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Sammanfattning 

Etik handlat om normer och värderingar och har länge varit ett omdiskuterat ämne. I dagsläget 

förekommer en diskussion om företagens etiska engagemang. Man pratar bland annat om CSR 

(Corporate Social Responsibility) det vill säga företagens sociala ansvar.  

Många företag engagerar sig i etiska frågor som ligger utanför den egna verksamheten. De påverkas 

dessutom av olika intressegrupper till att följa de normer och värderingar som finns i samhället. 

Många anser att det på lång sikt är lönsamt för företag att engagera sig i etiska frågor. För 

konsumenterna kan det vara svårt att veta vilka etiska handlingar företagen genomför. Vilket kan 

vara en anledning till att företagen lägger stora resurser på att framhäva sitt etiska engagemang.  

Denna kvalitativa undersökning bygger på 50 strukturerade konsumentintervjuer med öppna svar 

och frågeställningen:  

 På vilka grunder gör konsumenter sin bedömning huruvida ett företag är etiskt/gott? 

 Vilka företag anses vara etiska ur ett konsumentperspektiv? 

Analysen har gjorts utifrån tre teorier. Den första teorin handlar om fyra olika sätt att se etik på. Den 

andra teorin handlar om olika handlingstyper som också kan motsvaras av olika 

organisationsprinciper. Den tredje teorin handlar om fyra fokusområden inom CSR.  

När konsumenterna bedömer vilket företag som anses gott/etiskt anger de främst handlingar som till 

exempel att företagen gör som de säger, att de står för sina handlingar eller att de inte utnyttjar dem 

som har det sämre ställt. Enligt de fyra områdena inom CSR visar det sig att konsumenterna anser att 

företagen främst ska ta ett etiskt ansvar. Det vill säga att företagen följer de normer och värderingar 

som finns i samhället.  

Framförallt ansåg konsumenterna att Ikea (17 personer) och Mc Donalds (7 personer) är etiska. Ikea 

anses informera om sitt etiska arbete, de har tänkt igenom hela sin produktionskedja, Ikea står för 

sina handlingar och har en bra personalpolicy. Att ha en bra personalpolicy är utifrån de fyra 

områdena av CSR ta både ett lagligt och ett etiskt ansvar. Det etiska ansvaret täcker även handlingar 

som att informera om sitt etiska arbete och att Ikea står för sina handlingar. Att Ikea har tänkt 

igenom hela sin produktionskedja ses som att Ikea tar ett ekonomiskt ansvar.  

Det som denna undersökning främst kom fram till är att frågor kring etik är komplicerade. 

Företagsetik är ett otydligt område vilket informanternas svar tydligt visar.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, frågeställning, syfte och 

avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Hur man handlar kan ibland styras av vilka värden som bäst stämmer med vad man tycker är 

eftersträvansvärt eller viktigt. I det fallet styrs man av värderingar det vill säga våra föreställningar 

om vad som är bra eller dåligt (gott eller ont). Det finns inga värdeneutrala handlingar och då det 

ibland uppstår värdekonflikter måste prioriteringar göras. Oftast vet alla berörda vad om bör göras, 

vilket betyder att det har skapats en värdegemenskap där man utifrån den skapade värdehierarkin är 

överens om vilka prioriteringar som ska göras för att handla på bästa sätt (Brytting, 2005).  

Tankar kring etik är inget nytt. Aristoteles utformade en etisk riktning (dygdetiken) redan 300 år före 

vår tidräkning. Ofta används orden ”etik” som har grekiskt ursprung1 och ”moral” som kommer från 

latinet2 som synonymer (Tännsjö, 2007). Enligt Brytting handlar etik om att ta ansvar för det 

gemensamma bästa, det vill säga man måste välja att handla på ett sätt som leder till att främja 

livsvillkor i samhället så man kan leva ett gott liv tillsammans (Brytting, 2005).  

Vårt handlande kan också styras av normer, det vill säga vad man uppfattar som en rätt eller fel 

handling i en viss situation. Normerna anger spelreglerna för hur man ska bete sig i en viss situation 

och kan vara formella eller informella. Även om man vet vad som är gott betyder det inte 

automatiskt att det är rätt. Det är inte rätt att stjäla även om den som stjäl gör det för att överleva 

(Brytting, 2005). 

Etik handlar inte bara om enskilda personers handlingar. Även inom företagsvärlden måste beslut tas 

om olika sätt att handla. Idag pratas det mycket om CSR (Corporate Social Responsibility) som 

handlar om att företag engagerar sig i samhällsutvecklingen och på så sätt stärker sina relationer 

med både anställda, kunder och ägare. Därigenom stärker de också tillväxten och lönsamheten (Om 

CSR Sweden).  

Företagens handlande uppmärksammas över hela världen och företagen lägger stora resurser på att 

visa konsumenterna att de hanterar etiska frågor. En anledning till etikintresset hos företagen kan 

vara att de tror att de riskerar att råka illa ut om de gör fel eller inte hänger med på etiktrenden. 

Etikintresset kan också vara en affärsstrategi. Det vill säga man gör det moraliskt goda inte på grund 

                                                             
1 Av grek. ”ethos”, sed 
2
 Av lat. ”moralis”, som rör sederna, i sin tur av ”mos”, sed 
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av att det är moraliskt gott utan på grund av att det är lönsamt. Ytterligare en anledning till varför 

företagen intresserar sig för etik kan vara att de verkligen vill göra det som är moraliskt gott. Även 

om företaget vill göra det som är moraliskt gott kan företagen hamna i ”moralisk stumhet” vilket 

innebär att företaget istället för att tydliggöra dessa moraliska skäl bara använder sig av den invanda 

affärsstrategiska repertoaren (Etikkollegiet).  

Det finns försök till att skapa standarder för hur företagen ska kunna redovisa sitt etiska 

engagemang. En av de ledande organisationerna för detta standardiseringsarbete är GRI (Global 

Reporting Initiative). De har tagit fram riktlinjer för hur företag kan göra en hållbarhetsredovisning 

och även kategoriserat olika redovisningsområden. Hållbarhetsredovisningen görs för att på ett 

tydligt och öppet sätt kommunicera hållbarhetsfrågor (G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning).  

1.2 Problematisering  

Länge menade man att företagande och etik inte kan förenas. En av förespråkarna för detta sätt att 

tänka var Milton Friedman. Han menade att företag som ägnar sig år välgörenhet stjäl från ägarna 

eller de anställda som annars kunde fått högre aktieutdelning eller högre lön (Brytting, 2005). Detta 

är också argument som återfinns i dagens debatt om företagens sociala ansvar (Qviberg, 2006).  

Idag är det många som menar att företagande och etik går att förena. Företagen har stort tryck 

utifrån och de måste bibehålla sin trovärdighet. Därför blir det viktigt att ta hänsyn till företagets 

intressenter som bland annat kan bestå av kunder, leverantörer, anställda, ägare eller konkurrenter. 

Bland de etikintresserade företagsledarna verkar det som att de tycker att etik på lång sikt är lönsamt 

(Brytting, 2005). Det vill säga då samhället förväntar sig att företag tar ett större socialt ansvar 

kommer aktieägarna vinna på att företaget tar ansvar för fler intressegrupper i samhället (Persson & 

Leksell, 2008). Detta är också ett resonemang som återkommer i media.  

Många företag engagerar sig i frågor utanför den egna verksamheten. De anlitar leverantörer som 

uppfyller de egna etiska koderna, de arbetar för att minska sin miljöpåverkan och de skänker pengar 

till välgörande ändamål. För företagen är det en balansgång där de samtidigt som de måste vara 

konkurrenskraftiga även måste se till att uppfylla de villkor som krävs för att konsumenterna ska 

uppfatta dem som etiskt korrekta.  

1.3 Frågeställning 

 På vilka grunder gör konsumenter sin bedömning huruvida ett företag är etiskt/gott? 

 Vilka företag anses vara etiska ur ett konsumentperspektiv? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som tillskrivs ett etiskt företag enligt konsumenterna 

och vilka företag de anser är etiska.  

1.5 Avgränsningar 

Endast informanter inom stockholmsområdet kommer att intervjuas i enighet med det urval som 

gjorts. Vid urvalet av informanter kommer ingen särskild hänsyn tas till informanternas ålder eller 

kön undantaget det som beskrivs i metodavsnittet.  
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2 Metod  

Metodavsnittet beskriver vilken ansats som har valts för undersökningen, hur 

urvalshanteringen gått till och hur undersökningen har genomförts. 

Information finns även om undersökningens tillförlitlighet.  

2.1 Ansats  

Denna surveyundersökning är en kvalitativ studie som bygger på 50 strukturerade intervjuer med 

konsumenter. Intervjuerna har genomförts med vuxna personer i varierande åldrar och kön. 

Vid val av metod är det viktigt att veta vilken typ av data som behövs för att svara på frågeställningen 

i uppsatsen. I detta fall är det människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter som beskriver vad 

konsumenter tillskriver etiska företag vilket gör att intervjuer är att föredra framför frågeformulär 

(Denscombe, 2009) 

Strukturerade intervjuer med öppna svar har genomförts då denna typ av intervju är lämplig att 

använda sig av när den intervjuade ska få möjlighet att kunna tala fritt om det ämne som behandlas, 

samtidigt som de frågor som ska besvaras redan är bestämda. Då intervjuerna har öppna svar ger det 

en möjligt att få mer detaljerad data än vid fördefinierade svarsalternativ och samtidigt minskar man 

med intervjuer risken för missförstånd, då informanten kan ställa frågor under intervjun 

(Denscombe, 2009).  

Undersökningen bygger på konsumenters åsikter och därför har empirisk data vid 

sammanställningen kategoriserats utifrån åsiktsriktning. Vid analysen har data sedan analyserats 

utifrån valda teorier (Denscombe, 2009).  

I analysen av kvalitativa data har i denna undersökning, som fokuserar på innehållet i datamaterialet, 

en analys av meningsinnehåll gjorts. Data som insamlats görs till texter som i detta fall induktiv 

kodats och sedan klassificerats i kategorier. Utifrån kategorierna kan sedan mönster och samband 

identifieras (Johannessen & Tufte, 2003).  

2.2 Urval  

Populationen för denna studie är konsumenter. För att nå konsumenterna har ett subjektivt urval 

gjorts. Det innebär att forskaren medvetet väljer de informanter som är relevanta för temat, då det 

är troligt att dessa kan ge värdefull data om de företeelser som ska undersökas (Denscombe, 2009). 

De konsumenter som valdes var vuxna personer som fanns tillgängliga vid intervjutillfällena. Totalt 
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har 50 personer intervjuats i Kungsträdgården i Stockholm. Denna plats valdes på grund av att det är 

många personer som passerar samtidigt som de inte är så stressade. 

I denna studie har bakgrundsvariabler inte använts vid datainsamlingen och därför går det inte att se 

hur åldersspridningen eller könsfördelningen är bland informanterna. Det går inte heller att jämföra 

informanternas åsikter beroende på kön eller ålder. 

Det kan vara intressant att jämföra svaren från kvinnor och män då man kan tänka sig att deras 

konsumtion skiljer sig åt. Det kan även vara intressant att jämföra svar mellan olika åldersgrupper då 

de har olika erfarenhet och kunskap, vilket kan ge större åsiktsspridning. I denna undersökning har 

dock ingen hänsyn tagits till dessa variabler.  

2.3 Genomförande 

Denna uppsats bygger på primärdata som är insamlad genom strukturerade intervjuer med 

subjektivt utvalda konsumenter. Intervjuernas tema har kretsat kring företagsetik och 

konsumenterna har intervjuats angående sina åsikter kring vad de tillskriver ett etiskt företag och 

vilka företag de anser är etiska.  

Intervjuerna har genomförts på dagtid vid flera tillfällen i Kungsträdgården i Stockholm. Valet av plats 

grundar sig på att Kungsträdgården är en plats där många personer är i rörelse utan att ha bråttom. 

Flertalet personer sitter och tar en paus innan de ska vidare för att utföra andra ärenden. 

Informanterna har haft gott om tid på sig att svara på frågorna och många av dem har vid flera 

tillfällen tagit god tid på sig att tänka igenom sina svar. 

För att inte skapa avstånd till informanterna valdes en vardaglig klädsel. Det visade sig också att 

många som intervjuades själva hade liknande kläder på sig.  

Vid datasammanställningen har data kategoriserats utifrån åsiktsinriktning. Då det inte förekommer 

några bakgrundsvariabler har data inte delats upp för till exempel ålder eller kön. Svaren har 

bedömts i sin helhet och kodats utifrån den åsikt informanten har. Ett exempel kan vara att många 

informanter på olika sätt poängterat vikten av information. Data där informanter har uttryckt sig 

med olika ord som till exempel ”att de berättar om vad de gör” eller ”att de är tydliga med sin 

information” har kodats med samma kod det vill säga informanterna anses ha haft samma åsikt.  

Den kvalitativa ansatsen för uppsatsen valdes eftersom allt material består av empirisk data insamlad 

i form av intervjuer. Konsumentintervjuerna har sedan analyserats utifrån meningsinnehåll. Före 

denna undersökning har fokus legat på intervjuernas innehåll som i detta fall är informanternas 

åsikter. Vid analys utifrån meningsinnehåll gäller det att först få ett helhetsintryck av det 
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datamaterial som ska analyseras. Därefter kodas materialet innan det kondenseras, det vill säga de 

meningsbärande textelementen plockas fram ur texten. För att tydliggöra sammanställningen har 

konsumentintervjuerna kvantifierats innan en sammanfattning utifrån de kodord som tidigare 

identifierats gjorts.  

2.4 Tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i insamlad data. Det finns främst två sätt att kontrollera detta 

och det är genom att upprepa samma undersökning vid en annan tidpunkt eller genom att andra 

forskare undersöker samma fenomen. Trovärdigheten i en kvalitativ undersökning kan vara svår att 

bedöma. Detta på grund av att det är problematiskt att upprepa samma undersökning eftersom det 

är omöjligt att kopiera den sociala inramningen då den genomfördes. Istället får man titta på hur 

kvalitativ data har producerats det vill säga att hänsyn har tagits till saker som kan påverka 

intervjusvaren och resultatet (Denscombe, 2009).  

Frågorna som ställts till konsumenterna har öppna svar för att inte styra informanterna till vissa 

förutbestämda svarsalternativ. Detta var viktigt då det handlar om de tillfrågades åsikter och därför 

skapades möjligheten för dem att svara utifrån deras egna erfarenheter och känslor. Då det handlar 

om primärdata med informanternas egna ord och tankar ökar detta tillförlitligheten. (Denscombe, 

2009) Det bör nämnas att det förekom följdfrågor för att undersöka varför informanten tyckte på ett 

visst sätt. Denna typ av frågor (varför-frågor) kan vara svåra för informanten att besvara då det kan 

vara svårt att veta hur ingående förklaring vederbörande förväntas lämna. (Johannessen & Tufte, 

2003) Samtidigt har informanten vid intervjutillfället möjlighet att ställa frågor kring de frågor som 

används under själva intervjun. 

Platsen för intervjuerna som valdes var tätbefolkad samtidigt som det var en avslappnad atmosfär. 

Den avslappnade atmosfären gjorde att det var lätt att komma i kontakt med konsumenterna som 

hade gott om tid på sig för att svara på frågorna, vilket ökar tillförlitligheten.  

Då konsumentintervjuerna är strukturerade men har öppna svarsalternativ kan 

textsammanställningen uppfattas som svårläst. Därför har data kategoriserats, kvantifierats och 

sedan presenterats i tabeller för att underlätta analys. Precisionen i tabellerna medför också att 

tillförlitligheten ökar. 

Validitet handlar om noggrannheten och precisionen i data och om forskarens neutralitet avseende 

inverkan på resultatet. Det vill säga om datainsamlingen och analysprocessen är rättvis och ärlig. Det 

är svårt att kontrollera data då intervjuerna handlar om informantens uppfattning, känslor eller 
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erfarenheter. Inget absolut sätt finns för att verifiera vad någon berättar om sina tankar och åsikter 

(Denscombe, 2009).  

Den yttre validiteten handlar om generalisering från urval till population och om urvalet är 

representativt för populationen (Johannessen & Tufte, 2003). Det gjordes ett subjektivt urval av 

konsumenter. Detta på grund av att de valda konsumenterna ansågs kunna ge värdefull data till det 

som undersöks. Samtidigt innebär det att urvalet inte är representativt för den totala 

konsumentpopulationen i Sverige eller i Stockholm. Det går därför inte att generalisera resultatet i 

vidare mening än att det gäller för de 50 konsumenter som intervjuats. Svaren är dock mycket 

entydiga vilket gör att det troligtvis är så att andra konsumenter har liknande uppfattning i dessa 

frågor. Tillförlitligheten hade ökat ytterligare om ett slumpmässigt urval hade gjorts.  



   
 S i d a  | 12 Malin Berglund 
 

3 Teori 

Nedan ges en inblick i de teorier som kommer användas för analys av insamlad 

data. De teorier som beskrivs är dels olika sätt att tänka inom etiken och dels 

olika handlingstyper och intressentmodellen.  

3.1 Etik  

Det finns olika sätt att tänka inom etikområdet. De centrala synsätten är framförallt konsekvensetik, 

pliktetik, dygdetik och diskursetik. Inom konsekvensetiken antar man att man handlar för att 

maximera sin vinst. Det vill säga man söker efter handlingsalternativ som ger de bästa positiva 

konsekvenserna förutsatt ett visst värdesystem. En riktning inom konsekvensetiken är utilitarismen. 

Inom denna teori menar man att alla bör handla så att handlingarna leder till en lyckligare värld.  

Pliktetiken utgår ifrån att alla människor har vissa grundläggande rättigheter. Det är vår skyldighet att 

respektera dessa rättigheter. Enligt pliktetiken ska etiskt välgrundade normer uppfylla tre krav.  

De:  

1. kan generaliseras och fortfarande fungera 

2. respekterar människans värdighet 

3. kan accepteras av ett rationellt förnuft 

Vad som är den faktiska plikten kan verka enkel i teorin men i konkreta situationer kan de hamna i 

konflikt (till exempel om man får ljuga för att rädda liv) och plikterna måste då prioriteras. Denna 

prioritering görs av individen utifrån egen intuition och eget samvete. (Brytting, 2005) 

Dygdetik bygger på gemenskap och tradition. Man tittar på helheten i situationen. Det vill säga hur 

man blir medveten om och hur man uppfattar den etiska situationen, hur man noga överväger 

normer och handlingsalternativ för att sedan utföra den konkreta handlingen. Man fostras som barn 

in i dygderna och tränar upp dem som vuxen genom att praktisera dem. Mänskliga förebilder blir 

viktiga för att visa hur det goda ska praktiseras. Detta kan i vissa fall led till problem då förebilderna 

kan ha en fördomsbevarande funktion vilket blir tydligt då värden och normer förändras. Det kan 

även vara så att förebilder inom vissa områden saknas ett exempel på det inom jämställdhetsfrågan 

är den ojämna fördelningen mellan kvinnliga och manliga chefer det vill säga avsaknaden av fler 

kvinnliga förebilder på chefspositioner (Brytting, 2005).  

Inom diskursetiken försöker man hitta en för alla människor gemensam etik grundad i förnuftet. De 

sociala konventionerna kan inte avgöra vad som är rätt eller fel, då många av dagens stora problem 
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Värderationell Affektuell

Målrationell Traditionell

snarast härrör ur människans konventionella sätt att tänka och agera lokalt. Inom diskursetiken tittar 

man väldigt lite på själva innehållet i de etiska normer och omdömena. Istället inriktar den sig på 

processen för hur dessa formuleras och bedöms. Organisationer kan ses som en arena för 

kommunikation som utformas i och genomsyras av demokratiska dialoger. ”Det goda företagets, 

liksom för övrigt det goda samhällets, främsta kännetecken är goda kommunikativa processer” 

(Brytting, 2005, s. 64). Diskursetiken kommer inte att användas vid analysen då den ligger utanför 

den här studions område.  

3.2 Företagsetiska områden – Intressentmodellen  

Företag måste hantera olika områden (Brytting, 2005). Dels handlar det om hur företaget är 

organiserat och vilka signaler som förmedlas internt och externt. Brytting (2005) diskuterar Max 

Webers fyra olika handlingstyper som också motsvaras av olika organisationsprinciper. De fyra 

handlingstyperna är:  

1. Värderationella handlingar där handlandet är ett resultat av ett noggrant övervägande och 

som är meningsfulla för aktören endast om de stämmer med de egna värderingarna och 

normerna. 

2. Målrationella handlingar som genomförs för att åstadkomma förändring utanför aktören 

själv. Dessa handlingar är också väl genomtänkta handlingar (precis som de värderationella 

handlingarna).  

3. Affektuella handlingar är inte så genomtänkta utan styrs av aktörens känslor. 

4. Traditionella handlingar utförs utifrån gällande seder och bruk och sker utan större 

genomtanke.  

Då värderingarna ändras innebär det att organisationsprinciperna ändras och vice versa. Brytting 

(2005) skriver att Weber på sin tid menade att företagen rörde sig från att vara traditionella till att bli 

mer målrationella. Idag frågar han sig om företagen fortsätter denna förskjutning men istället från 

det målrationella mot det värderationella och vilka etiska frågor som följer av denna rörelse. 

 

 

 

 

Figur 1 Handlingstyper 
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Företagen måste kunna hantera dels interna och dels externa områden. De interna områdena 

handlar om den mänskliga delaktigheten och tolerans för avvikande åsikter inom företaget och i 

företagets möte med sina kunder. Det kan handla om jämställdhetsfrågor, anställningsförfarande, 

uppsägningar eller arbetsförhållanden. De interna områdena regleras till stor del via 

Diskrimineringslagen.  

För att företaget ska kunna överleva på marknaden krävs att hänsyn tas till olika intressenter och 

deras respektive mål. Intressenter kan bland annat vara personalen, kunder, leverantörer, ägarna, 

intresseorganisationer så kallade NGO’s (non governmental organisations), samhället, media och 

miljön. Dessa intressenter kan ha olika målsättningar som företaget parallellt med målet om 

vinstmaximering måste ta hänsyn till. Intressenternas önskemål kan alltså ge företaget viktiga etiska 

impulser (Brytting, 2005).  

Företagen har inte bara skyligheter utan också rättigheter gentemot sina intressenter. Självklart kan 

de inte tillgodose alla eventuella intressenter och alla deras mål. I vilken mån företagen anpassar sig 

till intressenternas påtryckning är upp till respektive företag att avgöra. Har man ett etiskt perspektiv 

på intressentmodellen kan den fungera som ett etiskt hjälpmedel och ge en djupare förståelse för 

det ansvar som företaget har för det gemensamma bästa (Brytting, 2005).  

 

Figur 2 Intressentmodellen 
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3.3 CSR i fyra delar 

CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om att företag på eget initiativ engagerar sig i 

samhällsutvecklingen. Det kan handla om att till exempel satsa på noggrannare kontroller av 

leverantörsledet, en ökad miljömedvetenhet, sociala insatser eller mångfald. Denna typ av 

medvetenhet och arbete leder till stärkta relationer med både anställda, kunder och ägare och 

därigenom stärks också tillväxten och lönsamheten (Om CSR Sweden).  

Inom CSR finn olika fokusområden. Dessa områden består av det ekonomiska ansvaret, det lagliga 

ansvaret, det etiska ansvaret och det filantropiska ansvaret. 

Det ekonomiska ansvaret hanterar frågor kring produktion och pris. De företag som tagit hänsyn till 

det ekonomiska ansvaret producerar de varor och tjänster som marknaden efterfrågar till ett rimligt 

pris som kan accepteras av konsumenterna. Företagen bidrar sedan genom det ekonomiska ansvaret 

till det sociala ansvarstagandet genom att vinsten företaget gör bidrar till att företaget finns kvar på 

marknaden och därmed kan erbjuda arbetsplatser till personer som på en annan marknad är 

konsumenter (Carroll & Buchholtz, 2006).  

Det lagliga ansvaret handlar om att företag måste följa gällande lagar och regler. Att uppträda lagligt 

gäller dels vid produktion av varor men även vad gäller arbetsförhållanden, personalfrågor och 

redovisning. Man försöker reglera företagens beteende genom vissa påföljder då de bryter mot 

lagen. Trots alla lagar och regler täcker de inte alla områden som företagen kan beröra och därför 

finns även det etiska ansvaret (Carroll & Buchholtz, 2006). 

Det etiska ansvaret finns för att täcka de områden som lagarna inte täcker. Ansvaret fångar upp de 

aktiviteter och handlingar som styrs av värderingar och normer samt intressenters förväntningar. 

Detta kan innebära att högre krav än vad lagen kräver ställs på företaget. Företaget måste anpassa 

sig till de olika kraven på olika sätt beroende på var det befinner sig (Carroll & Buchholtz, 2006).  

Filantropiskt ansvar hanterar de förväntningar som samhället har på företaget men som ligger 

utanför lagar och regler. Det är helt frivilliga åtaganden och kan vara till exempel att skänka 

produkter eller att ingå partnerskap med andra organisationer (Carroll & Buchholtz, 2006). 
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4 Empiri  

I empirikapitlet redovisas den data som insamlats. Kvalitativa data har kodats 

och kvantifierats för att under lätta analysarbetet.  

Intervjuerna genomfördes i Kungsträdgården i Stockholm, en plats där många personer är i rörelse 

samtidigt som de inte har bråttom. Totalt har 50 personer intervjuats.  

Den första frågan är en ledande fråga (Tycker du det är viktigt att företag handlar etiskt?). 

Informanterna förväntades svara ja på den och den finns med endast för att komma fram till 

följdfrågan. Hade den första frågan inte ställts hade det förutsatts att alla informanter tycker det är 

viktigt att företag handlar etiskt. Som väntat svarade alla informanter ja på den första frågan. 

Följdfrågan handlar om varför informanterna tycker det är viktigt att företag handlar etiskt. Det 

visade sig att det inte var så stor spridning i informanternas åsikt om varför det är viktigt att företag 

handlar etiskt.  

Tabell 1 Sammanställning på informanternas svar på frågan om varför det är viktigt att företag handlar etiskt 

     
 Fråga 1    
     
 Tycker du det är viktigt att företag handlar etiskt? 

Varför/varför inte?  
 

   Antal  

 

Ja, det är viktigt att 
företag handlar 
etiskt… 

Det är att göra rätt sak 7  
 Konkurrensverktyg 3  
 Kontrollfunktion  1  
 känns bättre för konsumentens egna samvete när man 

handlar 10 
 

 Företagets handlande måste stämma med ens egna 
värderingar 5 

 

 Företagets skyldighet/lagen säger det 4  
 Oetiskt att utnyttja dem som har det sämre 6  
 Uppmuntra bra beteende/vara gott föredöme 3  
 Viktigt att handla och inte bara prata 3  
 Visa intresse för omvärlden/bidra till bättre miljö 8  
     

  Summa: 50  
     

 

Av de totala 50 svaren tycker 10 personer att företagen ska handla etiskt för att det känns bättre för 

konsumenten. Bara tre personer tycker det är viktigt att företagen handlar etiskt för att uppmuntra 

ett bra beteende och därmed också vara ett gott föredöme. 
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Inriktningen på företagens etiska beteende som att de ska bidra till en bättre miljö eller att de inte 

ska utnyttja dem som har det sämre har 8 respektive sex personer anset vara en viktig anledning till 

varför företag ska handla etiskt. 

Från informanternas svar kan man utläsa att konsumenterna själva gärna vill handla etiskt vilket de 

tycker att de gör då de i sin tur handlar från företag som är etiska. Företag som handlar etiskt eller 

som står för etiska värderingar som stämmer med konsumentens egna värderingar ger konsumenten 

en möjlighet att själv bidra till det som anses gott, vilket känns bra för konsumenterna. På detta sätt 

går det att visa vad man tycker är viktigt, visa intresse för omvärlden och bidra till exempelvis en 

bättre miljö.  

Några (6 st.) anser att företag ska handla etiskt för att det är oetiskt att utnyttja dem som har det 

sämre ställt och några andra (4 st.) för att det är att följa lagen. Företag ska handla etiskt för att det 

är rätt sak att göra tycker 7 personer. Exakt vad det innebär är svårt att veta men det kan ju tänkas 

att detta svar täcker även de övriga. Det vill säga att innebörden av ”rätt sak” kan vara att visa 

intresse för omvärlden, vara miljömedveten, inte utnyttja folk som har det sämre ställt och så vidare.  

Fråga två försöker ta reda på vad informanterna tycker utmärker etiska företag. Här går det tydligt 

att se att informanterna tycker det är viktigt att företagen redovisar sitt arbete (9 st.) och att de 

sedan också informerar om detta (11 st.). Det är också viktigt enligt informanterna att företagen 

faktiskt gör som de säger (5 st.) och att de står för sina handlingar (5 st.).  

Tabell 2 Informanternas åsikter om vad som är utmärkande för etiska företag 

    
 Fråga 2   
    
 Vad utmärker etiska företag?   
  Antal  

 Att de gör som de säger 5  
 Att de står för sina handlingar 5  
 Håller sig till aktuell lagstiftning 3  
 Etisk policy som de jobbar efter 5  
 Inte utnyttja de som har det sämre 5  
 Personalpolicy 2  
 Redovisar sitt etiska arbete 9  
 Tydliga mål med frågorna 3  
 Tydlig kommunikation - information 11  
 Vet ej 5  
    

 Summa: 50  
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Nio informanter tycker det är viktigt att företagen redovisar sitt etiska arbete och 11 informanter 

anser att det är tydlig kommunikation som utmärker etiska företag. Det är fem informanter som inte 

har en bestämd åsikt om vad de anser utmärker etiska företag. Samma antal informanter det vill säga 

fem stycken tycker att det utmärkande för etiska företag är att de gör som de säger, att företagen 

står för sina handlingar, att de har en etisk policy som de jobbar efter och att de inte utnyttjar dem 

som har det sämre.  

 

Figur 3 Diagram över vad informanterna anser utmärker etiska företag 

Värderingarna i samhället om att man ska vara ärlig, och stå för sina handlingar och inte utnyttja de 

som har det sämre ställt visar sig tydligt här. Det är lika stor andel (5 st.) till respektive handling som 

angett att detta är utmärkande för etiska företag. Informationsspridning ligger även det i tiden vilket 

också framgår av informanternas svar.  
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Vilket företag informanten tycker är etiskt och vad som gör att företaget är etiskt behandlas i fråga 

tre. Informanternas svar varierar mellan endast 9 företag. Det företag som flest informanter tycker är 

etiskt är IKEA.  

Fördelningen av informanternas åsikt om vilka företag som är etiska visas i följande diagram:  

 

Figur 4 Företag informanterna anser vara etiska 

 

Av de 17 personer som tycker IKEA är ett etiskt företag är det 9 personer som tycker att IKEA är bra 

på att informera om sitt etiska arbete. Tre informanter angav att en anledning till att de tycker Ikea 

är etiskt är att de tänkt igenom hela sin produktionskedja. De menade då bland annat att Ikea med 

sina platta paket har färre transporter vilket visar på en miljömedvetenhet, varuhusen ligger 

startegiskt placerade, de har efterfrågade produkter till ett bra pris och de har tydlig information. 

Andra företag som nämndes var Body Shop (3 st.), Hennes & Mauritz (2 st.), Kaffeproducenter (1 st.), 

Mc Donalds (7 st.), Saltå Kvarn (1 st.), SEB (4 st.), Systembolaget (1 st.) och Vattenfall (3 st.).  

Det var även en stor andel informanter (11 st.) som inte kunde svara på vilket företag de tycker är 

etiskt. De 11 informanter som inte kom på något företag de tycker är etiskt hade funderingar på vad 

företagen egentligen gör och hur riktig den information konsumenterna får egentligen är.  
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I följande tabell visas hur åsikterna fördelar sig med avseende på vad som är etiskt med respektive 

företag. Informanterna har ibland angett flera saker de tycker är etiskt med företaget förutom då 

informanten inte kunde komma på något etiskt företag det vill säga vid svarsalternativet vet ej. Då 

har endast ett fåtal informanter sagt något mer än att de inte vet. 

Tabell 3 Informanternas exempel på etiska företag och vad som är etiskt med respektive företag 

     
 Fråga 3    
     
 Kan du ge exempel på företag som du tycker är etiska?  

Vad är det som gör respektive företag etiskt?  
 

 

   Antal  

 Body Shop 
3 informanter 

Informerar om sitt etiska arbete 1  
 Inte djurtestat 3  
     

 Hennes & Mauritz 
2 informanter 

Säljer kläder i ekologisk bomull 2 
 

     

 
IKEA 
17 informanter 

Informerar om sitt etiska arbete 9  
 Har tänkt igenom hela sin produktionskedja 3  
 Står för sina handlingar 5  
 Bra Personalpolicy 6  
     

 Kaffeproducenter 
1 informanter 

Har kravmärkta produkter 1 
 

     

 
Mc Donalds 
7 informanter 

Informerar om sitt etiska arbete 3  
 Har kravmärkta produkter 4  
 Tänkt igenom djurhanteringsfrågan 2  
     

 Saltå Kvarn 
1 informanter 

Har kravmärkta produkter 1 
 

     

 
SEB 
4 informanter 

Informerar om sitt etiska arbete 3  
 Bra personalpolicy 1  
 Bra jämställdhetsarbete  2  
     

 
Systembolaget 
1 informanter 

Bra personalpolicy 1  
 Står för sina handlingar 1  
 Tar socialt ansvar genom att inte sälja till personer som är 

berusade eller under 20 år 
1 

 

     

 Vattenfall 
3 informanter 

Förnybar el 3 
 

     

 Vet ej 
11 informanter 

Svårt att veta vad som händer bakom fasaden 3  
 Det mesta man tror sig veta kommer ju från reklam 2  
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Här visas vad som gör de valda företagen etiska grupperat efter handling. Vissa svar som till exempel 

förnybar el är specifikt för enskilda företag medans andra handlingar som till exempel att informera 

är mer generellt och kan således gälla för olika företag.  

Åsikten att företagen informerar om sitt etiska arbete förekom oftast (16 ggr) som en anledning till 

att företaget ansågs vara etiskt. Åtta personer anser även att företaget de tycker är etiskt har en bra 

personalpolicy. Några informanter (6 st.) tycker att det etiska företaget står för sina handlingar och 

några (6 st.) menar att det etiska företag de valt har kravmärkta produkter.  

 

Figur 5 Diagram med en sammanställning av informanternas åsikter om vad som utmärker de etiska företagen. 

 

På frågan om vad som utmärker etiska företag var det mest dominerande svaret att företagen 

informerar om sitt etiska arbete. Denna åsikt kommer även tydligt fram då man tittar på frågan om 

vad som utmärker de företag som informanterna anser vara etiska. Något som däremot skiljer sig 

ganska mycket åt är att endast två personer anser att en bra personalpolicy utmärker etiska företag, 

men då informanterna anger vilka företag de anser vara etiska, är en bra personalpolicy enligt 8 

personer en anledning till att företaget anses etiskt.  

Sista intervjufrågan inriktar sig på informanternas åsikt om de anser att det behövs en märkning för 

företag som är etiska och i så fall varför eller varför inte. Majoriteten av informanterna tyckte det 

skulle vara bra med en märkning och en person gav förslag på att denna märkning skulle kunna vara 

uppbyggd på samma sätt som energiklassmärkningen för vitvaror. Beroende på vilken etisk nivå 

företaget befinner sig på så klassas det olika till exempel etikklass A, etikklass B och så vidare. En 

annan informant menade att det skulle kunna finnas märkningar för olika saker som till exempel att 

ett företa som t certifierat sig miljömässigt skulle kunna få en miljömörkning. Var det ett företag som 

istället certifierats i barnarbetsfrågan så att det gick att se att det inte förekommer barnarbete i 

något leverantörsled skulle detta företag få en sådan märkning.  

3

2

16

3

6

8

6

2

2

1

3

Produkterna är inte djurtestade

Säljer kläder i ekologisk bomull

Informerar om sitt etiska arbete

Har tänkt igenom hela sin produktionskedja

Står för sina handlingar

Bra Personalpolicy

Har kravmärkta produkter

Tänkt igenom djurhanteringsfrågan

Bra jämställdhetsarbete 

Tar socialt ansvar 

Förnybar el



   
 S i d a  | 22 Malin Berglund 
 

Tabell 4 Informanternas åsikter kring om en märkning för etiska företag behövs eller inte 

     

 Fråga 4    

     

 Bör det finnas någon sorts märkning för att visa på företagens etiska 

engagemang?  

Varför/varför inte?  

 

   Antal  

 

Ja, det bör finnas en 

märkning… 

Tydligare för konsumenten 15  

 Fördel för företag som gör rätt för sig 5  

 Konkurrensfördel för företag 8  

 Vägledning för medarbetare 2  

     

 

Nej, det bör inte 

finnas en märkning… 

Bryr man sig så vet man 4  

 Svårt att veta vad all märkning står för 6  

 Företagsinformation borde man få på annat sätt 3  

 Företag bör istället ha en dokumenterad policy 4  

     

 Vet ej… Har ingen bestämd åsikt i frågan 3  
     

  Summa: 50  
     

 

Av de 50 personer som intervjuats var det 30 stycken som tyckte att det skulle vara bra med en 

märkning som visar på företagens etiska engagemang. På frågan om varför en märkning bör finnas 

var det 15 personer som menade att det gör så det blir tydligare för konsumenten, 8 personer tyckte 

att det gav en konkurrensfördel till företagen och två personer tyckte att det kan fungera som en 

vägledning för medarbetare. Resterande fem personer tyckte att företag som gör rätt för sig ska ha 

möjlighet att dra fördel av sitt etiska engagemang vilket de kan göra med en märkning.  

 

Figur 6 Diagram med informanternas åsikter om varför en märkning av etiska företag bör finnas 

Det var 17 personer som tyckte att det inte behövs en märkning. Fyra av dessa menade att om man 

bryr sig om företagens etiska engagemang så vet man vilka företag som är engagerade. Det var sex 
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personer som tyckte det är svårt att veta vad all märkning står för. En av informanterna med denna 

åsikt gjorde en jämförelse med KRAV-märkningen och menade att man vet att det betyder något bra 

men egentligen har man ingen aning om vad som krävs för att produkter ska KRAV-märkas.  

 

Figur 7 Diagram med informanternas åsikter om varför en märkning för etiska företag inte bör finnas 

Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna anser att det är viktigt att företagen jobbar med 

etiska frågor eftersom det gör det lättare för konsumenten att själv kunna göra ett etiskt val. Det som 

utmärker etiska företag är att de har en policy att jobba efter. Denna policy redovisas och 

kommuniceras ut till konsumenterna. Företagen är ärliga och följer de lagar och värderingar som 

finns i samhället. 

De företag som ansågs etiska var framförallt Ikea och Mc Donalds som båda är bra på att informera 

om sitt etiska arbete. Ikea följer lagen i avseende att de har en personalpolicy och de har även tänkt 

igenom hela sin produktionskedja. Mc Donalds säljer kravmärkta produkter och har tänkt igenom 

djurhanteringsfrågan. 

Av de 50 informanterna var det 30 stycken som tyckte att det skulle vara bra med en märkning som 

visar på företagens etiska engagemang. Detta på grund av att det gör det tydligare för konsumenten 

att välja etiska alternativ dessutom ger det en konskurrensfördel till de företag som tar etiska frågor 

på allvar. Bland de 17 personer som ansåg en märkning onödig förekom åsikter som att det är svårt 

att veta vad all märkning står för och att om man är intresserad så vet man vilka företag och 

produkter som är bättre än andra i etiskt avseende. 

I nästa avsnitt analyseras informanternas svar utifrån uppsatsens frågeställning. Det innebär att 

endast frågorna om vad som utmärker etiska företag och frågan om vilka företag som anses etiska 

kommer analyseras. Övriga frågor i denna undersökning har fungerat som inledande respektive 

avslutande frågor vid intervjutillfället. 
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5 Analys 

Nedan analyseras informanternas intervjusvar med utgångspunkt från 

frågeställningen i uppsatsen och utifrån valda teorier.  

5.1 Vad som utmärker etiska företag enligt konsumenterna  

Saker som enligt några informanter utmärker ett etiskt företag är att företagen har en etisk policy att 

jobba efter. Även om det i dagsläget inte krävs att företagen ska ha en etisk policy enligt lagen är det 

en värdering som samhället mer och mer förväntar sig. Tittar man på olika företags webbsidor är det 

många som skrivit något om den företagspolicy det arbetar med och hur de använder den då de 

hanterar etiska frågeställningar. Företagen påverkas av rådande samhällsvärderingar och följer de 

normer som skapats. Men även intressenterna påverkas av rådande värderingar. De informanter som 

anser en etisk policy vara något utmärkande för etiska företag kan även de ha påverkats till sitt svar 

av de värderingar som finns samhället. Det kan även tänkas att dessa informanter jobbar på ett 

företag med en etisk policy som de som arbetstagare måste ta hänsyn till i sitt arbete. Då blir policyn 

ett hjälpmedel i arbetet istället för en kontrollfunktion för en intressent.  

Att företag har en etikpolicy kan ses som konsekvensetiskt då konsekvenserna av att ha en policy kan 

bidra till positiva konsekvenser för företaget. Bland annat genom att personer utanför företaget 

uppmärksammar företagets etiska perspektiv och väljer att handla med detta företag framför andra 

alternativ.  

Att ha en etikpolicy kan ses som dels en värderationell handling då den kan ha för avsikt att hjälpa 

företaget och medarbetarna att fatta beslut som stämmer med företagets etiska värderingar. Dels 

också som en målrationell handling som kan ge positiva effekter utanför företaget, förutsatt att 

policyn på något sätt förmedlas utanför företaget. En effekt som kan uppstå utanför företaget är att 

ytterligare stärka samhällets värdering i att företag bör ha en etikpolicy vilket gör att fler företag 

utarbetar en sådan.  

Informanterna tyckte även det är viktigt att företagen inte utnyttjar dem som har det dåligt ställt, att 

de är ärliga genom att göra det de säger att de gör och att de tar ansvar genom att de står för sina 

handlingar. Dessa handlingar kan tolkas som värderationella handlingar förutsatt att företagen utför 

dem för att de är meningsfulla för företaget och stämmer med företagets värderingar. Utan en 

etikpolicy kan det dock vara problematiskt att veta vilka företagets värderingar är. Dessa handlingar 

är även normer som alla omfattas av och som anses vara pliktetiska. Att dessa handlingar som är 

grundläggande normer angavs som något som utmärker etiska företag kan bero på en misstro på 
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företagen. På frågan om vilket företag som informanten ansågs vara etiskt var det många som inte 

kunde komma på något företag och några av dessa personer sa att det är så svårt att veta vad 

företagen egentligen gör.  

Det som flest informanter anser utmärker ett etiskt företag är att företagen på något sätt redovisar 

sitt etiska arbete och sedan på ett tydligt sätt kommunicerar detta. Dessa handlingar kan ses som 

målrationella då effekten av att informationen om det etiska arbetet sprids till konsumenterna 

hamnar utanför företaget. Informationen som når konsumenterna kan påverka deras uppfattning om 

företaget. Att så många informanter tycker det är viktigt att företag redovisar och informerar om sitt 

etiska engagemang kan bero på att detta kan underlätta för dem själva att välja och prioritera vilka 

företag som de vill handla med eller kanske arbeta hos.  

Ur företagets synvinkel kan denna typ av handlande klassas som konsekvensetiskt. Detta på grund av 

att det kan ge positiva konsekvenser för företaget förutsatt att företagets etiska handlande stämmer 

med tidens normer och värderingar. Ser man på detta ur ett intressentperspektiv så är det fler 

intressenter än bara konsumenterna som har intresse i att informationen om företagens etiska 

engagemang sprids. Man kan tänka sig att bland annat intresseorganisationer som arbetar för till 

exempel bättre miljö har användning av ett företags redovisning vad gäller dess miljöpåverkan.  

Tre personer tycker det som utmärker etiska företag är att de följer lagen. Man kan tänka sig att de 

flesta förutsätter att företagen följer gällande lagar och att det dessutom inte räcker att de gör det 

för att företaget ska anses vara etiskt. Att följa lagar klassas som pliktetiskt samtidigt som man kan 

tänka sig att det också är konsekvensetiskt. Detta på grund av att effekterna som uppstår då man 

följer lagen är positiva eller förhoppningsvis åtminstone inte negativa. Om företaget skulle välja att 

gå utanför lagen kan kanske lönsamheten för tillfället öka mer än om man följde lagen men de 

påföljder som kan drabba företaget väger sannolikt tyngre. Att vara laglig kan ses som ett 

traditionellt handlande det vill säga man följer lagen utan vidare eftertanke.  

Endast två personer fokuserar på företagets interna arbete för personalen. Den låga svarsfrekvensen 

för denna åsikt kan bero på att media sällan skriver om arbetsförhållanden i Sverige vilket gör att 

frågan inte uppmärksammas. Dessutom regleras detta till viss del av lagen som man förutsätter att 

företagen följer. Att ha en personalpolicy kan alltså ses som pliktetiskt då företagen följer gällande 

normer och lagar som hanterar personalfrågor. Lagen anger den minsta insats företagen måste göra 

och det är upp till företaget att sedan besluta om man vill göra mer för personalen. Dessa företag 

lägger då ett annat värde i personalen och de handlar således värderationellt.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna framförallt anser att företagen enligt de fyra 

delarna inom CSR ska ta ett etiskt ansvar. Det vill säga att företagen följer de normer och värderingar 

som finns i samhället. Några nämner att företagen måste följa de lagar som gäller det vill säga det 

lagliga ansvaret. Att företagen ska ta ett ekonomiskt ansvar och producera det samhället vill ha och 

till en rimlig produktionskostnad är det ingen som nämner. Att företag ska ta ansvar för saker som 

samhället inte förväntar sig att de ska ta omnämns inte heller vilket betyder att företag kan anses 

vara etiska utan att ta ett filantropiskt ansvar.  

5.2 Vilka företag anses etiska ur ett konsumentperspektiv  

Det företag som flest informanter ansåg vara etiskt var Ikea. Det som gör Ikea till ett gott företag 

tyckte informanterna var att Ikea informerar om sitt etiska arbete, står för sina handlingar och har en 

bra personalpolicy. Dessa åsikter återspeglas också i vad informanterna tycker utmärker etiska 

företag. Det var inte så många som menade att en bra personalpolicy är utmärkande för etiska 

företag men då informanterna beskriver saker de tycker gör Ikea till ett etiskt företag lyfts en bra 

personalpolicy fram som en anledning. Några personer nämner också att Ikea har tänkt igenom hela 

sin produktionskedja. Dels handlar det om platta paket som visar på ett miljötänk då de leder till 

färre transporter. Samtidigt handlar det även om var Ikea finns, deras prissättning, produktval och 

hur de når ut med sin information.  

Att Ikea har tänkt igenom hela sin produktionskedja kan ses som konsekvensetiskt. Att Ikea tillverkar 

efterfrågade produkter till ett bra pris och att de informerar om detta på ett tydligt sätt leder till bra 

effekter både för företaget men även för de konsumenter som är intresserade av just dessa 

produkter. Det miljömedvetna handlandet kan dessutom anses vara utilitaristiskt konsekvensetisk. 

Detta med tanke på att det leder till goda effekter inte bara för företaget eller konsumenterna utan 

för alla då till exempel färre transporter påverkar miljön mindre negativt. Dessa handlingar kan tolkas 

som värderationella förutsatt att handlingarna stämmer med företagets värderingar.  

Ganska många informanter ansåg även att Mc Donalds var ett etiskt företag. Detta på grund av att 

informanterna anser att Mc Donalds informerar om sitt etiska arbete, säljer kravmärkta produkter 

och för att de har tänkt igenom djurhanteringsfrågan. Det som inte framgår vid intervjuerna är vilket 

värde informanterna tycker att kravmärkta produkter har, det vill säga varför det är bra med 

kravmärkta produkter. Man kan tänka sig att en allmän uppfattning om KRAV är att det är något 

positivt med produkter och företag som har denna märkning. Däremot är det inte säkert att var och 

en vet vad märkningen står för och varför det är bra.  
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Ytterligare två företag anses etiska på grund av att de har ekologiska produkter. Det är dels 

kaffeproducenter och dels Saltå Kvarn i Järna. För respektive företag var det endast en informant 

som angav att företaget är etiskt.  

Att sälja kravmärkta produkter är en utilitaristisk konsekvensetisk handling. Detta på grund av att 

kravmärkta produkter bland annat bidrar till bättre miljö (KRAV-märket) vilket leder till goda effekter 

för alla. Det kan också ses som en värderationell handlig då valet att sälja kravmärkta produkter 

sannolikt stämmer med företagets egna värderingar.  

Mc Donalds har som tidigare nämnts även tänkt igenom djurhanteringsfrågan. De krav de ställer på 

sina underleverantörer är att de följer landets djurhanteringslagar och i Sverige att de också följer 

Scans omsorgsprogram (Mc Donalds). Då det främst gäller att följa lagar är detta pliktetiskt samtidigt 

är det en värderationell handling då det är handlingar som också bygger på företagets värderingar. 

Hennes & Mauritz och Vattenfall anses etiska utifrån handlingar som kan anses bidra till bättre miljö. 

Miljömässigt är det fördelaktigt att förbruka förnybar el jämfört med el från begränsade källor och 

att använda kläder som är gjorda i ekologisk bomull jämfört med bomull där arbetarna i sin 

arbetsmiljö utsätts för miljögifter i form av bekämpningsmedel. Då miljön påverkas positivt vilket är 

en effekt som tillkommer alla betyder det som det nämnts tidigare att det är en utilitaristisk 

konsekvensetisk handling. 

Både Body Shop och SEB anses goda på grund av att de informerar om sitt etiska arbete. Body Shop 

säljer dessutom produkter som inte testats på djur trots att den produktkategori de säljer brukar 

vara djurtestade. SEB anses förutom att de informerar om sitt etiska arbete även ha en bra 

personalpolicy och ett bra jämställdhetsarbete. Att inte ha djurtestade produkter eller att ha en bra 

personalpolicy och ett bra jämställdhetsarbete handlar om värderationalitet.  

Endast en person anger Systembolaget som ett etiskt företag och tycker detta på grund av att 

Systembolaget har en bra personalpolicy, står för sina handlingar och tar socialt ansvar genom att 

inte sälja till personer som är berusade eller under 20 år. Att inte sälja till berusade personer eller 

personer under 20 år handlar inte om att företaget gjort ett etiskt ställningstagande utan att de följer 

svensk lagstiftning (Alkohollag (1994:1738)). Det är ett traditionellt handlande som är pliktetiskt 

precis som att företaget står för sina handlingar också är.  

Ett ganska stort antal kan inte ange ett företag de anser vara etiskt och några av dessa personer 

förklarar detta med att det mesta man tror sig veta kommer ju från reklam och att det är svårt att 

veta vad som händer bakom fasaden. 
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Utgår man från de fyra delarna inom CSR kan man urskilja att de företag som anses vara etiska är de 

som tar ett etiskt ansvar genom att följa gällande normer och värderingar i samhället. Företagen 

måste dessutom ta ett lagligt ansvar och följa de gällande lagarna för de länder de verkar i. Dessutom 

anser några informanter att företagen har ett ekonomiskt ansvar och alltså producera varor som 

konsumenterna efterfrågar till ett rimligt pris. Däremot anses företagen fortfarande etiska utan att ta 

ett filantropiskt ansvar vilket innebär att de inte behöver ta hänsyn till saker som samhället inte 

förväntar sig att de ska göra. 

5.3 Analyssammanfattning  

De handlingar som informanterna anser ligger till grund för etiska företag är främst värderationella. 

Brytting (2005) frågar sig om företagen rör sig från det målrationella mot det värderationella 

företagandet vilket skulle betyda att företagen allt oftare utför handlingar som stämmer med 

företagets värderingar och normer.  

I diagrammet nedan visas de handlingar som informanterna anser ligger till grund för etiska företag 

fördelar på de olika inriktningarna inom etiken och även på de olika handlingstyperna. Det vill säga 

olika handlingar som till exempel att de gör som de säger eller att de står för sina handlingar har 

tolkats som pliktetiska handlingar men även som värderationella handlingar. Totalt har alltså fyra 

olika handlingar tolkats som pliktetiska, tre handlingar har tolkats som konsekvensetiska och en 

handling som både plikt- och konsekvensetisk. Samma handlingar har även tolkats utifrån olika 

handlingstyper. Fyra handlingar har tolkats som värderationella, två handlingar har tolkats som 

målrationella, en handling har tolkats som traditionell och ytterligare en handling ansågs vara både 

värde- och målrationell.  

 

Figur 8 Diagram över olika åsiktsinriktningar fördelat på etisk inriktning och handling 
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Framförallt tycker informanterna att företagen ska ha en etisk policy som de också jobbar efter, att 

de är ärliga genom att de utför de handlingar de säger att de gör och att de sedan tydligt informerar 

om vad de gör. Handlingar som att inte utnyttja dem som har det dåligt ställt, att vara ärlig och att ta 

ansvar för sina handlingar och att jobba aktivt utifrån en etik- och/eller en personalpolicy är alla 

värderationella. Vilket det även är att handla med kravmärkta produkter, att värna om djurens rätt 

till ett värdigt liv och att värna om miljön genom att försöka minska på mängden transporter.  

Ikea handlar också värderationellt och ansågs etiskt av flest informanter. Ikea anses av några 

informanter ha tänkt igenom hela sin produktionskedja med avseende på vilka produkter de säljer 

och till vilka priser samt var varuhusen är lokaliserade och hur de informerar konsumenter. Detta 

leder till bra effekter både för företaget men även för de konsumenter som är intresserade av just 

dessa produkter vilket också gör att Ikeas handlande kan tolkas som konsekvensetiskt.  

Så gott som alla företag har någon form av personalpolicy då stora delar av det som beskrivs i en 

sådan regleras av svensk lag (Diskrimineringslagen). Därför kan det tillsammans med att följa lagen 

avseende djurhantering, försäljning av alkohol samt andra grundläggande normer och värderingar 

som att inte utnyttja folk som har det dåligt ställt, att vara ärlig och att stå för sina handlingar anses 

som pliktetiskt. Att följa lagen kan även ses som konsekvensetiskt då effekterna av att vara laglydig 

kan förväntas vara goda. Företagets trovärdighet stärks och det för inte med sig några negativa 

påföljder från samhället. Att vara laglig kan också ses som ett traditionellt handlande det vill säga 

man följer lagen utan vidare eftertanke.  

Åsikter om att företagen på olika sätt värnar om miljön och säljer kravmärkta produkter anses vara 

utilitaristiskt konsekvensetiskt på grund av att det leder till positiva konsekvenser för oss alla, 

återkommer hos informanterna.  

De handlingar som kan anses vara målrationella är att ha en etik- och/eller personalpolicy och att 

informera. Detta förutsatt att företagen genomför handlingarna för att nå ett större mål utanför 

företaget som till exempel att bidra till att stärka samhällets värderingar kring vikten att ha en 

etikpolicy. 

De handlingar som kan tolkas som värderationella kan ofta även tolkas som pliktetiska och handlar 

om att följa rådande normer och värderingar vilket också innebär att det anses att företagen ska ta 

ett etiskt ansvar. Några av de pliktetiska handlingarna handlar om att följa rådande lagar vilket i sin 

tur innebär att man vill att företagen tar sitt lagliga ansvar. Endast få personer har angett handlingar 

som innebär att företagen ska ta ett ekonomiskt ansvar. Totalt sett har inte någon informant angett 

någon form av handlande som antyder en önskan om att företagen ska ta ett filantropiskt ansvar.  
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6 Slutsats och avslutande diskussion  

Vad som väger tyngst då konsumenter avgör vilka företag som anses etiska är att företagen följer 

rådande värderingar och normer. Det är framförallt det etiska ansvaret som konsumenterna anser 

vara en viktig grund för om företaget kan anses etiskt eller inte. Företagen måste vara medvetna om 

sin roll i det etiska spelet och att de spelar ärligt och med öppna kort.  

Det finns viss misstro till att företagen verkligen är ärliga. Istället förekommer det uppfattningar om 

att företagen kanske inte alltid är så bra och duktiga som de utger sig för att vara och att de därmed 

försöker dölja vissa saker för konsumenterna. Detta är ett område där företagen har en del att jobba 

med. 

De företag som konsumenterna ansåg vara etiska var främst IKEA (17 personer) och Mc Donalds (7 

personer) vilka också ansågs ta ett etiskt ansvar. Tittar man på alla företag som angavs som etiska 

företag ansågs så gott som alla ta ett etiskt ansvar, några ansågs ta ett lagligt ansvar och något 

ansågs även ta ett ekonomiskt ansvar.  

Företagsetik är ett ganska otydligt område vilket märks väl på informanternas svar. Vad är det 

egentligen som gör Mc Donalds till ett etiskt företag? Vad innebär det egentligen att de har tänkt 

igenom djurhanteringsfrågan? Varifrån har konsumenterna fått information om företagen och är det 

utifrån denna information de värderar företagens handlingar?  

Vad som utmärker ett etiskt företag är en ganska stor fråga och några personer som intervjuades 

tänkte efter riktigt ordentligt utan att komma fram till något svar. Det går att se att konsumenterna 

tänker i olika banor när de tänker på etiska företag som till exempel kravmärkta produkter jämfört 

med att företaget ska jobba efter en etisk policy. Samtidigt är det intressant att se att dessa svar 

också hör samman då de båda handlar om värderingar och normer som finns i samhället idag.  

Det kan vara intressant att titta närmare på konsumenternas åsikt om hur företagen som ansågs 

etiska själva framställer sitt etiska engagemang. En jämförelse mellan konsumenternas åsikter och 

företagens skulle kunna genomföras för att se om konsumenternas bild stämmer med det som 

företagen säger.  
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8 Bilagor  

8.1 Intervjuguide  

Många företag idag jobbar mycket med csr (socialt ansvarstagande) och etik. Media tar ju upp många 

frågor kring hur företag agerar i frågor kring miljö, utnyttjande av barn och hur djur behandlas mm. 

Dessa frågor berör dels hur företagen agerar i andra länder som har andra lagar gällande dessa frågor 

men även hur de agerar på sin hemmamarknad (här i Sverige). Vissa företag skänker också pengar till 

välgörande ändamål. 

 

Frågor: 

1. Tycker du det är viktigt att företag handlar etiskt?  

a. Varför/varför inte? 

2. Vad utmärker ett etiskt företag?  

3. Kan du ge exempel på företag som du tycker är etiska?  

a. Vad är det som gör respektive företag etiskt?  

4. Bör det finnas någon sorts märkning för att visa på företagens etiska engagemang? 

a. Varför/varför inte? 

 


