbildning går före, när resurser skall 
fördelas.  I  den  kvalitativa  studien  hade  företagen  olika  behov,  något  som 
framkommit i våra djupintervjuer. Det var också detta som var intressant att studera 
då  likheterna,  banker  emellan,  i  övrigt  kan  uppfattas  som  relativt  stora. 
Handelsbankens positiva  inställning  till utbildning är redan återgiven  i kapitlet om 
”behov  av  affärsetikett”, men det  som  framkommer här  är  att utbildning  har  stor 
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betydelse  för kunskapsöverföring genom bland  annat mentorskap. Ahlberg menar 
att utbildning skall ses som ett verktyg för att hjälpa personalen till en komfortabel 
arbetsmiljö  och  att  det  inte  handlar  om  att  utplåna  människors  personlighet. 
Intressant  är dock  att Hallros,  som  fick  ta del  av utbildningen,  inte  i  samma grad 
upplevde den måluppfyllnad,  som  tidigare diskuterats.  I Nordea är enigheten  stor 
om  att uppfostran  och  arbetslivserfarenhet  lägger grunden  till  vår  etikett, men  att 
erfarenheter  har  större  betydelse  än  utbildning.  Även  om  respondenterna    från 
Nordea inte erhållit etikettutbildning, anser Ehlin och Vilemsons, att utbildning kan 
bli aktuellt om en ökad förståelse för värdet av etikett leder till fler affärsmöjligheter. 
 
Vi  frågar  oss  dock  hur  unga  chefer  och medarbetare  ska  tillgodose  sig  kunskap  i 
affärsetikett,  om  de  inte  verkat  på  arbetsmarknaden  och  inhämtat  behövligt 
kunnande. Här måste behovet vara stort, även om företaget i sin helhet anses besitta 
goda  kunskaper.  I  dessa  fall  kan  utbildning  spela  en  viktig  roll  for  att  stärka 
kunskapen, men  framför  allt  äldre  kollegors  och/eller  chefers  kunskapsförmedling 
kan vara avgörande,  för hur kunskapen sprids  i  företaget. Ledarskapet utgör alltså 
den viktigaste vägvisaren. 
 
 

 Allt för många affärer misslyckas på grund av dålig kunskap i etikett. 
 

 Utbildning i affärsetikett är viktigt att satsa på, då det stärker företags image 
och i längden bidrar till en ökad lönsamhet i företagen. 

 
 Utbildning  i  affärsetikett  förefaller  konkurrera  med  mer  vedertagna 
utbildningsområden,  delvis  på  grund  av  omedvetenhet  och/eller 
bortprioritering.  Det  föreligger  även  svårigheter  i  att  mäta  resultat  av 
utbildning i affärsetikett, vilket ytterligare avskräcker från beslut om satsning. 

 
 Utbildning  är  ett  av  verktygen  för  att  förbättra  ett  företags  affärsetikett. 
Övriga är kommunikation, intern marknadsföring och situationsanpassning.  

 
 Idag  är  det  få  företag  som  har  kännedom  om  att  utbildning  i  affärsetikett 
erbjuds  och  således  få  anställda,  som  har  möjlighet  att  delta  i  sådan 
undervisning. 

 
 Ledarskapet utgör den viktigaste vägvisaren i fortbildningen av affärsetikett.  
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4.6 Affärsetikett‐ ett verktyg för framgång och lönsamhet i affärer? 
 
4.6.1 Empiri – kvantitativ data 
 
Den  kvantitativa  studien  visade  tydligt  på  att  affärsetikett  anses  vara  en  viktig 
framgångsfaktor. På skalan 1‐5, där fem står för mycket viktig framgångsfaktor, fick 
respondenterna  ange  hur  viktig  affärsetikett  är  för  företagen.  I  ledande  befattning 
angav  ingen  en  ”etta”  och  endast  totalt  åtta procent  av  respondenterna  en  ”tvåa” 
respektive  ”trea”. Av  svaren  utgjorde  35  procent  en  ”fyra”  och  57  procent  ansåg 
affärsetikett vara en ”femma”.  
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  (Figur 9 ”Diagram 5” källa: egen)                                                         (Figur 10 ”Diagram 6” källa: egen) 
   

 
På  medarbetarnivå  var  resultatet  ännu  något  tydligare  då  30  procent  bedömde 
framgångsfaktorn  till  en  ”fyra”  och  hela  55  procent  till  en  ”femma”.  Ingen  av 
respondenterna ansåg det vara en ”etta, tvåa eller trea”. Bland medarbetarna var det 
dock 15 procent som ej besvarade frågan.  
 
Undersökningen  visade  vidare  på  att  både  personer  i  ledande  befattning  och 
medarbetare är eniga om, att affärsetikett har en positiv  inverkan på  lönsamheten  i 
företagen.  96  procent  respektive  90  procent  svarade  ”ja”  på  frågan.  4  procent  i 
ledande  befattning  ansåg  att  motsatsen,  ”nej”,  var  ett  mer  rimligt  svar.  Bland 
medarbetarna svarade ingen nej, men däremot valde 10 procent att ej besvara frågan.  
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Affärsetikett ‐ positiv inverkan på 
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  (Figur 11”Diagram 7” källa: egen) 

 
Majoriteten  av  personerna  i  vår  kvantitativa  studie  var  således  överens  om  att 
affärsetikett  är  en  framgångsfaktor  i  affärsverksamhet  och  att  det  har  en  positiv 
inverkan på företags lönsamhet. Med anledning av detta frågar vi oss; varför satsar 
inte fler företag på utbildning i affärsetikett?  
 
4.6.2 Empiri – kvalitativ data 
 
Handelsbanken 
 
Ahlberg  anser,  att  personalens  uppträdande  har  stor  inverkan  på  företagets 
lönsamhet.  Hon  menar,  att  affärsetikett  är  en  säkerhet  som  alla  företag  borde 
investera i eftersom företag inte har råd med de konsekvenser, som dålig etikett kan 
medföra. Det kan ta åratal för ett företag att bygga upp ett gott rykte men endast ett 
ögonblick  att  rasera det. Hallros  tror  även han,  att god kunskap  i  affärsetikett ger 
konkurrensfördelar  som  i  sin  tur  generar  lönsamhet  för  företaget. Han menar,  att 
kunderna har förväntningar på hur företagets personal ska uppträda och motsvarar 
inte detta kundens förväntningar, blir det inga affärer. 
 
Nordea 
 
Även Ehlin tror, att affärsetikett både kan stödja och stärka affärer. Han menar, att all 
affärsverksamhet  inom bank påverkas av relationen  till kund och  förmågan ”att ha 
en bra etikett i alla lägen och på alla fronter” självklart utgör en framgångsfaktor. 
Även  Vilemsons  tror,  att  affärsetikett  kan  utgöra  en  konkurrensfördel,  men  han 
menar  att det  främst handlar  om  organisatoriskt  självförtroende, det  vill  säga hur 
organisationen ser på sig själv och om de har en välgrundad historia. Det är också 
det  personliga  omdömet  och  framför  allt  ledarskapet,  som  styr 
organisationsbeteendet.  Enligt  honom,  agerar  cheferna  som  kulturbärare  eftersom 
medarbetare  tar  efter både bra och dåliga  egenskaper. Vilemsons diskuterar kring 
möjligheten  att  kunna  utforma modeller,  där  man  kan  lägga  in  etikettsrisk  som 
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”risken  för att den  sociala kompetensen hos medarbetarna  fallerar”. Vidare menar 
han, att företag kan upprätta sannolikhetskalkyler, för att detta skall inträffa. Om ett 
företag  hävdar  att  deras  personal  är  deras  viktigaste  resurs,  skulle  de  kunna 
kvantifiera det  i  en  sannolikhetskalkyl  och  identifiera  hur mycket  företaget  skulle 
förlora om deras personal  fallerar  i handhavandet av kunder. Prislappen blir på så 
sätt en siffra, på det som har gått förlorat.  
 
4.6.3 Analys & resultat 
 
Under det senaste decenniet har devisen ”kunskap utgör basen för framgång” blivit 
en allt mer accepterad sanning  inom  företag och organisationer, något som öppnat 
marknaden för fortbildning och litteratur, som riktar sig till ledande personer i olika 
branscher. Danielsson menar, att affärsetikett är  en utav många  framgångsfaktorer 
som  i  slutändan  kan  vara  den  avgörande  faktorn. Vår  undersökning  visar  på  att 
majoriteten anställda i börsnoterade företag, trots låg kännedom om vad affärsetikett 
är, anser att den utgör en framgångsfaktor, som i sin tur har en positiv inverkan på 
företags  lönsamhet.  Anmärkningsvärt  är  hur  stor  del  av  respondenterna,  i  den 
kvantitativa  undersökningen,  som  ansåg  affärsetikett  vara  en  lönsamhetsfaktor. 
Detta med  hänsyn  till  de  bristfälliga  svar  som  förekom  i  tidigare  frågeställning, 
”affärsetikettens  innebörd”.  Är  det  möjligt  att  anse,  att  något  är  en  faktor  för 
lönsamhet,  när  tecken  tyder  på  att  personen  i  fråga  inte  förstår  affärsetikettens 
innehåll. Vi ställer oss trots detta frågan, varför inte fler företag satsar på utbildning, 
när personalen anser kunskapen så viktig och således bör vara mottaglig för den?  
 
Skapandet  av  kundvärde  är  det  centrala  i  all  affärsverksamhet  och  därför  har 
kundens  förväntningar  stor  inverkan på, hur organisationskulturen byggs upp och 
fungerar.  I  ett  konkurrenspräglat  klimat  kan  ”det  lilla  extra”  bidra  med  det 
nödvändiga värdeskapandet, som gör att kunden gör ”rätt val” i konkurrensen. Att 
ignorera kunskapsnivån  i etikett kan således  få ödesdigra konsekvenser. Företagen 
har precis som Ahlberg uttryckte det, helt enkelt  inte råd att nedprioritera satsning 
på affärsetikett. Företagen bör genomgående hålla en hög standard och sträva efter 
att vara proaktiva  i  sitt  förhållningssätt. Med detta menas  att  ligga  steget  före,  att 
vara beredd på att gå in med åtgärder och genomföra dessa, innan praktiska brister 
visar  sig.  Detta  kan  jämföras  med  reaktiva  företag,  som  först  agerar  efter  att 
händelsen  har  inträffat.  Att  hävda  sig  i  konkurrensen  kan  också  förklaras  i  ett 
företags ”självförtroende” då självkänslan, såväl för företag som för privatpersoner, 
har  stor  inverkan  på  företagets  sätt  att  agera  och  framhäva  sig  bland  kunder.  Ett 
organisatoriskt självförtroende kan därför vara avgörande, då kunden väljer, vilket 
företag  de  vill  göra  affärer med  på  en  konkurrensintensiv marknad. Affärsetikett 
anses  därför  vara  ett  viktigt  verktyg  för  framgång  i  affärer  och  påverkar  således 
lönsamheten i företaget.  
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Den  tidigare  nämnda  svårigheten  med  att  mäta  resultatet  av  en  satsning  på 
kunskapsrelaterad  utbildning  grundar  sig  i  avsaknaden  av  en mätsticka,  som  ger 
utslag när kunskapsgraden ökar. Ur redovisningssynpunkt skulle det vara optimalt 
att  redovisa  kunskap  som  ”immateriella  tillgångar”  i  företagen, men  eftersom det 
inte  går  att  utvinna  specifika  lönsamhetssiffror  bör  ett  alternativt  mätverktyg 
utvecklas. Möjligen skulle modeller kunna  tas  fram, något som Vilemsons berörde, 
vilka uttrycker sannolikheten för att etiketten i företaget brister, vilket kan ge utslag i 
förändrade lönsamhetsmått.  
 
 

 Kunskap utgör basen  till  framgång – därav kan affärsetikett vara en av  flera 
framgångsfaktorer – men  i  slutändan ändå den avgörande. Detta påverkar  i 
ett längre perspektiv företagens lönsamhet.  

 
 En  kund  har  förväntningar  på,  hur  företagets  anställda  ska  uppträda  och 
motsvarar  detta  inte  kundens  förväntningar,  sluts  inga  affärsavtal.  Detta 
lägger grunden  för värdeskapandet  till kund. ”Att bygga upp ett  förtroende 
kan ta åratal, att rasera det kan ta 10 sekunder”. (Vilemsons, 2005) 

 
 Att ignorera etikettbrister kan få allvarliga konsekvenser. Därför krävs det, att 
företag är proaktiva i sitt handlande. 

 
  Ett starkt organisatoriskt självförtroende stärker företagen och deras förmåga 
att konkurrera på en marknad med många starka aktörer. 

 
 Det saknas idag verktyg för att mäta satsning på utbildning i affärsetikett. En 
modell  skulle dock kunna upprättas,  som  täcker  risker,  som  att den  sociala 
kompetensen hos personalen fallerar. Prislappen kan på så sätt motsvara den 
siffra som företaget går miste om på grund av dålig etikett. 
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5 Slutsatser 
 
 
I det här kapitlet redogör vi för de slutsatser, vi kan dra utifrån denna undersökning. 
För att tydliggöra för läsaren är slutsatserna uppställda i punktform.  
   
 
5.1 Slutsatser om affärsetikett 
 

• Affärsetikett  utgör  ett  regelverk  där  sunt  förnuft,  omdöme,  ödmjukhet  och 
respekt  är  viktiga  aspekter,  som  ska  genomsyra  uppförandet  gentemot 
kollegor och kunder. 

 
• Eftersom  affärsetiketten  kan  variera  mellan  organisationers  kultur  och 

mognad är det ytterst viktigt att personalen förstår, vad kunden förväntar sig. 
Relationsbyggande och värdeskapande ligger till grund för kundlojaliteten. 

 
• Organisationskulturen spelar stor roll när det kommer till hur tyst kunskap i 

form av oskrivna regler utformas. Personer i ledande befattning har en 
avgörande roll för hur personalen lär sig den tysta kunskapen och hur den 
förs vidare. 

 
• Alltför många affärer misslyckas  idag på grund av dålig etikettkunskap och 

därför väljer vissa företag, att satsa på etikettutbildning. Detta, för att stärka 
den enskilde medarbetarens självförtroende, i bemötandet gentemot kollega 
och kund.  

 
• Kunskap är basen till framgång – därav kan affärsetikett vara en av flera fram‐

gångsfaktorer  – men  i  slutändan  också  vara den  avgörande. Affärsetiketten 
kan ge  företag konkurrensfördelar genom att anställdas kunskaper proaktivt 
finslipas och medvetenheten ökar, vilket  resulterar  i att  företagen bättre står 
sig gentemot sina konkurrenter. 

 
• Generell kännedom om utbildningar i affärsetikett är ännu inte så stor, men 

trenden tyder på att detta kan komma att ändras, om affärsetikett alltmer blir 
ett accepterat verktyg för framgång i affärer. 
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6 Avslutande diskussion 
 
 
I detta avslutande kapitel görs en kritisk granskning av vår uppsats  samt på detta 
följer rekommendationer till fortsatt forskning i detta ämne. 
  
 
 
6.1 Kritisk granskning 
 
Validitet innebär att ”göra rätt saker”, det vill säga, att forskaren samlar in data om 
det  fenomen,  som  är  avsett  att  undersöka  för  att  sedan  erhålla  ett  riktigt  resultat 
baserat på korrekta mätmetoder. (Denscombe, 2000) Att ”göra saker rätt” bestäms av 
hur mätningarna utförs och noggrannheten vid bearbetningen av  informationen. Vi 
stod  inför ett antal olika alternativ  i vårt val av  tillvägagångssätt, men med hänsyn 
till  vårt  syfte  ansåg  vi  att  en  kombination  av  enkäter  (kvantitativ  ansats)  och 
intervjuer (kvalitativ ansats) var att föredra. 
 
Fördelen med att välja en kvantitativ ansats var att vi under en relativt kort tid och 
till  en  låg  kostnad  kunde  ta del  av  ett  större  antal  enkätsvar, där  vi  fick  inblick  i 
respondenternas  förståelse  för  ämnet  affärsetikett.  En  nackdel  med  detta 
tillvägagångssätt var dock risken för låg svarsfrekvens. På grund av tidsbrist hade vi 
inte möjlighet att göra upprepade mätningar, vilket medför en  lägre  tillförlitlighet. 
Dessutom  kunde  vi  inte  göra  några  generaliseringar  eller  statistiska  bedömningar 
utifrån  våra  kvantitativa  data,  då  vårt  urval  inte  var  tillräckligt  stort. 
Signifikansnivån för denna undersökning var lägre än 95 procent, vilket gjorde att ett 
signifikanstest inte var relevant att genomföra. Vi anser att vårt bekvämlighetsurval 
är  representativt  och  att  frågorna  i  sig  inte  misstolkades.  Under  studiens  gång 
upptäckte  vi  dock,  att  vi  kunde  ha  klargjort  vissa  frågor  i  form  av  ytterligare 
svarsalternativ, samt omformulerat vissa frågor, för ökad förståelse.  
 
Fördelen  med  att  också  välja  en  kvalitativ  ansats  var  att  vi  fick  möjlighet  till 
djupdykning  i ämnet. Här  fick vi detaljerad  information om  respondentens åsikter 
och föreställningar som hjälpte oss att förstå och analysera materialet. Dessutom blev 
validiteten  högre,  med  öppet  ställda  frågor,  då  vi  som  intervjuare  direkt  kunde 
bedöma  sanningsgraden  i  respondentens  svar.  Det  är  nämligen  svårare  för  en 
respondent att  ljuga eller hitta på saker, när  intervjuaren sitter mitt emot. Studiens 
kvalitet  stärktes  ytterligare  i  användandet  av  teknisk  utrustning.  Svarsfrekvensen 
blev  också  högre,  eftersom  intervjuaren  och  respondenten  tillsammans  kommit 
överens  om,  när  intervjutillfället  skulle  äga  rum.  Nackdelen  med  personliga 
intervjuer  är  att de  är  tidskrävande  och  ibland  kostsamma  om  intervjuaren måste 
resa  långa  sträckor  för  att  intervjua  respondenten.  Det  är  dessutom  svårt  för 
intervjuaren att uppnå total objektivitet vid intervjutillfället, vilket kan spela roll för 



Affärsetikett – ett verktyg för framgång i affärer? 

 
  47 

 

hur  frågorna  ställs  och  således  påverka  de  svar,  som  respondenten  ger.  
Intervjuareffekten går heller  inte att bortse  från. Vi  som  intervjuare anser oss dock 
försökt vara så objektiva som möjligt i vårt tillvägagångssätt under studiens gång. 
  
Utifrån ovanstående resonemang gör vi ett antal sammanfattande reflektioner. Vi vill 
förtydliga att vi är medvetna om, att affärsetiketten kan skilja sig åt mellan branscher 
och  företag. För att ha möjligheten att generalisera kunde vi ha genomfört  en mer 
omfattande undersökning, men också för att kunna jämföra affärsetiketten branscher 
emellan.  Vi  skulle  även  i  större  omfattning  kunnat  undersöka  skillnader  utifrån 
tidigare  nämnd  gap‐analys.  Samtidigt  kan  vår  brist på  rutin  vid  intervjutillfällena 
påverka  vårt  sätt  att  hantera  det  insamlade materialet  och  därmed  påverka  vårt 
analysarbete och dragna slutsatser. Vi inser också, att vi bitvis varit subjektiva i vår 
bedömning av  intervjumaterialet, då  fullständiga meningar  ibland  saknades, vilket 
gjorde att vi tvingades bilda oss en egen uppfattning, om vad respondenten avsett att 
förmedla.  Teorikapitlet  anser  vi  innehålla  relevanta  teorier,  men  vid  närmare 
eftertanke kan möjligen antalet teorier diskuteras beroende på forskarens subjektiva 
bedömning av ämnets beståndsdelar. Avslutningsvis kan vår teoretiska referensram, 
syntesen,  anses  förenklad  men  detta  grundar  sig,  enligt  vår  uppfattning,  på  att 
ämnets beståndsdelar överlappar varandra. 
 
 
6.2 Rekommendationer till fortsatt forskning 
 
I  första  hand  skulle  en mer  övergripande undersökning  kring  svenska  börsbolags 
affärsetikett  vara  intressant  att  genomföra  då möjligheten  till  generalisering  ökar, 
vilket också förstärker trovärdigheten. Framförallt skulle det vara av intresse att mer 
ingående undersöka; om behovet av affärsetikett  finns och varför, samt hur  företag 
på bästa sätt kan sprida kunskapen  till sin personal.  I  jämförelsen mellan ”mogna” 
och  ”unga”  företag  hade  det  varit  berikande  att  ta  reda  på  hur  behovet  av 
affärsetikett  skiljer  sig  åt  mellan  företag  och  branscher,  samt  hur  respektive 
företagsetikett  ser  ut.  Vi  anser  att  det  även  skulle  vara  intressant  att  undersöka 
etikettens ursprung och framtida utveckling.  
 
Under studiens gång har vi konstaterat att det finns många närbesläktade områden, 
som hade varit  intressant att  forska vidare  i. Närmst  finner vi  etik och moral  som 
ligger till grund för etiketten. Vidare kan vi urskilja uppfostran som en viktig del av 
människors  kunskap  i  etikett,  vilket  även  kan  påverka  en  människas  dagliga 
interaktion med andra människor.  
 
Idag är affärsetikett, internationellt sett, ett högaktuellt ämne. Därför skulle det vara 
av  intresse  att  undersöka  om  en  ”internationell  affärsetikett”  är  under  utveckling 
samt om det överhuvudtaget är möjligt att utforma en enhetlig etikett. Här kan vi dra 
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en  parallell  till  EU‐samarbetet,  där  allt  fler  länder  blir  delaktiga  och  där  en 
gemensam affärsetikett skulle kunna underlätta arbetet mellan länderna. 
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Bilaga 1: 
 

Enkät ‐ betydelsen av affärsetikett 
 
 
Varför är uppträdande så viktigt för affärer? Social kunnighet kan i allra högsta grad 
påverka om ett affärsavtal sluts eller inte. Affärsetikett täcker nästan alla områden av 
mänskliga  interaktioner  på  arbetet.  Detta  kan  vara  allt  från  hur man  ger  ut  sitt 
visitkort,  till  hur  man  minglar  på  en  företagsfest.  Affärsetikett  handlar  om  att 
uppträda rätt, anpassat till situationen.  
 
I Sverige finns det ett antal etikettskolor som lär näringslivet ”god ton” i affärer. Vi är 
intresserade av att se Dina kunskaper och erfarenheter på området. 
 
OBS (Var god att markera dina svar med fet stil alternativt skriv Ditt svar i 
textrutan) 
 
 
1. Vilket företag arbetar Du på? 
      
 
 
 
2. Vilken befattning har Du inom företaget? 
     
 
 
3. Är begreppet Affärsetikett bekant för Dig sedan tidigare?  JA   /   NEJ 
 
 
4. Vad innebär Affärsetikett för Dig? 
 
     
 
 
 
 
 
 
5. På en skala 1‐5, var anser Du att dig ligga beträffande  
    kunskap i affärsetikett?  
    (fem står för mycket god kunskap)   
  1     2     3     4     5 
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6. Baserat på Ditt föregående svar, hur har Du fått kunskapen?   
    Markera de/det alternativ som passar Dig bäst.      
                Studier       
        Tidigare arbetslivserfarenhet 
        Företagsutbildning 
 
 
7. Har Du fått utbildning i Affärsetikett genom företaget?    JA  /   NEJ 
 
 
8. Har kunskapen på något sätt påverkat Ditt dagliga arbete  
    positivt/negativt? Markera grad av påverkan i skalan, 
    (fem står för mycket positivt)           1    2    3    4    5     
 
 
9. Tror Du att Affärsetikett är en viktig framgångsfaktor för  
    företaget? Markera på skalan, (fem står för mycket  
    viktig)        1    2    3    4    5 
     
 
10. Tror Du att Affärsetikett har en positiv inverkan på  
      företagets lönsamhet?            JA   /   NEJ 
        
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2: 
 

Intervjufrågor för förförståelse 
 
 
Bakgrund 
 
1. Vem är Du och vilket företag arbetar Du på? 
 
2. Vilken befattning har Du inom företaget? 
 
3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för Dig? 
 
  
Affärsetikett och utbildning 
 
4. Hur definierar Du affärsetikett? Vad innebär begreppet för Dig? Finns det några 
    aspekter som är viktigare än andra?  
 
5. Kan Du berätta kort om Din erfarenhet och kunskap kring affärsetikett: 
 
a) Hur har begreppet affärsetikett utvecklats genom åren?   
b) Hur har behoven uppstått och förändrats (på samhälls, företags‐ och individnivå)?  
c) När började man utbilda företag i affärsetikett?  
d) Hur har responsen varit? 
e) Hur många företag känner idag till att möjligheten till utbildning finns?  
f) Hur får företagen information om att det finns utbildningsmöjligheter i ämnet?  
g) Hur marknadsför Du Dig?  
h) Har Du upplevt att affärsetikett uppfattas som ett svårbegripligt ämne, som 
    många varken förstår eller vill tala om?  
i) Vad är den generella uppfattningen och hur ser förståelsen för ämnet ut?  
j) Hur särskiljer Du etikett från etik & moral? Vår uppfattning är att det verkar lätt att 
   blanda ihop dessa ämnen. Stämmer det? Om ja, varför är det så? Om nej, varför 
   inte? 
k) Ser Du ett mönster hos de företag som kontaktar Dig för utbildning? Vad är det för 
     typ av företag och hur ser deras behov ut? 
 
6. Tror Du att affärsetikett kan vara en viktig framgångsfaktor för företag?  
 
7. Vet Du om det är möjligt att allokera satsningen på affärsetikett till en 
    lönsamhetssiffra? 
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8. Har Du tips på företag som satsat på utbildning i affärsetikett som vi kan kontakta 
    för en kvalitativ undersökning? Alternativt tips på företag som Du vet inte satsat 
    på utbildning i affärsetikett? 
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Bilaga 3: 
 

Kvalitativa intervjufrågor – ej utbildad chef 
 
 
Bakgrund 

 
1. Vilket företag arbetar Du på? 
 
2. Vilken befattning har Du inom företaget? 
 
3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för Dig? 
 
 
Affärsetikett 
 
4. Spontant, vad betyder affärsetikett för Dig? Kan Du med några nyckelord beskriva 
    vad affärsetikett innebär? 
 
5. Hur ser affärsetiketten ut inom Er bransch? Finns det några övergripande regler    
    som Du anser är viktiga? Varför? 
 
6. Finns det inom företaget oskrivna regler i form av tyst kunskap som genomsyrar 
    personalens agerande i sitt dagliga arbete? Vilka är de? Vilka oskrivna regler 
    anser Ni är viktigast? Varför då? Hur lär sig personalen reglerna och hur förs de 
    vidare? Tillämpas affärsetiketten internt eller externt, alternativt både och? Varför? 
 
7. Finns det behov av kunskap i affärsetikett? Var anser Du företaget ligga 
    kunskapsmässigt på en skala 1 ‐ 5 (fem står för mycket god kunskap)? Varför? 
 
 
Utbildning 
 
8. Hur känner Du inför utbildning i affärsetikett? Tror Du att affärsetikett är något 
    man kan utbildas i eller anser Du att kunskapen kommer med erfarenhet,  
    uppfostran, studier alternativt på annat sätt? På vilket sätt? 
 
9. Finns det ett behov av utbildning i affärsetikett i Ert företag? Varför? 
 
    Om ja, var finns behovet och varför där? Vilka skulle då få utbildning och varför?  
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     Om nej, vad skulle då få Er att göra satsningen? Varför tror Ni andra företag satsar 
      på utbildning i affärsetikett? 
 
10. Känner Du personligen ett behov av att utbildas inom affärsetikett? Varför, varför 
      inte?  
 
11. Tror Ni att affärsetikett kan vara en viktig framgångsfaktor? Om ja på vilket sätt?  
      Om nej varför inte? 
 
12. Tror Du det är möjligt att allokera satsningen på affärsetikett till en 
       lönsamhetssiffra? Om ja på vilket sätt? Om nej varför inte?  
 
13. Finns det något Du vill tillägga? 
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Bilaga 4: 
 

Kvalitativa intervjufrågor – ej utbildad medarbetare 
 
 
Bakgrund 
 
1. Vilket företag arbetar Du på? 
 
2. Vilken befattning har Du inom företaget? 
 
3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för Dig? 
 
 
Affärsetikett 
 
4. Spontant, vad betyder affärsetikett för Dig? Kan Du med några nyckelord beskriva 
    vad affärsetikett innebär? 
 
5. Hur ser affärsetiketten ut inom Er bransch? Finns det några övergripande regler    
    som Du anser är viktiga? Varför? 
 
6. Finns det inom företaget oskrivna regler i form av tyst kunskap som genomsyrar 
    personalens agerande i sitt dagliga arbete? Vilka är de? Vilka oskrivna regler 
    anser Ni är viktigast? Hur lär sig personalen reglerna och hur förs de vidare? 
    Tillämpas affärsetiketten internt eller externt, alternativt både och? 
 
7. Finns det behov av kunskap i affärsetikett? Var anser Du företaget ligga 
    kunskapsmässigt på en skala 1 ‐ 5 (fem står för mycket god kunskap)? Varför? 
 
 
Utbildning 
 
8. Hur känner Du inför utbildning i affärsetikett? Tror Du att affärsetikett är något  
    man kan utbildas i eller anser Du att kunskapen kommer med erfarenhet, 
    uppfostran, studier alternativt på annat sätt? På vilket sätt? 
 
9. Finns det ett behov av utbildning i affärsetikett i Ert företag? Varför? Varför inte? 
 
    Om ja, var finns behovet och varför där? Vilka skulle då utbildas och varför?  
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     Om nej, vad skulle då krävas för att få Ditt företag att göra satsningen? Varför tror   
     Du andra företag satsar på utbildning i affärsetikett? 
 
10. Känner Du personligen ett behov av att utbildas inom affärsetikett? Varför, varför 
      inte?  
 
11. Tror Du att affärsetikett kan vara en viktig framgångsfaktor, konkurrensfördel? 
      
      Varför? Om ja på vilket sätt? Om nej varför inte? 
 
12. Tror Du det är möjligt att allokera satsningen på affärsetikett till en 
      lönsamhetssiffra? Om ja på vilket sätt? Om nej varför inte? 
 
13. Finns det något Du vill tillägga? 
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Bilaga 5:  
 

Kvalitativa intervjufrågor – utbildad chef 
 
 
Bakgrund 

 
1. Vilket företag arbetar Du på? 
 
2. Vilken befattning har Du inom företaget? 
 
3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för Dig? 
 
 
Affärsetikett 
 
4. Spontant, vad betyder affärsetikett för Dig? Kan Du med några nyckelord beskriva 
    vad affärsetikett innebär? Hur ser affärsetiketten ut inom Er bransch? Finns det  
    några övergripande regler som Du anser är viktiga? Tillämpas affärsetiketten 
    internt eller externt, alternativt både och? 
 
5. Hur ser affärsetiketten ut inom Er bransch? Finns det några övergripande regler    
    som Du anser är viktiga? Varför? 
 
6. Finns det inom företaget oskrivna regler i form av tyst kunskap som genomsyrar  
    personalens agerande i sitt dagliga arbete? Vilka är de? Vilka oskrivna regler anser 
    Ni är viktigast? Hur lär sig personalen reglerna och hur förs de vidare? 
 
7. Hur, var och varför uppstod behovet av kunskap i affärsetikett? Var anser Du  
    företaget ligga kunskapsmässigt på en skala 1 ‐ 5 (fem står för mycket god 
    kunskap)? Varför? 
 
 
Utbildning 
 
8. Varför valde Ert företag att satsa på utbildning i affärsetikett?  
 
9. Hur motiverar Ni beslutet att lägga resurser på utbildning i affärsetikett? Varför? 
 
10. Anser Du att kunskapen erhålles genom utbildning eller erfarenheter? Vad  
      förväntade Ni er uppnå med utbildningen? Vad hade ni för förväntningar på  
      kursen? 
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11. Vilka i företaget skickades på utbildning och varför just de?  
 
12. Vilka blev effekterna av utbildningen? Vad uppnådde Ni? Var det enligt Era 
      förväntningar? Redogör gärna för både positiva och negativa aspekter.  
 
13. Förmedlas kunskapen vidare till övriga i företaget som inte fått utbildning? Om ja  
      på vilket sätt, om nej varför inte då?  Behövs det? Vilken kunskap är viktig att  
      man förmedlar till de övriga medarbetarna i företaget? 
 
14. Tror Ni att affärsetikett kan vara en viktig framgångsfaktor? Om ja på vilket sätt?  
      Om nej varför inte? 
 
15. Kan satsningen på utbildning i affärsetikett allokeras till en lönsamhetssiffra?  
      Om ja på vilket sätt? Om nej varför inte? 
 
16. Finns det något Du vill tillägga? 
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Bilaga 6:  
 

Kvalitativa intervjufrågor ‐ utbildad medarbetare 
 
 
Bakgrund 
 
1. Vilket företag arbetar Du på? 
 
2. Vilken befattning har Du inom företaget? 
 
3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för Dig? 
 
 
Affärsetikett 
 
4. Spontant, vad betyder affärsetikett för Dig? Kan Du med några nyckelord beskriva  
    vad affärsetikett innebär? 
 
5. Hur ser affärsetiketten ut inom Er bransch? Finns det några övergripande regler        
    som Du anser är viktiga? Tillämpas affärsetiketten internt eller externt, alternativt 
    både och? 
 
6. Finns det inom företaget oskrivna regler i form av tyst kunskap som genomsyrar 
    personalens agerande i sitt dagliga arbete? Vilka är de? Vilka oskrivna regler 
    anser Ni är viktigast? Hur lär sig personalen reglerna och hur förs de vidare? 
  
7. Hur, var och varför uppstod behovet av kunskap i affärsetikett? Var anser 
    Du företaget ligga kunskapsmässigt på en skala 1 ‐ 5 (fem står för mycket god 
    kunskap)? Varför? 
 
  
Utbildning 
 
8. Tror Du att affärsetikett är något man kan utbildas i eller anser Du att kunskapen  
     kommer med erfarenhet, uppfostran, studier alternativt på annat sätt? På vilket 
     sätt? 
 
9. Varför skickades Du på utbildning? Vilka var Dina förväntningar? 
 
10. Blev Dina förväntningar uppfyllda? Varför, varför inte? Redogör gärna för både  
      positiva och negativa aspekter. Vad lärde Du dig?  
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      Har Du nytta av kunskapen i ditt dagliga arbete? På vilket sätt? Något beteende    
      som Du ändrat? 
 
11. Förmedlar Du Din kunskap till dina medarbetare? Om ja, på vilket sätt? Om nej, 
      varför inte? Behövs det? Vilken kunskap är i sådant fall viktig att man förmedlar     
      till de övriga medarbetarna i företaget? 
 
12. Hur tror Du företaget motiverar sitt beslut att lägga resurser på utbildning i  
      affärsetikett? 
 
13. Tror Du att affärsetikett kan vara en viktig framgångsfaktor? Om ja på vilket sätt?  
     Om nej varför inte? 
 
14. Tror Du det är möjligt att allokera satsningen på affärsetikett till en 
      lönsamhetssiffra? Om ja på vilket sätt? Om nej varför inte? 
 
15. Finns det något Du vill tillägga? 

 


