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Titel: Vilka faktorer påverkar anställdas etiska förhållningssätt? 

 

Bakgrund: Anställda i organisationer möter dagligen etiska dilemman som de måste ta 

hänsyn till, därmed krävs det att individen tar ställning till vad som är etiskt och oetiskt i 

varierande situationer. Denna studie undersöker etiskt förhållningssätt, vilket berör 

människors moraliska attityder om vad som anses vara rätt och fel. Människor agerar utifrån 

olika moraliska skäl vilka kan bero på individen eller situationen. Vi vill skapa förståelse för 

vilka faktorer som påverkar en anställds etiska förhållningssätt. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som påverkar anställda att 

domineras av ett visst etiskt förhållningssätt i den svenska arbetskraften. 

 

Metod: Vi har genom moralfilosofiska teorier, tidigare empirisk forskning samt logiskt 

resonemang skapat teorier om vilka faktorer som påverkar anställdas etiska förhållningssätt. 

Utifrån dessa teorier har hypoteser härletts som testats empiriskt via ett egenutformat 

mätinstrument. Mätinstrumentet är utformat som en enkät, vilket innebär att studien har utgått 

från en kvantitativ forskningsansats. 

 

Resultat: Resultat och analyser är genomförda på enkätmaterial inhämtat från ett urval i den 

svenska arbetskraften. Undersökningens resultat visar att både individuella och 

organisatoriska faktorer har samband med anställdas etiska förhållningssätt. Tydligast 

samband kan ses mellan individuella faktorer och ett utilitaristiskt förhållningssätt, samt 

mellan organisatoriska faktorer och ett egoistiskt förhållningssätt. Dessutom visar pliktetiskt 

förhållningssätt samband med bådadera kategoriseringarna av faktorer.  
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Title: Which factors influence employees’ ethical orientations? 

  

Background and problem: Employees are daily faced with ethical dilemmas at the 

workplace, thus requires the individual to take a stand for what is ethical and unethical in 

varying situations. This study examines ethical orientations, which affect peoples’ moral 

attitudes about what is considered as right and wrong. People act on the basis of moral 

grounds, which may depend on individual or situational factors. We want to create an 

understanding of these factors, which may influence employees’ ethical orientation. 
 

Purpose: The aim of this study is to identify the factors that influence employees’ ethical 

orientation in the Swedish workforce. 
 

Method: We have created theories about the factors, which influence employees’ ethical 

orientations. This is based on normative moral theories, previous empirical research and 

logical reasoning. Based on these theories we have derived hypotheses, which have been 

tested empirically through a selfdesigned measurement. The measurement is designed as a 

survey and therefor the study has been based on a quantitative research approach. 
 

Conclusion: Results and analysis are conducted from a survey and data was collected from a 

sample consisting of employees in the Swedish workforce. The results show that both 

individual and organizational factors can influence employees’ ethical orientation. Strongest 

relations are shown between individual factors and an utilitarian orientation. In contrast, the 

organizational factors influence an egoistic orientation. Moreover, ethics of duty shows 

association with both categories of factors.  
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1.	  Inledning	  
 det inledande kapitlet beskrivs problematiken bakom varierande etiska förhållningssätt 

hos anställda i den svenska arbetskraften för att bättre klargöra vilket ämne studien 

behandlar. Kapitlet tar vidare upp problemformuleringen och syftet med studien. 

	  

1.1.	  Bakgrund	  
Anställdas dilemma, 

 

Efter en lång period som arbetslös har Björn äntligen fått sitt drömjobb. Företaget drivs 

effektivt av den verkställande direktören. Arbetsplatsen karakteriseras av nära personliga 

relationer mellan medarbetare och chefer. Som nyckelperson på finansavdelningen har Björn 

upptäckt att en del av arbetskraften får sin lön utbetald kontant under bordet. Björn tar upp 

ärendet med facket, dock kräver de bevis för anklagelserna. För att styrka sina misstankar 

bryter Björn sig in i personalavdelningens arkiv, där finner han dokument som intygar de 

anställdas illegala förhållanden. Björn stjäl dokumenten som bevis för sina anklagelser. 

Agerade Björn rätt? 

 

Vad som anses som ett etisk korrekt agerande i anställdas dilemmat är svårt att avgöra. Hur 

människor agerar och bedömer vad som är rätt och fel är individuellt. Det grundar sig i en 

människas etik och moral (MacVean & Neyroud 2012).  

 

Etik kommer från det grekiska ordet Ethoes, vilket betyder karaktär (Frostenson 2011; 

Brytting 2005). Frostenson (2011) beskriver etik som läran och funderingar kring moral. Inom 

filosofin används begreppen moral och etik synonymt (Brytting 2005). Begreppen kan 

skildras som människans attityder och inställningar gentemot vad som betraktas som rätt och 

fel (Frostenson 2011; Crane & Matten 2010; Dutt & Wilber 2010). Människan är ett moraliskt 

subjekt, vilket innebär att människan kan göra val och därmed har den ett motiv för sitt 

agerande (Brytting 2005). Chefer och anställdas moral speglas därmed vidare till 

organisationens etiska värderingar (Brytting 2005).  

 

Under historiens gång har ett flertal filosofer försökt ange vad som kan beskrivas som rätt och 

fel gällande människors agerande (Brytting 2005). Moralfilosofiska teorier har varit 

vägledande för hur etik har tillämpats i organisationer (Crane & Matten 2010). Dessa teorier 

I 
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har varit av normativ karaktär, vilket innebär att de beskriver resonemanget kring hur 

människor bör agera (Crane & Matten 2010; Brytting 2005). De mest framträdande lärorna 

inom de moralfilosofiska teorierna är konsekventialismen och icke-konsekventialismen 

(Crane & Matten 2010).   

 

Konsekventialismen grundas på att prioritera resultatet framför agerandet, vilket innebär att 

konsekvenserna av ens handlingar avgör om ett agerande är etiskt eller ej (Shultz & Brender-

IIan 2004; Crane & Matten 2010). Inom konsekventialismen förekommer olika teorier, där 

huvudteorierna är egoism och utilitarism (Brytting 2005). Egoismen tar hänsyn till 

beslutsfattarens konsekvenser, medan utilitaristerna utgår från att skapa goda konsekvenser 

för så många individer som möjligt (Shultz & Brender-IIan 2004). Egoister anser att en 

handling är etisk när den gynnar den egna individen medan utilitarister anser att handlingar är 

etiska då de resulterar i största möjliga nytta för största möjliga antal människor (MacVean & 

Neyroud 2012; Crane & Matten 2010). 

 

Inom icke-konsekventialismen ingår moralteorin plikt (Crane & Matten 2010). Denna 

moralteori utgår från att människan ska följa rationella principer och konsekvenser av 

handlingar saknar betydelse vid bedömning av vad som är rätt och fel (Brytting 2005; Shultz 

& Brender-IIan 2004).  

 

Moralfilosofiska teorier har visat sig påverka människors etiska omdömen (Davis, Andersen 

& Curtis 2001), i den bemärkelsen att det är logiken bakom teorierna som påverkar och inte 

den faktiska teorin. I likhet med Casali (2011) ponerar vi att det existerar en 

multidimensionell etik där människor varierar sig i sitt etiska förhållningssätt. En människa är 

inte nödvändigtvis en radikal egoist, utilitarist eller pliktetiker. Därmed existerar det två 

perspektiv på etiskt förhållningssätt. Det ena perspektivet baseras på en endimensionell etik 

där människan endast kan influeras av ett förhållningssätt (Casali 2011). En av förespråkare 

för denna endimensionella etik är Lawrence Kohlberg som påstår att etiskt förhållningssätt är 

varandra uteslutande (Kohlberg 1973). I kontrast finns, som ovan nämnts, en 

multidimensionell etik vilken innebär att individer skiftar mellan varierande etiska 

förhållningssätt (Casali 2011). Detta innebär att individer kan domineras av ett 

förhållningssätt men fortfarande influeras av de andra två.  
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De tre moralfilosofiska teorier, egoism, utilitarism och plikt, kan knytas tillbaka till de 

anställdas dilemma, vilken beskrivs i det inledande stycket. Att bryta sig in i 

personalavdelningens arkiv och stjäla dokumenten kan både ses som etiskt och oetiskt 

beroende på vilket etiskt förhållningssätt individen domineras av. En egoist skulle anse att 

handlingen är etisk om den gynnar den egna individen, därmed skulle det vara oetiskt att 

riskera uppsägning från företaget om det endast gynnar andra individer. En människa som 

domineras av utilitarismen skulle anse agerandet vara etiskt om handlingen bidrar till att 

skapa nytta för de andra anställda. Som pliktetiker kan agerandet försvaras som etiskt då alla 

människor ska ha rätt till arbete under liknande förhållanden, vilket rimligtvis anses vara en 

grundläggande rättighet. Stöld kan inom pliktetiken ses som oetiskt, dock kan en moralisk 

princip innebära att stöld inte är berättigat medan handlingen att stjäla för att skapa rättvisa 

kan försvaras. Diskussionen visar på komplexiteten med etiska förhållningssätt och 

problematiken med bedömningar om vad som anses vara etiskt och oetiskt. 

 

1.2.	  Problemdiskussion 
Som anställdas dilemmat visar är det svårt att avgöra om individer agerar rätt eller fel när de 

ställs inför etiska svårigheter. Vilket agerande som anses etiskt eller oetiskt är beroende av 

vilket förhållningssätt individer domineras av. Utifrån de tre moralfilosofiska teorierna 

egoism, utilitarism och plikt rättfärdigas individers agerande på olika grunder. Dessa etiska 

förhållningssätt baseras på skilda normer som individer använder för att avgöra huruvida ett 

agerande är rätt eller fel (Shultz & Brender-Ilan 2004). Varför är det viktigt att studera 

människors och i detta fall anställdas etik?  

 

En anställds etik kan ha betydelse för både den enskilda individen, för dennes omgivning och 

för samhället. Detta har visat sig i exempelvis finansiella skandaler, vilket har 

uppmärksammats allt mer i näringslivet och i media (Kish-Gephart, Harrison & Treviño 

2010). Enronskandalen är ett exempel som bidragit med stor oro i affärsvärlden (Pendse 

2011). Omgivningen ifrågasatte Enrons affärsmetoder då det avslöjades att anställda i bolaget 

ägnade sig åt insiderhandel, manipulation av bokföringen och korruption (Healy & Palepu 

2003; Armstrong, Williams & Barrett 2004). Enron hade system som lyckades förmå de 

anställda att agera efter företagets normer, trots att de anställda var medvetna om att detta inte 

ansågs som korrekt agerande utifrån samhällets etiska normer (Anand, Ashforth & Joshi 

2004). De anställda kan ha agerat rätt utifrån företagets etiska normer då de agerade för att 
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gynna organisationen. Dock kan detta utifrån samhällets perspektiv ses som att Enrons 

anställda agerade egoistiskt, då de agerade i egenintresse och inte tog hänsyn till samhällets 

nytta. Som konsekvens av finansiella skandaler, såsom Enronskandalen, har företagsetik fått 

större uppmärksamhet (Kish-Gephart, Harrison & Treviño 2010). Då organisationer utgörs av 

dess anställda är det nödvändigt att kartlägga individers etik framför organisationers etik. Det 

är människan som är ett moraliskt subjekt, inte organisationen, som har förmågan att fatta 

beslut och ansvarar för dennes agerande (Brytting 2005). Således är det individens etiska 

agerande och organisationens påverkan på individer som skapar organisationens agerande. 

Därmed är det inte organisationen som kan agera etiskt utan det är de anställda i 

organisationen som agerar etiskt. Organisationer torde därmed vara intresserade av vad som 

påverkar anställdas etik.  

 

Organisationer, myndigheter och chefer försöker finna nya sätt att förstå vad som påverkar 

anställdas agerande för att på så vis minska etiskt ej accepterat beteende i organisationer 

(Casali 2011). Att skapa förståelse för vad som inverkar på anställdas agerande kan hjälpa att 

minska förekomsten av ej uppskattat beteende i organisationer. Anställda inverkar på hur 

organisationer styrs och vad som utförs inom verksamheten (Brytting 2005). Därmed är det 

nödvändigt att undersöka vad som påverkar anställdas agerande för att kunna stimulera etiskt 

korrekt beteende och förhindra etiskt ej accepterat agerande i organisationer.  

 

Vad som anses som ej accepterat agerande kan rimligtvis variera beroende på yrke och vilken 

organisation den anställda arbetar i. Det kan tänkas att olika etiska förhållningssätt är lämpade 

för skilda yrken. Vi anser det är rimligt att organisationer som arbetar med välgörenhet torde 

främja en organisationskultur vilken ser till konsekvenserna för många människor och därmed 

samhällets bästa. Att ha anställda som agerar endast utifrån sitt egenintresse anser vi inte vara 

ett lämpligt beteende i dessa organisationer. Detta för att individer som endast har som syfte 

att främja sitt eget intresse kan motsätta sig organisationens vision att hjälpa utsatta grupper i 

världen, vilket kan bidra till skandaler och kan även skada organisationens legitimitet. Ett 

exempel på detta är Röda Korsets styrelseordförande Bengt Westerberg som erhållit höga 

årsarvoden, vilket har kritiserats av många individer i samhället då höga belöningar torde 

strida mot Röda Korsets vision (Bondesson 2010). Välgörenhetsorganisationer kan förlora 

förtroendet från samhället om personalen agerar utifrån den egna individens nytta utan att se 

till konsekvenserna för andra. Därmed är det av vikt att dessa organisationer rekryterar 
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individer som värnar om allmänheten. Inom säljyrket kan det däremot anses nödvändigt att 

anställda domineras av egoismen då de torde drivas av måluppfyllelse för att nå uppsatta 

försäljningsmål. Följaktligen kan det anses olämpligt för säljare att agera utan att ta hänsyn 

till konsekvenserna, eftersom den anställdas prestation ligger i fokus. Således kan det tänkas 

att organisationer vilka har fokus på försäljning rekryterar personal som drivs av 

måluppfyllelse och som ökar sin prestation då incitamentssystem finns närvarande. På 

motsvarande sätt kan det inom juristyrket anses nödvändigt att anställda följer rationella 

principer. Detta eftersom jurister inte bör ta hänsyn till känslor utan endast följa lagar och 

regler. Det kan därmed anses problematiskt om jurister agerar för alla människors bästa, då 

detta inte associeras med juristyrket eftersom de ska säkerställa att lagen följs. Denna 

diskussion visar på problematiken kring etiska förhållningssätt i arbetslivet. Det anses rimligt 

att de varierande förhållningssätten inte är lämpade för alla yrken och organisationer. Därmed 

kan kunskap om vad som påverkar anställdas etiska förhållningssätt bidra till att 

organisationer rekryterar både chefer och anställda vilka domineras av önskvärt etiskt 

förhållningssätt. Vad är det då som är av vikt vid rekrytering och vad driver individers 

agerande?  

 

Historiskt har forskare hävdat att både inre och yttre faktorer inverkar på individers agerande 

(Crane & Matten 2010). Individuella egenskaper såsom utbildning och erfarenhet har visat sig 

ha en effekt på människors etiska utveckling (Kohlberg & Hersh 1977). Kohlberg (1973) 

menar att människor med kortare erfarenhet har lägre förmåga till etiskt resonemang än 

individer med längre erfarenhet, med detta menas att en människa utvecklar sitt etiska 

resonemang genom åren (Kohlberg 1973). I kontrast menar Marquez och Azevedo-Pereira 

(2009) att människor med längre erfarenhet följer regler mer sällan än nyanställda, vilket 

tolkas som att anställda med längre erfarenhet agerar mer utifrån sitt egenintresse än vad 

nyanställda gör. Detta visar på skillnader i resultat gällande individuella faktorers påverkan på 

anställdas etiska förhållningssätt. Anställdas personliga etik förs med till arbetsplatsen, vilket 

innebär att en anställds etik påverkar organisationens etik (Mauro, Natale & Libertella 1999). 

Anställda i organisationer möter dagligen etiska dilemman som de måste ta hänsyn till, 

därmed krävs det att individen tar ställning till vad som är etiskt och oetiskt i varierande 

situationer (Reiss & Mitra 1998). På grund av detta har flertalet organisationer utfört åtgärder 

som ska bidra till att minska etiskt ej accepeterat beteende i organisationer (KPMG 2013).  
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En åtgärd som organisationer har infört för att hantera etiska frågor är etiska koder (Svensson, 

Wood, Singh & Callaghan 2009). Ferrell och Skinner (1988) hävdar att etiska koder har en 

positiv effekt på anställda och menar att oetiskt beteende minskar när etiska koder etableras i 

företag. Med oetiskt beteende menas agerande utifrån egoismen där ett exempel är att 

vilseleda människor för att öka sin egen nytta. Även Ford och Richardson (1994) menar att 

etiska koder har en inverkan på anställdas etiska agerande. Dock finns det studier som påstår 

att enbart etiska koder inte påverkar etiskt beteende (Webley & Werner 2008). Ett tydligt 

exempel på detta är Enronskandalen. Enron hade etablerade etiska koder i sin verksamhet, 

trots detta agerade företagets anställda inte i enlighet med samhällets etiska normer (Webley 

& Werner 2008). Trots att mycket forskning har ägnats åt att studera individers beteende 

(Craft 2013), skiljer sig forskningens resultat åt (O’Fallon & Butterfield 2005; Craft 2013). 

Detta visar på komplexiteten i ämnet vilket kan vara en anledning till att forskningen på 

området är främst av icke-empirisk karaktär. 

 

Den forskning som finns tillgänglig från omvärlden är främst av normativ karaktär (Treviño 

1986). Dessutom är den empiriska forskningen från omvärlden bristfällig i den bemärkelsen 

att flertalet studier inte definierar vad som är etiskt och oetiskt agerande, utan läsarens 

subjektiva bedömning får avgöra begreppens definition (Randall & Gibson 1990). En 

litteraturgenomgång utförd av Brytting och Egels (2004) pekar på att även svensk forskning, 

vilken är inriktad på anställdas etik, lyser med sin frånvaro. Dessutom är det mindre frekvent 

förekommande med forskning som utgår från moralfilosofiska teorier och det saknas även 

definitioner på vad som är etiskt beteende i undersökningarna (Brytting & Egels 2004). 

Framför allt menar Brytting och Egels (2004) att empirisk forskning är sällsynt på området. 

För att bidra med empirisk forskning ämnar studien frambringa klarhet i vilka faktorer som 

påverkar etiskt förhållningssätt hos anställda i den svenska arbetskraften. På grund av ökad 

etisk medvetenhet i näringslivet, delade meningar om vad som påverkar individers etiska 

förhållningssätt samt bristande forskning leder det fram till vår problemformulering: 

 

Vilka faktorer påverkar etiskt förhållningssätt hos anställda i den svenska arbetskraften? 

1.3.	  Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som påverkar anställda att domineras 

av ett visst etiskt förhållningssätt i den svenska arbetskraften.  
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2.	  Metod	  
 kapitel 2 ges en presentation av studiens valda forskningsansatsen, vilket innebär att vi 

beskriver hur studien har utförts samt varför den genomförts på detta sätt. Vi presenterar 

även en överblick av teorier som använts för att undersöka vilka faktorer som påverkar 

anställdas etiska förhållningssätt i den svenska arbetskraften. 

2.1.	  Forskningsansats	  
Studiens syfte är att identifiera vilka faktorer som påverkar anställda att domineras av ett visst 

etiskt förhållningssätt i den svenska arbetskraften. Litteratur kring normativ etik är omfattande 

och det finns flertalet teorier om etiskt förhållningssätt. Flertalet forskare har beskrivit 

konsekventialismen samt icke-konsekventialismen, vilket innebär att det är ett område som 

har mycket forskning bakom sig (Crane & Matten 2010; Brytting 2005). Det är dock 

bristfälligt med teori gällande vilka faktorer som kan tänkas inverka på en individs etiska 

förhållningssätt (Brytting & Egels 2004). Teorier om vilka faktorer som kan anses påverka 

individers etiska förhållningssätt, har därmed skapats ur ett logiskt resonemang och utifrån 

normativa teorier. Att skapa ny teori utifrån logiskt resonemang och sedan härleda detta till 

hypoteser som därefter testas empiriskt anses enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) 

tillhöra ett deduktivt angreppsätt. Denna nya teori med hypoteser innebär att vi utfört en 

explorativ undersökning (se Yin 2007), vilket innebär att vi utökar den befintliga empiriska 

forskningen på området. Enligt Yin (2007) kan en explorativ undersökning använda flertalet 

forskningsmetoder, dock ska valet av strategi bero på forskningsfrågan. Vårt syfte bygger på 

forskningsfrågan Vilka faktorer påverkar etiskt förhållningssätt hos anställda i den svenska 

arbetskraften?. Frågor som utformas utifrån ordet vilka är enligt Yin (2007) bäst lämpade för 

enkätundersökningar, även detta motiverar en deduktiv ansats för vår studie. Med anledning 

att vi vill vara explorativa och har en väl lämpad forskningsfråga för deduktiv ansats, har 

denna forskningsansats använts för undersökningen.  

 

Ett alternativ till den deduktiva metodansatsen är induktiv metod. I detta fall hade studien 

utgått från att studera forskningsobjektet och därefter samlat in information (Patel & 

Davidson 2011). Sedan hade teori skapats utifrån den insamlade empirin (Jacobsen 2002). 

Vid induktiv metod hade observation krävts på studiens samtliga faktorer. Observation hade 

skett på anställda i den svenska arbetskraften och därefter hade teori skapats ur dessa 

observationer. Utifrån observationerna hade vi fått fram teorier om hur anställdas etiska 

förhållningssätt påverkas av faktorerna. Hade observationer gjorts på exempelvis män och 
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kvinnor hade en teori skapats om vilket förhållningssätt de olika könen domineras av. Den 

induktiva metoden ansågs dock endast som alternativ för en studie som baseras på enstaka 

faktorer. Detta på grund av att observationsmetod anses vara tidskrävande (Patel & Davidson 

2011). 

 

Med hänsyn till ovanstående argument ansåg vi att en induktiv metod inte är lämpad då vi valt 

att utföra en kartläggande studie. Vi har valt att studera flertalet faktorer då tidigare forskning 

är bristande gällande detta (Brytting & Egel 2004). Därmed har inkluderat individuella och 

organisatoriska faktorer för att öka kunskap kring vilka samband som finns mellan faktorerna 

och anställdas etiska förhållningssätt. Då vi ville göra ett generaliserbart resultat, gentemot 

studiens urval krävdes ett stort antal respondenter. Detta innebär att en deduktiv ansats ansågs 

mer lämpad då det empiriska materialet begränsas genom enkäter, vilket bidrar till att 

insamling av material kunde ske effektivt. Vi anser att den deduktiva ansatsen har fler 

fördelar gällande kartläggande studier, därmed blev valet att basera denna studie på 

deduktion.   
 

2.2.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar individers etiska 

förhållningssätt i den svenska arbetskraften. Med syftet som utgångspunkt har studien 

baserats på teorier kring etiska förhållningssätt, vilka har sitt ursprung i konsekventialismen 

och icke-konsekventialismen. Utifrån konsekventialismen kunde två normativa teorier 

urskiljas; egoismen och utilitarismen. I den icke-konsekventialistiska läran ingår det 

pliktetiska förhållningssättet. Studien har haft sin vetenskapliga utgångspunkt i de normativa 

teorierna, vilka har definierat de etiska förhållningssätten. Utifrån litteraturgenomgång av 

tidigare empirisk forskning (Ford & Richardson 1994; Loe, Ferrell & Mansfield 2000; 

O’Fallon & Butterfield 2005; Craft 2013), samt från logiskt resonemang, har förståelse 

skapats för vilka individuella och organisatoriska faktorer som kan ha samband med 

anställdas etiska förhållningssätt.    

 

Moralfilosofiska teorier som beskrivs ovan har en koppling till etiskt beslutsfattande. Etiskt 

beslutsfattande kopplas till fyra steg enligt Rest 1986 (se Jones 1991). Dessa steg beskrivs 

nedan i Figur 1.  
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Figur 1. Etiskt resonemang. 

 

Vi har utifrån Rests (1986) modell sammankopplat etiskt beslutsfattande med etiskt agerande 

(Se Jones 1991). Detta gjordes då vi ponerar att en individs attityd ligger till grund för dennes 

agerande. Etiskt agerande och beslutsfattande avgörs av en människas etiska avsikt (Jones 

1991). Individens etiska avsikt utgörs av dennes attityd inför etiskt agerande. Forskare har 

empiriskt kunnat påvisa att moralfilosofiska teorier påverkar individers etiska avsikt (Davis, 

Andersen & Curtis 2001), i den bemärkelsen att det är logiken bakom teorierna som påverkar 

och inte den faktiska teorin. Lämpligast tillvägagångssätt att observera en individs agerande 

är att studera attityden till agerandet (Fishbein & Ajzen 1975 se Jones 1991). Vi har därmed 

valt att studera anställdas attityd gentemot dennes agerande, då attityden ligger till grund för 

agerandet.  

 

Orden avsikt, attityd och beslutsfattande har genom studien sammankopplats till att benämnas 

agerande. Vi har valt att benämna det agerande för att underlätta förståelse, då variation av 

begreppen kan skapa förvirring. 

 

För att uppnå studiens syfte har en modell skapats som ska vara till hjälp för att forma 

hypoteser som sedan testas. Modellen ger en generell kartläggning av möjliga faktorer som 

kan inverka på etiska förhållningssätt. Denna modell har formats utifrån teorier kring 

faktorerna som vi trott påverkar. Utifrån litteraturgenomgång och logiskt resonemang har 

olika faktorer framkommit som lagts samman och därmed skapat modellen. Modellen är av 

uttömmande slag, vilket innebär att den inkluderar alla faktorer som vi har påträffat i 

forskningen samt faktorer som vi själva ansett påverkar. Vi valde att inte avgränsa modellen 

vad gäller antal faktorer då vi ville göra en generell kartläggning av vad som påverkar 

individers etiska förhållningssätt. Tidigare empirisk forskning på området gällande vilka 

faktorer som kan tänkas inverka på en anställds etiska förhållningssätt är bristfällig (Brytting 

& Egels 2004).  



 
	  
	  
	  

	   16	  

Utifrån normativa teorier och logiskt resonemang har hypoteser skapats. Tillvägagångssättet 

för att skapa hypoteser har varit att studera litteratur för att urskilja om det finns samband 

mellan faktorer och etiskt förhållningssätt. Med hjälp av litteratur har vi försökt urskilja och 

tolka om någon faktor kan tänkas påverka en anställd till att anta ett visst etiskt 

förhållningssätt. Med detta menas att vi försökt tolka om litteraturen haft en riktning mot 

någon av de tre etiska förhållningssätten; egoism, utilitarism eller plikt. Denna riktning har 

sedan legat till grund för skapandet av hypoteser som påvisar samband mellan den aktuella 

faktorn och något av de tre etiska förhållningssätten. 

 

Med bakgrund till de tre etiska förhållningssätten som studien baserats på anser vi att etiskt 

och oetiskt beteende endast kan definieras utifrån vilket förhållningssätt en individ domineras 

av. Detta beror på att agerande anses oetiskt med hänsyn till olika grunder utifrån de tre 

moralfilosofierna. Exempelvis anses oetiskt agerande utifrån egoismen sådant agerande som 

inte gynnar den egna individen, medan detta beteende anses etiskt utifrån ett utilitaristiskt 

förhållningssätt. Därmed finns det inget beteende som kan definieras oetiskt då det är 

beroende av vilket etiskt förhållningssätt individen domineras av. Således används ej 

begreppet oetiskt i denna studie med undantag när empirisk forskning beskrivs. Vid den 

empiriska forskningens genomgång förklaras begreppet oetiskt utifrån vilket etiskt 

förhållningssätt som vi tolkar författarna utgått från.  

 

Studien har antagit en positivistisk utgångspunkt då den har som syfte att förklara vilka 

faktorer som påverkar individers etiska förhållningssätt (Bryman & Bell 2005). Med 

positivistisk utgångspunkt menas att studien ämnar utforska den sociala verklighet där 

kunskap finns tillgänglig för människans förnuft (Bryman & Bell 2005). Positivister bedriver 

forskning via den hypotetiskt-deduktiva modellen där teorier härleder hypoteser, vilka prövas 

empiriskt från verkligheten (Patel & Davidson 2011). Denna studie har ett positivistiskt 

förhållningssätt då den baseras på normativa teorier samt teorier skapade utifrån logiskt 

resonemang. Utifrån teorin har hypoteser härletts och testats för att se hur den normativa 

teorin överensstämmer med anställdas etiska förhållningssätt i den svenska arbetskraften. 

Positivismen ämnar därmed förklara vad som påverkar individers etiska förhållningssätt. 

 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit hermeneutik. Detta hade varit lämpligt om studiens 

syfte hade varit att skapa förståelse kring varför individer antar ett visst etiskt förhållningssätt. 
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Med utgångspunkt i ovanstående diskussion har denna studie antagit ett positivistiskt 

förhållningssätt då den ämnar förklara vilka faktorer som har ett samband med anställdas 

etiska förhållningssätt. 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
en teoretiska referensramen presenterar teorierna om de tre etiska förhållningssätt 

som studien baseras på. Vi redogör även för exempel på tidigare empiriska resultat 

gällande vilka faktorer som kan påverka etiskt förhållningssätt. Det ges även en beskrivning 

av den modell som utformats i syfte att klargöra vilka faktorer som påverkar etiska 

förhållningssätt hos anställda.  

3.1.	  Etiska	  förhållningssätt	  
Som inledningen beskriver behandlar normativ etik frågor gällande hur människor bör agera 

vid etiska dilemman. Vad som anses etiskt och oetiskt i en handling beror på vilket etiskt 

förhållningsätt individer domineras av (McCabe, Dukerich & Dutton 1991). Etiska 

förhållningssätt kan delas upp i tre skolor; egoism, utilitarism och plikt (Crane & Matten 

2010). Egoismen och utilitarismen härstammar från konsekventialismen, vilken baseras på att 

handlingar styrs av konsekvensen (Crane & Matten 2010). Plikt tillhör däremot icke-

konsekventialismen, som innebär att agerande grundas på rationella principer (Brytting 2005). 

Med detta menas att konsekvensen är irrelevant. Nedan presenteras de tre etiska 

förhållningssätten utifrån de moralfilosofiska teorierna. 

	  

3.1.1.	  Egoism	  
Som nämnts ovan är egoism en av huvudteorierna i konsekventialismen (Crane & Matten 

2010). Författarna definierar egoism som: ”… en handling är moraliskt rätt om beslutsfattaren 

kan fritt besluta i syfte att sträva efter sina (kortsiktiga) begär eller sina (långsiktiga) 

intressen.” (Crane & Matten 2010, s. 100). Brytting (2005) definierar etisk egoism som 

agerandet som maximerar individens preferenser. Således är det moraliskt rätta alternativet 

det handlingsalternativ som leder till bäst konsekvenser för individen (Collste 2010). 

Författarna menar att egoism syftar till att maximera individens egenintresse. Detta görs 

genom att individen maximerar sin nytta (Collste 2010; Miller 1999). Cropanzano, Goldman 

och Folger (2005) menar att det finns olika synvinklar av egenintresse. Författarna diskuterar 

egenintresse utifrån aspekter gällande ekonomi, socialpsykologi samt organisatoriskt 

beteende. Den ekonomiska aspekten syftar till att individer, som drivs av egenintresse, strävar 

efter vinstmaximering. Vinstmaximering i den bemärkelsen att vinsten tillgodoräknas 

individen, anses vara en stark drivkraft hos människor (Cropanzano, Goldman & Folger 

2005). Inom socialpsykologin syftar egenintresse till vilken konsekvens handlingen ger för 

individens sinnesstämning (Cropanzano, Goldman & Folger 2005). Författarna menar att en 
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individ följer sitt egenintresse när den agerar för att styra humöret. Egenintresse inom 

organisatoriskt beteende tar sig uttryck genom att individen agerar för att känna personlig 

samhörighet (Cropanzano, Goldman & Folger 2005). Med detta menas att individen 

tillfredsställer sina egna behov genom att känna gemenskap. En person är egenintresserad om 

den agerar utifrån att uppfylla individens egna begär eller mål. 

 

Inom läran om etisk egoism är det således konsekvensen och inte handlingen som styr vad 

som anses etiskt eller oetiskt. Individer som agerar utifrån sitt egenintresse och därmed 

maximerar nyttan för den egna individen anses agera etiskt. Agerande som inte gynnar den 

egna individen anses därmed vara oetisk beteende. 

 

3.1.2.	  Utilitarism	  
Ytterligare en lära inom konsekventialismen är utilitarismen (Frostenson 2011). Teorin utgår 

från att människor bör agera för att skapa största möjliga lycka för största möjliga antal 

(Brytting 2005; Crane & Matten 2010). Enligt Brytting (2005) strävar utilitarister mot att 

tillfredsställa alla människors värden och värderingar. Utilitaristerna anser att själva 

handlingen aldrig är omoralisk, konsekvenserna av handlingen avgör om denne är oetisk 

(Crane & Matten 2010).  Människor bör enligt den utilitaristiska läran basera sina handlingar 

utefter vad som förväntas skapa högst nytta för alla individer (Frostenson 2011). Utilitarismen 

förekommer i olika former. Man kan tala om utilitarismen utifrån sammanställningar av olika 

värden, såsom relationer, kärlek och vänskap (Frostenson 2011; Crane & Matten 2010). 

Vidare menar Crane och Matten (2010) att utilitarismen även finns i en form där hänsyn tas 

till hur lyckliga eller olyckliga människor känner sig. Således är en handling etisk då den 

skapar lycka för ett stort antal människor (Crane & Matten 2010). Lycka beskrivs enligt 

Collste (2010) som en känsla av lust. Det är en positiv upplevelse som utgår från en 

människas preferenser (Collste 2010). 

 

Nytta och lycka är drivkrafterna till moraliska agerande för en individ som domineras av den 

utilitaristiska läran. Som nämnts tidigare är det konsekvensen av agerandet som har moraliskt 

värde inom utilitarismen. Det är inte agerandet i sig som avgör om individen agerar oetiskt 

eller ej, utan det är konsekvensen av handlingen som bedömer detta. Inom den utilitaristiska 

läran anses en handling oetisk om den inte skapar högst nytta för största möjliga antal 

människor. En handling anses även vara oetisk om den inte maximerar lyckan för världen 
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som helhet. Därmed anses en handling etisk om konsekvensen av agerandet skapar största 

möjliga nytta och lycka för största möjliga antal människor. 

3.1.3.	  Plikt	  
Pliktens främsta förespråkare är den tyska moralfilosofen Immanuel Kant (Brytting 2005). 

Kant har historiskt bidragit med mycket inflytande i etiken och hans lära baseras på att 

handlingar styrs utifrån människors förnuft (Collste 2010). Immanuel Kant är känd för hans 

kategoriska imperativ, den moraliska lagen, handlingen som utförs ska baseras på principen 

som kan göras till allmän lag (Brytting 2005). Detta innebär att en individ måste kunna önska 

att alla andra människor agerar på samma sätt som en själv. Det är aldrig försvarbart att bryta 

mot principer, oavsett följderna från handlingen (Brytting 2005). Med detta menas att en 

handling är oetisk när människan väljer att agera utifrån känslor och situationer som bryter 

mot allmänna principer. Individer agerar därmed etiskt när de följer förnuftet som delas av 

andra individer och morallagen som finns inom människan (Kant 2004). Om någon i nöd 

behöver hjälp ska människor enligt Kant alltid agera utifrån rationella principer (Collste 

2010). Detta innebär att känslan gentemot situationen inte ska styra ens handling, istället är 

det förnuftet och morallagen som ska avgöra hur individen bör agera. Kant (2004) påstår även 

att människan måste vara fri för att ens handlingar ska anses moraliska. Detta innebär att en 

morallag är obetydlig om människor saknar förmågan att välja fritt. Vidare menar Kant 

(2004) att människan är autonom, vilket innebär att människan kan göra egna val, dock ska 

individen vilja följa morallagen. Kant anser “att vara fri är att frivilligt anpassa sig till 

morallagen” (Kant 2004, s. 12). Frihet innebär även att vara fri från känslor och inte anpassa 

beteende baserat på konsekvenser, allt sådant agerande anses omoraliskt (Kant 2004). En 

handling är även omoralisk om den inte respekterar en människas värde (Brytting 2005). 

Enligt Kant är det viktigt att behandla människor som mål och inte som medel (Brytting 

2005). Med detta menas att människor ska behandlas utifrån individens bästa och inte utifrån 

ens egna mål. Respekt för ens medmänniskor är centralt inom pliktetiken, oavsett vad man har 

för åsikt om människan och dess handlingar (MacVean & Neyroud 2012). 

 

Sammanfattningsvis är handlingar etiska inom pliktetiken då människor agerar utifrån 

förnuftet och följer principer som de anser ska bli allmän lag. Det krävs även att människor 

ska vara fria och att deras handlingar ska visa på respekt för andra individer. Individer som tar 

hänsyn till konsekvenser av agerandet och inte följer plikten anses därmed agera oetiskt inom 

pliktetiken. 
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3.1.4.	  Jämförelse	  av	  etiska	  förhållningssätt 
Nedan presenteras en tabell som jämför ovanstående etiska förhållningssätt; egoism, 

utilitarism samt plikt (se Tabell 1). Tabellen sammanfattar förhållningssättens inriktning, 

fokus och regler. Detta ska vara till hjälp för att förtydliga skillnader mellan de tre etiska 

skolorna. 

 

  Egoism Utilitarism Pliktetik 

Inriktning Konsekvensetik Konsekvensetik Icke-
konsekventialism 

Fokus Individens begär 
eller mål 

Största möjliga nytta 
för största möjliga 
antal 

Följa plikten och 
agera rationellt 

Regler 
Maximera 
individens 
egenintresse 

Maximera alla 
människors nytta 

Kategoriska 
imperativet 

Tabell 1. Jämförelse av etiskt förhållningssätt. 

3.2.	  Modell	  	  
Den modell som studien baseras på beskrivs i kommande avsnitt. Modellen är uppdelad i 

individuella samt organisatoriska faktorer, vilka skall härledas för att förklara en individs 

etiska orientering. I följande kapitel förklaras modellen närmare.  

3.2.1.	  Beskrivning	  av	  modellen 
Utifrån litteraturgenomgång och logiskt resonemang har det utvecklats en modell som visar 

vilka faktorer som kan påverka anställdas etiska förhållningssätt. Faktorerna som undersöks i 

studien framgår nedan av Modell 2. Flertalet studier har sammanfattat den empiriska 

forskningen gällande vilka faktorer som kan ha inverkan på anställdas etiska förhållningssätt. 

Dessa studier är Ford och Richardson (1994), Loe, Ferrell och Mansfield (2000), O’Fallon 

och Butterfield (2005) samt Craft (2013). Faktorerna som utgör modellen har framkommit vid 

genomgången av dessa studier samt logiskt resonemang.  

 

Som Figur 2 visar är faktorerna indelade efter individuella samt organisatoriska faktorer. 

Denna indelning har gjorts för att förtydliga vilka faktorer som kan tänkas påverka anställdas 

etiska förhållningssätt. Vi har valt att basera studien på individuella och organisatoriska 

faktorer då tidigare forskare menar att dessa faktorer påverkar etiskt agerande, därmed är det 

väsentligt att undersöka bådas påverkan (Loe, Ferrel & Mansfield 2000). Indelningen har 

även gjorts för att klargöra om det är individuella eller organisatoriska faktorer som är 
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utmärkande för sambandet till anställdas etiska förhållningssätt. De organisatoriska faktorerna 

har även delats in i underkategorier, vilka har klassificerats utifrån struktur, kultur och 

marknad. Klassificering har gjorts för att skapa en bättre överblick av faktorerna och dess 

inverkan på anställdas etiska förhållningssätt. Litteraturgenomgång och logiskt resonemang 

har, som tidigare nämnts, resulterat i flertalet faktorer som kan ha en inverkan på anställdas 

etiska förhållningssätt. Detta har resulterat i en uttömmande modell som innehåller de faktorer 

som rimligtvis har en påverkan. Som diskuterats ovan kan individer anta tre varierande etiska 

förhållningssätt; egoistiskt, utilitaristiskt eller pliktetiskt. Modellen visar hur de olika 

faktorerna kan påverka anställda att domineras av antingen egoism, utilitarism eller plikt. I 

följande kapitel beskrivs de olika faktorerna detaljerat, dessutom formas hypoteser som ligger 

till grund för den empiriska forskningen. 

 
Figur 2. Faktorer som kan påverka etiskt förhållningssätt. 
 

3.2.2.	  Individuella	  faktorer 
Som nämnts ovan görs ett antagande att individuella faktorer har en inverkan på individers 

etiska förhållningssätt. Individuella faktorer är människors unika karaktärsdrag (Crane & 

Matten 2010). En del av dessa faktorer utvecklas redan vid födseln och andra utvecklas med 

människans erfarenhet (Crane & Matten 2010). Individuella faktorer behandlar bland annat 

individers genus, ålder, etnicitet och utbildning. Utifrån teorin kring faktorerna formas 
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hypoteser som sedan kommer att testas. I följande avsnitt görs en teoretisk genomgång kring 

dessa faktorer och deras eventuella samband med anställdas etiska förhållningssätt. 
 

3.2.2.1.	  Genus 
Frågor gällande genus och dess koppling till etik förekommer allt mer inom den etiska 

forskningen (White 1999). Det har gjorts ett flertal studier som behandlar jämförelser mellan 

män och kvinnors etik (O’Fallon & Butterfield 2005; Loe, Ferrell & Mansfield 2000; 

Marques & Azevedo-Pereira 2009; Beekun, Stedham, Westerman & Yamamura 2010; White 

1999). Studier har visat skilda resultat gällande män och kvinnors etiska förhållningssätt 

(O’Fallon & Butterfield; Loe, Ferrell & Mansfield 2000). Att kunna fastställa att män är mer 

etiska än kvinnor, eller tvärtom, är problematiskt då detta styrs av människans individuella 

etiska förhållningssätt (MacVean & Neyroud 2012). Varje förhållningssätt har värderingar om 

vad som är etiskt och oetiskt (Brytting 2005). Det kan dock finnas skillnader på hur män och 

kvinnor resonerar i olika situationer, vilket innebär att de kan agera olika vid etiska dilemman 

(Crane & Matten 2010). Beekun et al. (2010) genomförde en studie på ekonomistudenter där 

de jämförde män och kvinnors etiska förhållningssätt. Författarna fann att kvinnor domineras 

av den utilitaristiska läran, vilken präglas av att skapa nytta för så många individer som 

möjligt. Detta resultat anses rimligt då kvinnor har “mammarollen”, vilket kan medföra att de 

känner en förpliktelse att hjälpa andra individer. Därmed gör vi en tolkning att kvinnor i 

mindre grad domineras av egosimen. De ser inte till sitt eget intresse utan de fokuserar på 

relationer och omsorg (Stedham, Yamamura & Beekun 2007). Beekun et al. (2010) fann även 

i sin studie att kvinnor i större grad än män fattar beslut utefter situationer. Detta resultat tyder 

på att kvinnor i mindre grad domineras av pliktetiken. Den pliktetiska moralfilosofin syftar till 

att individer alltid ska förhålla sig principiellt oberoende av situationen och oberoende av 

känslor (Kant 2004). Då kvinnor skildras med en ”mammaroll” och empirisk forskning visar 

att kvinnor lägger stor vikt vid relationer, anser vi att kvinnor har svårt att helt utesluta 

känslor och endast agera principiellt oberoende av konsekvenser. 

 

I Beekun et als. (2010) studie visade sig männens etiska förhållningssätt vara en kontrast till 

kvinnornas förhållningssätt. Män visade sig vara mer principiella, därmed påverkades män 

mindre av situationer och således även mindre av konsekvenser. Även Stedham, Yamamura 

och Beekun (2007) fann att män är mer principiella i sitt agerande och de fokuserar i större 

utsträckning på rättvisa och rättigheter (Stedham, Yamamura & Beekun 2007). Dessa resultat 
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anser vi som rimliga, då män genom historiens gång har visat sig agera efter 

”fortplantningsinstinkten” (Felson 2000 se Frey, Savage & Torgler 2010). Exempelvis i krig 

har män visat sig prioritera kvinnors och barns liv framför sitt eget. Detta kan tolkas som att 

män följer rationella principer genom att bevara liv, eftersom livet anses vara heligt. Vidare 

innebär detta att män domineras av plikten då de anser att principen, att bevara liv, ska bli en 

morallag. Detta betyder att män följer det kategoriska imperativet och därmed ponerar vi att 

män domineras av plikten i sitt agerande. De sätter sitt eget liv i fara för att bevara 

mänskligheten, vilket därmed kopplas till att män inte domineras av egoismen. 

 

Utifrån ovanstående diskussion antar vi att relationer och att skapa nytta för omgivningen är i 

fokus hos kvinnor i den svenska arbetskraften, medan män agerar principiellt. Vi ponerar att 

kvinnor agerar utifrån det som leder till bra konsekvenser för många, medan män agerar efter 

det som är rätt oavsett vad det leder till. Därmed antar vi att män är, i större grad än kvinnor, 

agerar oberoende av konsekvenserna och istället följer principer. Nedan i Tabell 2 presenteras 

en sammanfattning av samband mellan genus och etiskt förhållningssätt. Dessa antaganden 

leder till följande två hypoteser: 

 

Hypotes 1a: Kvinnor domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. 

 

Hypotes 1b: Män domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Kvinnor Lägre grad av 
egoistiskt beteende 

Högre grad av 
utilitaristiskt 
beteende 

Lägre grad av 
pliktetiskt beteende 

Män Lägre grad av 
egoistiskt beteende 

Lägre grad av 
utilitaristiskt 
beteende 

Högre grad av 
pliktetiskt beteende 

Tabell 2. Sammanfattning av hur genus påverkar etiskt förhållningssätt. 

 
3.2.2.2.	  Etnicitet 

En allt mer globaliserad värld har öppnat upp ögonen hos människor gällande etik (Crane & 

Matten 2010). Globaliseringen har medfört en variation av olika etniciteter bland anställda. 

Olika kulturer möts dagligen, vilket kan medföra kulturkrockar gällande tankesätt och 

agerande (Crane & Matten 2010).  Människor med olika bakgrund kan ha olika åsikter om 
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vad som betraktas som rätt och fel (Crane & Matten 2010). Vilken kultur människor kommer 

från kan påverka individens etiska förhållningssätt då olika kulturer värdesätter olika saker. 

Detta skapar problem då skillnader kan uppkomma i huruvida människor uppfattar en 

situation som etiskt korrekt eller ej (Ho 2010). 

 

För att förstå relationen mellan kultur och etik har de flesta tidigare studier använt sig av 

Hofstedes teori, som menar att skillnader i kultur mellan länder kan beskrivas av fem olika 

dimensioner (Hofstede 1980 se Crane & Matten 2010; Beekun et al. 2008). Dessa 

dimensioner är indelade i individualism mot kollektivism, maktdistans, maskulinitet mot 

femininitet, osäkerhetsundvikande samt långtidsorientering (Hofstede 1980 se Crane & 

Matten 2010). Vitell, Nwachuhwu och Barnes (1993) menar att människor från 

kollektivistiska länder, såsom Japan vanligtvis har stor samhörighet. Detta innebär att de 

gärna arbetar i grupp och har svårt att separera sig från dessa grupper. Därmed blir dessa 

individer främst influerade av gruppens normer och värderingar. Detta kan tolkas som att 

människor från kollektivistiska länder har en utilitaristisk syn där de tar hänsyn till sin 

omgivning. Det anses rimligt att dessa människor i stor grad vill skapa goda relationer och 

skapa nytta för allmänheten.  

 

Människor som kommer från individualistiska länder tenderar istället att agera utifrån sitt 

egenintresse, vilket innebär att de inte påverkas lika mycket av gruppens normer (Vitell, 

Nwachuhwu & Barnes 1993). Ett exempel på ett individualistiskt land är USA. Vitell, 

Nwachuhwu och Barnes (1993) fann i sin studie att USA uppmuntrar sina invånare, främst 

män, att sträva efter stor materiell framgång. Sverige är en kontrast till detta där materiell 

framgång inte är lika prioriterat och kvinnor och mäns sociala roller är jämnt fördelade 

(Vitell, Nwachuhwu & Barnes 1993). Detta kan tolkas som att människor från USA i större 

grad tenderar att agera för att maximera sin egen vinning medan Sverige ser till att skapa goda 

relationer för så många som möjligt. Ett exempel på detta är att fler amerikanare överlevde 

vid Titanic katastrofen i jämförelse med människor från England och Sverige (Frey, Savage & 

Torgler 2010). Frey, Savage och Torglers (2010) studie visar att barn och kvinnors 

överlevnad prioriteras högre i Sverige och England än i USA, vilket ger en indikation på att 

etnicitet påverkar ens agerande och ens etiska normer. Detta tyder på att det finns kulturer 

som i större grad prioriterar egenintresse, medan andra kulturer formar individer till att agera 

utifrån det som är rätt, oavsett konsekvenserna för en själv. Nedan presenteras ovanstående 
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diskussion i Tabell 3. Denna diskussion leder till att vi gör ett antagande att etnicitet har ett 

samband med vilket förhållningssätt människor domineras av, därmed formas följande 

hypotes: 

 

Hypotes 2: Etnicitet påverkar etiskt förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Etnicitet Påverkar individers 
förhållningssätt 

Påverkar individers 
förhållningssätt 

Påverkar individers 
förhållningssätt 

Tabell 3. Sammanfattning av hur etnicitet påverkar etiskt förhållningssätt. 
 

3.2.2.3.	  Utbildning 
Ett historiskt omdiskuterat ämne är huruvida utbildning påverkar individers etik (Beggs & 

Dean 2007). Immanuel Kant är en förespråkare för att utbildning har en effekt på människans 

etiska förhållningssätt (Kant 1966, se Beggs & Dean 2007). Han anser att människan hade 

varit egocentrisk utan etisk utbildning, vilket betyder att undervisning ska hjälpa individen att 

agera etiskt (Kant 1966 se Beggs & Dean 2007). Med detta menas att individer som genomgår 

en etisk utbildning ska förmå att basera handlingar utifrån förnuftet och agera principiellt vid 

olika situationer. Enligt Kant (1966) agerar människan etiskt när morallagen följs, vilket 

innebär att individer agerar etiskt när de inte bryter mot rationella principer oavsett 

konsekvenserna av handlingen (se Beggs & Dean 2007). Welton, Lagrone och Davis (1994) 

undersökte i sin empiriska studie redovisningsstudenter och fann att studenter som genomgått 

en etikutbildning dominerades av ett pliktetiskt resonemang. Anledningen till detta var att 

studenterna utvecklade sitt etiska resonemang vid deltagande i etikkurser (Welton, Lagrone & 

Davis 1994).  

 

Lawrence Kohlberg anser att utbildning är en bidragande faktor till att utveckla individens 

moral (Kohlberg & Hersh 1977). Kohlberg menar även att en högre utbildningsnivå bör leda 

till att människan slutar vara egocentrisk och istället tar hänsyn till omgivningen, eller i bästa 

fall agerar individen endast efter rationella principer (Kohlberg & Hersh 1977). Även Rest 

(1994) menar att utbildning påverkar individers etiska förhållningssätt (se Kracher, Chatterjee 

& Lundquist 2002). Författaren anser att ju högre utbildning individen har desto mer 

pliktetiskt förhåller sig människan (se Kracher, Chatterjee & Lundquist 2002). Människor 

som valt att studera på högskola är enligt Rest (1994) nyfikna och strävar efter kunskap och 
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utmaningar, därmed anses universitetslivet vara en bidragande faktor till en människans 

utveckling (se Kracher, Chatterjee & Lundquist 2002). Detta har att göra med en människas 

psykologiska förmåga, vilket innebär att utveckling från universitet leder enligt Rest (1994) 

till att människan även utvecklar sitt etiska resonemang mot ett pliktetiskt förhållningssätt (se 

Kracher, Chatterjee & Lundquist 2002). Kracher, Chatterjee och Lundquist (2002) menar 

dock att endast utbildning inte kan bidra till etisk utveckling, det kan snarare innebära att 

människor enbart inhämtar kunskap för att nå goda studieresultat. Detta innebär att utbildning 

kan ses som en faktor vilken leder till ett egoistiskt förhållningssätt, där människan endast 

studerar för att gynna sig själv. Utifrån dessa varierande synsätt gör vi ett antagande att 

utbildning har ett samband med anställdas etiska förhållningssätt. Vi ponerar att utbildning 

har en inverkan på vilket etiskt förhållningssätt en individ domineras av. Detta antagande görs 

med bakgrund till att utbildning formar och utvecklar människans intellekt och därmed 

dennes resonemang kring etik. Vidare gör vi ett antagande att anställda med högre utbildning 

domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. Antagande görs med bakgrund till Kohlbergs och 

Hershs (1977) samt Rests (1994) påstående att högre utbildning utvecklar individers etiska 

resonemang. Enligt författarna bidrar utveckling av etiskt resonemang till att individer 

utvecklar sin förmåga att agera principiellt.  

 

Det anses även rimligt att anställda som genomgått någon form av etisk utbildning såsom en 

etikkurs agerar principiellt. Detta antagande görs utifrån Welton, Lagrone och Davis (1994) 

studie, vilken påstår att individer som genomgått en etikkurs utvecklar sitt etiska resonemang 

och därmed ökar sin förmåga att agera principiellt. Även Kant (2004) menar att etikutbildning 

har en inverkan på individers etiska resonemang, vilket innebär att anställda som har 

genomgått någon form av etikkurs, kan ha blivit inlärda att agera mer principiellt. 

Diskussionen sammanfattas i tabellform nedan i Tabell 4. Utifrån ovanstående genomgång 

formas följande två hypoteser: 

 

Hypotes 3a: Anställda med högre utbildning domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

 

Hypotes 3b: Anställda som har haft någon form av etiskt utbildning domineras av ett 

pliktetiskt förhållningssätt. 
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  Egoism Utilitarism Plikt 

Högre utbildning Minskar egoistiskt 
beteende 

Minskar 
utilitaristiskt 
beteende 

Ökar pliktetiskt 
beteende 

Etisk utbildning Minskar egoistiskt 
beteende 

Minskar 
utilitaristiskt 
beteende 

Ökar pliktetiskt 
beteende 

Tabell 4. Sammanfattning av utbildning och dess påverkan på etiskt förhållningssätt. 
 

Tidigare studier har även diskuterat variation av utbildningar och dess påverkan på en 

individs etik (Reiss & Mitra 1998). Beltramini, Peterson och Kozmetsky (1984) fann att 

ekonomiutbildningar tog större hänsyn till etiska problem och lärde ut etik mer än andra 

utbildningar. McCabe, Dukerich och Dutton (1991) menar dock att studenter från 

ekonomiutbildningar har visat ett lägre resultat gällande etiska värderingar än studenter från 

juristutbildningar. Med detta menas att ekonomistudenter i högre grad har förhållit sig 

egoistiskt och tagit större hänsyn till sitt egenintresse än till omgivningen. Detta tolkas som att 

ekonomistudenter domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

Vi gör ett antagande att anställda som genomgått en ekonomiutbildning domineras av ett 

egoistiskt förhållningssätt. Genom ekonomiutbildningen formas ekonomer till att lära sig 

olika metoder för att maximera vinsten. Vi ponerar att utbildningarna lägger vikt på 

exempelvis belöningssystem som styrning av individer. Att använda belöningssystem som 

styrning av individer innebär att organisationer använder incitament för att förmå anställda att 

maximera företagets vinster. Detta innebär att den anställde får sitt egenintresse tillgodoställt 

genom belöning samtidigt som chefens egen nytta ökar (Parkin, Powell & Matthews 2008). 

Inom ekonomiutbildningar görs även betoning av agentteorin, vilken utgår från att alla 

individer agerar i egenintresse (Parkin, Powell & Matthews 2008). Agentteorin betonar att 

principalen ska skapa incitament för agenten, så att denne agerar i likhet med principalens 

intressen (Parkin, Powell & Matthews 2008). Då vi tidigare ponerat att utbildning har en 

inverkan på människans etiska förhållningssätt, ponerar vi även att inlärning, vilken utgår från 

att alla individer agerar i egenintresse, leder till att individer domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. Detta innebär att vi gör ett antagande att anställda som genomgått en 

ekonomiutbildning domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. Med bakgrund till 

ovanstående argumentation formas följande hypotes: 
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Hypotes 3c: Anställda som genomgått en ekonomiutbildning domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt.  

 

Individer som har genomgått någon form av vårdutbildning antas domineras av ett 

utilitaristiskt förhållningssätt. Detta antagande görs då utbildningarna fokuserar på människor 

och deras välmående. Dessa individer lär sig en etik som ska skapa nytta för exempelvis 

omsorgstagare och patienter. Här antas fokus ligga mer på människan än vad den ligger på 

kapital. Därmed ponerar vi att individer som har en vårdutbildning domineras av ett 

utilitaristiskt förhållningssätt, följaktligen skapas nästa hypotes: 

 

Hypotes 3d: Anställda som genomgått en vårdutbildning domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt.  

 

Anställda som har haft en juridisk utbildning antas domineras av ett pliktetiskt 

förhållningssätt. Antagandet görs då juridiska och rättsvetenskapliga utbildningar anses vara 

utformade så att studenterna ska bli inlärda att följa regelverk. Jurister ska inte följa känslor 

utan deras arbete ska baseras på lagar och regler. Utbildningen formar individerna att hängivet 

tro på lagen de tillämpar och därmed anses det rimligt att de förespråkar för att lagen ska 

kunna användas och tillämpas av hela samhället. Detta leder till antagandet att människor som 

har haft någon form av juridisk utbildning domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

Utifrån detta resonemang formas följande hypotes:  

 

Hypotes 3e: Anställda som genomgått en juridisk utbildning domineras av ett pliktetiskt 

förhållningssätt. 

 

Nedan i Tabell 5 sammanfattas ovanstående redogörelse om hur anställdas etiskt 

förhållningssätt påverkas av typ av utbildning. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Typ av utbildning 
Ekonomiutbildning 
ökar egoistiska 
beteende 

Vårdutbildning ökar 
utilitaristiskt 
beteende 

Juridisk- eller 
Rättsvetenskaplig- 
utbildning ökar 
pliktetiskt beteende 

Tabell 5. Sammanfattning av hur typ av utbildning påverkar etiskt förhållningssätt.  
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3.2.2.4.	  Ålder	  och	  erfarenhet 

En fråga som länge har diskuterats är huruvida ålder påverkar etiskt agerande hos människor 

(Crane & Matten 2010). Kohlbergs longitudinella studie visade att respondenterna genomgick 

samma stadier av moralisk utveckling genom åren (Duska & Whelan 1977). Kohlberg (1973) 

menar att människan föds som egoist och utvecklas med åldern till att bli mindre egoistisk 

och mer principiell. Han menar att unga människor inte besitter samma förmåga till etiskt 

resonemang som äldre människor har. Exempelvis agerar barn egoistiskt då deras resonemang 

till en handling baseras på belöningar och bestraffningar. Utifrån Kohlbergs (1973) studie kan 

ett antagande göras att individers etiska förhållningsätt utvecklas med ålder. Detta tolkas som 

att människor som är äldre anses domineras av plikt, de följer rationella principer och därmed 

bortser de från konsekvenserna. Vidare innebär det att yngre människor tar större hänsyn till 

konsekvenserna av deras handlingar, vilket innebär att de domineras antingen av egoismen 

eller utilitarismen. Anledningen till detta är att yngre människors etiska resonemang inte är 

utvecklat och därmed saknar de förmågan att resonera principiellt. Det anses även rimligt att 

med stigande ålder har individen råd att vara principiell.  Med detta menas att exempelvis 

välstånd, som rimligtvis ökar med åldern, bidrar till att människan inte känner behov av att 

vara egoistisk. Individen kan agera efter principerna utan att ta hänsyn till konsekvenser. 

Diskussionen mynnar ut i följande hypotes: 

 

Hypotes 4a: Med stigande ålder domineras anställda av ett pliktetiskt förhållningssätt.  

 

Crane och Matten (2010) anser att erfarenhet har en viss inverkan på människors etik. Erfarna 

chefer som arbetat länge har i tidigare studier uppvisat att de förhåller sig etiskt, vilket i detta 

sammanhang innebär att de följer företagets regler (Valentine & Rittenburg 2007). Detta 

tolkas som att det finns ett samband mellan erfarenhet och utilitarism, där erfarna chefer 

förhåller sig till företagets bestämmelser. Följer anställda bestämmelserna tolkas det som ett 

utilitaristiskt agerande då de följer regler som är uppsatta för att gynna ett större kollektiv, 

exempelvis bolagets aktieägare. Marquez och Azevedo-Pereira (2009) menar i kontrast att 

människor med längre erfarenhet följer regler mer sällan än nyanställda. Att individer inte 

följer organisationens uppsatta regler kan tolkas som ett egoistiskt beteende, där den anställde 

inte följer i syfte att gynna sig själv. Det kan även tolkas som att människor med lång 

erfarenhet har ett pliktetiskt förhållningssätt där de agerar utifrån rationella principer. Detta 

antagande görs med hänsyn till Kohlbergs (1973) teori som menar att människans etik 
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utvecklas med erfarenhet. Kohlberg (1973) påstår att erfarenhet påverkar individens 

utveckling av etiskt resonemang, vilket innebär att individens förmåga att resonera principiellt 

utvecklas.  

 

Med detta menas att erfarenhet hjälper individer att agera utifrån rationella principer. 

Människor med ett högt utvecklat etiskt resonemang följer principer oberoende av samhällets 

normer och andra individers värderingar (Duska & Whelan 1977). Vi anser att Kohlbergs 

antagande anses rimligt då erfarenhet leder till att människan utvecklas. Det anses rimligt att 

erfarenhet leder till att människor vidgar sina vyer, därmed lär de sig att tänka bort 

konsekvenser och kan istället agera utifrån det som är rätt enligt förnuftet. Utifrån 

ovanstående redogörelse gör vi antagandet att individer med längre erfarenhet domineras av 

ett pliktetiskt förhållningssätt. Därmed formas följande hypotes: 

 

Hypotes 4b: Anställda med längre erfarenhet domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

 

Människor som är i början av sin karriär har enligt Marquez och Azevedo-Pereira (2009) en 

större tendens att följa regler än erfarna arbetare. Anledningen till detta är prestationsbehovet 

hos nyanställda (Marquez & Azevedo-Pereira 2009). Detta tolkas som att nyanställda har ett 

egoistiskt förhållningssätt där de försöker presterar bra och följa regler för att gynna 

egenintresset och för att göra framsteg i karriären. Att prestera bra för att behålla en 

anställning anses egoistisk då individen inte arbetar för att skapa nytta för andra eller följer 

principer som bortser från konsekvenser. Vi anser det rimligt att nyanställda arbetar främst för 

att gynna den egna individen, vilket emellertid även kan leda till att organisationen gynnas. 

Syftet är dock att i första hand gynna det egna intresset, därav tolkas detta som ett egoistiskt 

agerande. Med bakgrund till ovanstående redogörelse görs ett antagande att individer som är i 

början av sin karriär domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. Ovanstående diskussion 

sammanfattas i Tabell 6 och resulterar i följande hypotes: 

 

Hypotes 4c: Anställda med kort erfarenhet domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 
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  Egoism Utilitarism Plikt 

Ålder 
Yngre har högre 
grad av egoistiskt 
beteende 

Yngre har högre 
grad av utilitaristiskt 
beteende 

Äldre har högre 
grad av pliktetiskt 
beteende 

Erfarenhet Minskar egoistiskt 
beteende 

Minskar 
utilitaristiskt 
beteende 

Ökar pliktetiskt 
beteende 

Tabell 6. Sammanfattning av hur ålder och erfarenhet påverkar etiskt förhållningssätt. 

 
3.2.2.5.	  Arbetstillfredsställelse	  	  

Arbetstillfredsställelse antas vara en faktor som kan påverka hur människor agerar på 

arbetsplatser. Det anses rimligt att människor som är missnöjda med arbetskollegor och chefer 

baserar sina handlingar på konsekvenser som skapar fördelar för dem själva. Detta innebär att 

människor som inte känner tillfredsställelse på arbetet kommer agera egoistiskt. Antagandet 

görs utifrån Maslows teori om behovspyramid. Denna teori bygger på antagandet om hur 

individer prioriterar sina behov, teorin har resulterat i en behovstrappa med fem steg som 

förklarar människans olika behov (Bolman & Deal 2012). De primära behoven på en lägre 

nivå måste vara tillfredsställda innan människan kan tillgodogöra sig behov i nästa steg 

(Bolman & Deal 2012). Enligt Maslow är mat ett exempel på primära behov, moralen 

kommer först i behovstrappans steg fem (Bolman & Deal 2012). Vi tolkar 

arbetstillfredsställelse utifrån Maslows behovstrappa, människan ser först till sitt eget intresse 

innan den kan se till andra. Är anställda missnöjda med arbetet tror vi det bidrar till ett 

egoistiskt förhållningssätt där människan agerar utifrån egenintresse. Individen vill gynna sig 

själv och bortser från omgivningen. Det antas sannolikt att nöjda arbetstagare istället agerar 

utifrån ett förhållningssätt som inte endast gynnar deras egna intressen. Om människor 

exempelvis är tillfredsställda med sin ersättning antas de inte känna begär att agera i 

egenintresse för att maximera sin egen vinning. De kan istället fokusera på att prestera bra för 

att främja hela organisationen. Arbetstillfredsställelse kan sammankopplas med samhörighet i 

organisationen, vilket menas att nöjda arbetare ska leda till god gemenskap i företaget (Hian 

Chye & Boo 2001). Detta tolkas som att människor som är nöjda med arbetet domineras av 

ett utilitaristiskt förhållningssätt. Dessa individer agera sannolikt utifrån att skapa största 

möjliga nytta för organisationen och därmed även för det gemensamma bästa för alla 

individer inom verksamheten samt andra intressenter.  
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Människor som är tillfredsställda kan även anta ett pliktetiskt förhållningssätt. Inom 

pliktetiken anses tillfredsställelse endast möjligt om individen känner att arbetet de utför är 

meningsfullt (Bowie 1998). Ett arbete är enligt Kant meningsfullt om människor upplever att 

lönen de erhåller bidrar till individens självständighet, arbetet ska stödja människovärde och 

det ska bidra till rationalitet (Bowie 1998). Det ska även stödja människans moraliska 

utveckling och bidra till att den anställda känner sig autonom (Bowie 1998). Allt arbete som 

motsätter sig dessa förhållanden anses oetiskt enligt Kant (Bowie 1998). Vi anser att Kants 

argument är rimligt då vi upplever att hårt arbete som medför goda resultat ger större 

tillfredsställelse än arbete som utförs okomplicerat. Känner individer sig exempelvis 

tillfredsställda med lönen de erhåller och att de finner mening i det arbete de utför, förmodas 

dessa anställda domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. Med detta menas att de baserar 

sina handlingar utifrån principer som kan bli allmänna lagar. De kommer inte se någon nytta i 

att agera egoistiskt och de kan istället ta hänsyn till andra aspekter såsom människovärde.  

 

Sammanfattningsvis görs antagandet att människor som är missnöjda med arbetet kommer 

domineras av ett egoistiskt förhållningssätt där människan agerar utifrån egenintresse. 

Individen vill gynna sig själv och bortser från omgivningen. Anställda som är tillfredsställda 

med arbetet domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt där de agerar utifrån att skapa 

största möjliga nytta. Känner individen även att dennes arbete är meningsfullt kommer 

individen anta ett pliktetiskt förhållningssätt. Föregående diskussion sammanfattas nedan i 

Tabell 7, vilken även leder fram till följande tre hypoteser:  

 

Hypotes 5a: Anställda som är missnöjda med arbetet domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. 

 

Hypotes 5b: Anställda som känner högre grad av arbetstillfredsställelse domineras av ett 

utilitaristiskt förhållningssätt.  

 

Hypotes 5c: Anställda som känner att arbetet de utför är meningsfullt domineras av ett 

pliktetiskt förhållningssätt.  
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  Egoism Utilitarism Plikt 

Arbets-
tillfredsställelse 

Minskar egoistisk 
beteende 

Ökar utilitaristiskt 
beteende 

Ökar pliktetiskt 
beteende om arbetet 
är meningsfullt 

Tabell 7. Sammanfattning av hur arbetstillfredsställe påverkar etiskt förhållningssätt. 
 

3.2.3.	  Organisatoriska	  faktorer 
Som nämnts tidigare är det inte enbart individuella faktorer som kan påverka anställdas etiska 

förhållningssätt. Även organisatoriska faktorer kan ha en inverkan på anställdas etiska 

förhållningssätt. Dessa faktorer har delats in i underkategorier som vi valt att benämna 

struktur, kultur och marknad, vilka förklaras vidare i ett senare avsnitt. Indelningen har gjorts 

för att skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som inverkar på anställdas etiska 

förhållningssätt. Utifrån teori och logiskt resonemang gällande faktorerna formas hypoteser 

som sedan testas. Nedan följer en beskrivning av de organisatoriska faktorer som kan tänkas 

påverka anställdas etiska förhållningssätt.  

 

3.2.3.4.	  Struktur 
Vi har valt att undersöka huruvida faktorer inom organisationsstrukturen kan påverka 

anställdas etiska förhållningssätt. Inom struktur ingår faktorerna organisationsstorlek, 

byråkrati, kollektivt/individuellt arbete samt yrkesnivå. Faktorerna är indelade utan inbördes 

ordning och presenteras utförligt i följande avsnitt. 

3.2.3.4.1.	  Organisationsstorlek 
Stora och små organisationer hanterar etiska frågor på skilda sätt. Enligt Crane och Matten 

(2010) ger små och medelstora organisationer etik en annan uppmärksamhet än vad stora 

organisationer ger. Författarna menar att små och medelstora företag har färre resurser 

tillgängliga för att hantera etiska frågor. Longenecker, Moore, Petty, Palich och McKinney 

(2006) menar i kontrast att etiskt agerande inte skiljer sig med hänsyn till 

organisationsstorleken. Enligt författarna bör småföretagares etiska värderingar och 

benägenheter ha större effekt på organisationen. Dock kunde författarna påvisa att etiska 

värderingar och benägenheter hos småföretagare inte skiljer sig åt mot chefer i stora 

organisationer. 

 

Att det finns skillnader i hur olika organisationer hanterar etiska frågor beroende på dess 

storlek är intressant då detta även borde påverka etiskt beteende hos verksamhetens anställda. 

Tidigare studier som undersökt i vilken utsträckning organisationens storlek påverkar etiskt 
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beteende visar på skilda resultat (Craft 2013; O’Fallon & Butterfield 2005; Ford & 

Richardson 1994). Dessutom är det få studier som kunnat påvisa signifikanta resultat gällande 

organisationsstorlekens påverkan på etiskt agerande (O’Fallon & Butterfield 2005). Crafts 

(2013) genomgång av tidigare forskning visar att organisationsstorleken kan påverka etiskt 

agerande. Marta, Singhapakdi och Krafts (2008) studie visar att organisationens storlek 

påverkar chefers etiska förhållningssätt. Författarna kunde påvisa att chefer i små 

organisationer agerar mer efter egenintresset än vad chefer i stora organisationer gör. Detta 

innebär att chefer i små organisationer domineras av ett egoistiskt förhållningssätt då de 

prioriterar att gynna den egna individen. Även Chavez, Wiggins och Yolas (2001) studie visar 

att organisationens storlek påverkar etiskt agerande. Författarnas resultat visar att ju större en 

organisation är desto mer etiskt orienterad blir handlingen. Med detta menas att anställda i en 

större organisation styrs mot ett utilitaristiskt förhållningssätt då de följer organisationens 

etiska regler och riktlinjer. Anställda som bryter mot organisationens regler och riktlinjer 

skulle därmed agera oetiskt ur ett utilitaristiskt perspektiv. Dessa individer agerar egoistiskt 

och anses därför agera oetiskt. Anställda som bryter mot organisationens regler och riktlinjer 

kan även agera pliktetiskt vilket även anses oetiskt ur ett utilitaristiskt perspektiv.  Att 

agerandet blir mer etiskt orienterat betyder således att individerna domineras av 

utilitarismen.   

 

Dock finns det studier som visar på motsatt resultat. Dessa studier visar att etiskt agerande 

påverkas negativt av organisationens storlek, vilket innebär att anställda i större 

organisationer tenderar att agera mer i egenintresse än individer i små organisationer (Ford & 

Richardson 1994). Med detta menas att anställda i större organisationer tenderar att ha ett 

egoistiskt förhållningssätt. Browning och Zabriskie (1983) menar att gåvor och tjänster från 

före detta leverantörer var mer accepterat av anställda i stora organisationer (se Ford & 

Richardson 1994). Detta tolkas som att anställda i stora organisationer domineras av ett 

egoistiskt förhållningssätt då gåvorna och tjänsterna endast gynnar den egna individen och 

inte organisationen. Utöver studier som visar skilda resultat gällande organisationsstorlekens 

påverkan på etiskt agerande finns det även forskning som inte kunde påvisa någon relation 

mellan dessa faktorer (Roozen, Pelsmacker & Bostyn 2001; Shafer et al. 2001; Razzaque & 

Hwee 2002). Dessa studier kunde inte påvisa att organisationsstorlek varken påverkar i 

positiv eller negativ bemärkelse. Således fann studierna inget signifikant resultat på att 

organisationens storlek påverkar anställda att domineras av ett visst etiskt förhållningssätt.  
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Den empiriska forskningen visar på skilda resultat där organisationens storlek kan ha en 

inverkan på anställdas etiska förhållningssätt. Dock kan ingen slutsats dras utifrån dessa 

empiriska studier då de påvisar olika resultat. Vi ponerar att anställda i små organisationer 

domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt eftersom det anses rimligt att individer i små 

och medelstora organisationer kan skapa bättre gemenskap än anställda i stora organisationer. 

Antagandet görs med bakgrund till att små och medelstora organisationer anses skapa 

närmare relationer bland personalen. Vi anser att organisationer med färre anställda kan lära 

känna varandra bättre än anställda i organisationer med hundratals arbetstagare. Således anses 

det rimligt att det skapas en gemenskap bland de anställda som inte skapas i stora 

organisationer. Denna gemenskap torde leda till att anställda agerar för allas bästa istället för 

enbart den anställdes egenintresse, vilket innebär att anställda i små organisationer inte 

domineras av egoismen. Vidare ponerar vi att anställda i små och medelstora organisationer 

inte domineras av egoismen då risken för att upptäckas med ej accepterat beteende ökar. 

Antagandet görs med bakgrund till att ej accepterat beteende sannolikt uppmärksammas i 

större grad i små och medelstora organisationer än i stora bolag då de anställda arbetar 

närmare varandra än vad anställda i stora organisationer gör. Vidare torde risken för att 

upptäckas med ej accepterat beteende leda till att de anställda agerar för organisationens och 

de anställdas bästa istället för den enskilda individens egenintresse. Detta innebär att anställda 

i små och medelstora organisationer torde domineras av utilitarismen då de ser till 

konsekvenserna för organisationen och dess anställda. Diskussionen leder till antagandet att 

anställda i små och medelstora organisationer domineras av utilitarismen då de tar hänsyn till 

medarbetare och bolaget i sitt agerande.  

 

I kontrast till att risken för att upptäckas med ej accepterat beteende ökar i små och 

medelstora organisationer, ponerar vi att denna risk minskar för anställda i stora 

organisationer. Antagandet görs med bakgrund till att stora organisationer tenderar att vara 

mer komplexa än små och medelstora organisationer (Chavez, Wiggins & Yolas 2001), vilket 

innebär att anställda i stora organisationer inte har samma uppmärksamhet på sig som 

anställda i små och medelstora organisationer. Detta innebär att anställda i stora 

organisationer domineras av egoismen då individen kan agera utifrån sitt egenintresse utan att 

det upptäcks. I samband med den ökade komplexiteten torde även relationerna mellan 

organisationens anställda påverkas då det skapas en distansering mellan medarbetarna. Det 
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anses sannolikt att stora organisationer har en större distansering mellan personalen då dessa 

inte samverkar i lika stor grad som anställda i små och medelstora organisationer. Individer 

antas inte känna samma nytta av att tillfredsställa alla utan kan istället prioritera den egna 

individen och dennes egenintresse. Antagandet görs med bakgrund till att anställda i stora 

organisationer inte känner samma samhörighet till sina kollegor och till organisationen på 

grund av den ökade komplexiteten. Därmed ponerar vi att anställda i stora organisationer 

domineras av egoismen då de ser till konsekvenserna för den egna individen. Således 

domineras inte anställda i stora organisationer av utilitarismen då dessa individer inte ser till 

konsekvenserna för dennes kollegor och bolaget. Med bakgrund till den minskade 

uppmärksamheten i samband med minskade personliga relationer gör vi antagandet att 

anställda i stora organisationer domineras av egoismen. Vidare görs ett antagande att 

individer inte påverkas att domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt beroende av om de 

arbetar i en stor alternativt mindre organisation. Detta antagande görs med argumentet att 

pliktetiker inte påverkas av externa krafter och därmed kommer det inte ha någon effekt om 

organisationen är stor eller liten. En pliktetiker skulle följa samma principer i en stor 

alternativt liten organisation, således är de konsekventa i sitt agerande. Nedan i Tabell 8 

presenteras organisationsstorlekens påverkan på individers etiska förhållningssätt. Utifrån 

ovanstående diskussion skapas följande två hypoteser: 

 

Hypotes 6a: Anställda i små och medelstora organisationer domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt.  

 

Hypotes 6b: Anställda i stora organisationer domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 
Små och 
mellanstora bolag 

Minskar egoistiskt 
beteende 

Ökar utilitaristiskt 
beteende Påverkas ej 

Stora bolag Ökar egoistiskt 
beteende 

Minskar 
utilitaristiskt 
beteende 

Påverkas ej 

Tabell 8. Sammanfattning av organisationsstorlekens påverkan på etiskt 
förhållningssätt. 
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3.2.3.4.2.	  Byråkrati 
Crane och Matten (2010) definierar byråkrati som ”en form av formell organisation som 

baseras på rationella principer och som karaktäriseras av detaljerade regler och förfaranden, 

opersonliga hierarkiska relationer samt fast arbetsfördelning” (s. 171). Baserat på tidigare 

forskning har författarna funnit fyra faktorer av byråkrati som har negativ påverkan på etiskt 

agerande, vilka är: hämmande av moralisk självständighet, moralstyrning, distansering samt 

förnekande av moralisk status. Hämmande av moralisk självständighet syftar på de specifika 

regler och roller i en byråkratisk organisation som förtrycker individens moral (Crane & 

Matten 2010). Författarna menar att detta medför att de anställda frigör sig från moralisk 

reflektion och därmed agerar som moraliska ”robotar” som enbart följer reglerna utan att 

ifrågasätta reglerna och dess syfte. Även Weber (1990) menar att byråkratiska organisationer 

påverkar anställda att agera mindre etiskt då de ser sig själva som kuggar i en maskin (se Ford 

& Richardson 1994). Med detta menas att anställda inte agerar efter individens etiska 

förhållningssätt utan enbart följer organisationens regler och principer. Då effektivitet i 

måluppfyllelse ligger i fokus i en byråkratisk organisation så är moralen endast betydelsefull 

när den stämmer överens med organisationens regler (Crane & Matten 2010). Enligt 

författarna leder detta till att istället för att bedöma om målen i sig är moraliska så fokuserar 

etiskt agerande på om målen har uppnåtts genom rätt förfarande. Den tredje faktorn som 

författarna nämner som har negativ påverkan på etiskt agerande är distansering. Ett exempel 

på detta är en inköpare på en mataffär som inte behöver stå till svars för företagets 

förhandling med kaffebönder i Colombia (Crane & Matten 2010). Enligt författarna hämmar 

byråkratin människans moral genom att distansera den anställda från konsekvenserna av 

dennes handling, precis som exemplet visar. Förnekande av moralisk status är den fjärde 

faktorn som Crane och Matten (2010) nämner. Moraliskt förnekande leder till att den 

anställda som moralisk individ förloras och nekas moralisk status på grund av byråkratins 

fokus på arbetsfördelning och regelföljande. 

 

Diskussionen ovan visar att byråkratiska organisationer syftar till att anställda ska följa 

verksamhetens uppsatta regler. Vi antar ett exempel om anställda på Migrationsverket. 

Migrationsverket är allmänt känt för att vara en byråkratisk organisation. Det är även känt för 

att vara en organisation som är till för att skapa nytta för allmänheten. Detta framgår av 

Migrationsverkets vision som lyder: "Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala 

migrationens möjligheter" (Migrationsverket 2014b). Vi gör därmed ett antagande att 
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människor som arbetar på Migrationsverket och på liknande byråkratiska organisationer 

kommer domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. Detta på grund av att de anställda 

förväntas följa organisationens regler som är uppsatta som stöd för att se till konsekvenserna 

av gott agerande mot allmänheten. Migrationsverket agerar enligt oss för det allmännas nytta 

då de själva anser att deras arbete med migration är en bidragande kraft till att göra Sverige 

rikare i både ekonomiskt och kulturellt hänseende (se Migrationsverket 2014b).  

 

En anställd på Migrationsverket förväntas följa organisationens regler och bryter individen 

mot dessa ses det som oetiskt. I detta sammanhang tolkas oetiskt beteende som pliktetiskt 

eller egoistiskt beteende då dessa bryter mot organisationens riktlinjer. Enligt Kant (2004) 

måste människan vara fri för att dennes handling ska ses som etisk inom pliktetiken. Då 

tidigare forskare menar att byråkrati leder till att moralisk självständighet rubbas och att 

anställda följer regler utan att ifrågasätta dessa (Crane & Matten 2010), anses det rimligt att 

anställda i en byråkratisk organisation inte domineras av pliktetiken. Byråkrati leder till att 

anställda inte kan välja fritt vilka principer som ska följas utan det är organisationens uppsatta 

regler som ska följas. Detta innebär att regler och principer är hänförbara enbart till den 

aktuella organisationen och kan inte göras till en allmän morallag. Därmed anses det rimligt 

att anställda i en byråkratisk organisation inte domineras av pliktetiken då detta bryter mot 

Kants kategoriska imperativ som menar att handlingen ska baseras på principer som kan göras 

till allmän lag (Brytting 2005). En pliktetiker ska följa förnuftets principer oavsett om det 

motsätter sig organisationens regler. Egoister agerar däremot utifrån det som gynnar den egna 

individen och inte efter regler som är uppsatta för andra. En anställd som domineras av 

egoismen agerar med hänsyn till konsekvensen för den egna individen och inte utifrån 

konsekvensen för andra. Då reglerna i en byråkratisk organisation är uppsatta för att gynna ett 

större kollektiv, allmänheten, torde de anställda domineras av utilitarismen då detta ser till 

konsekvenserna för andra individer. Således gör vi antagandet att anställda i en byråkratisk 

organisation inte domineras av egoismen då dessa ser till konsekvenserna för kollektivet och 

inte den egna individen. Nedan i Tabell 9 förtydligas hur byråkrati påverkar individers etiska 

förhållningssätt. Ovanstående diskussionen leder till följande hypotes: 

 

Hypotes 7: Byråkrati påverkar anställda att domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. 
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  Egoism Utilitarism Plikt 

Byråkrati Minskar egoistiskt 
beteende 

Ökar utilitaristiskt 
beteende 

Minskar pliktetiskt 
beteende 

Tabell 9. Sammanfattning av byråkratins påverkan på etiskt förhållningssätt. 
 

3.2.3.4.3.	  Kollektivt/Individuellt	  arbete	   
En grupp kan definieras som två eller fler individer som samarbetar för att nå uppsatta mål 

(Robbins & Judge 2010). Arbetsgrupper kan vara av olika storlek och varje individ inom 

gruppen har en viss roll. Med roll menas förväntningar på individers agerande inom gruppen 

(Robbins & Judge 2010). Vi antar att konflikter kan uppstå inom gruppen om individerna, 

som tillhör gruppen, har varierande etiska förhållningssätt. En egoist har synnerligen olika syn 

på vad som anses etiskt i jämförelse med en utilitarist eller en pliktetiker. Alla grupper har 

etablerade normer, vilka kan beskrivas som standards av vad som anses vara accepterat 

beteende av gruppmedlemmarna (Robbins & Judge 2010). Schminke, Wells, Peyrefitte och 

Sebora (2002) fann i sin empiriska studie att ju högre grad av samhörighet en människa 

känner gentemot en grupp desto lättare influeras individen av gruppmedlemmarna. Det anses 

rimligt att gruppmedlemmar i största mån försöker följa gruppens normer för att skapa en god 

arbetsatmosfär samt för att nå gruppens mål. Detta eftersom det är rimligt att anta att individer 

vill känna gemenskap och agerar utifrån gruppens normer istället för att endast agera i 

egenintresse. Vi ponerar därmed att anställda som arbetar i grupp känner ett behov av att 

skapa nytta för andra. Ett antagande görs att dessa anställda arbetar för organisationens och 

gruppens bästa. Utifrån dessa argument ponerar vi att anställda som arbetar i grupp domineras 

av ett utilitaristiskt förhållningssätt.  

 

Ett annat antagande som vi gör är att individuellt arbete leder till att anställda domineras av 

egoismen. Det anses rimligt att anställda som arbetar enskilt inte behöver ta lika mycket 

hänsyn till relationer med andra individer, detta i jämförelse med anställda som arbetar i 

grupp. Vi ponerar därmed att dessa anställda i större utsträckning agerar för att gynna sina 

egna mål och behov före organisationens. Det anses rimligt att gemenskap inte är i fokus, 

istället kan den anställda agera efter vad som anses bäst för den egna individen. 

 

Ovanstående argument sammanfattas i två antaganden; arbete i grupp leder till att anställda 

domineras av utilitarismen och individuellt arbete leder till att anställda domineras av 

egoismen. Vi ponerar att individer som arbetar i grupp kommer i mindre grad domineras av 
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ett egoistiskt förhållningssätt då de antas känna behov av att ta hänsyn till 

gruppmedlemmarna. Därmed ponerar vi i motsats att anställda som arbetar enskilt agerar 

utifrån sitt egenintresse. Vi antar även att arbete i grupp eller enskilt arbete ej bör påverka en 

pliktetiker. Detta med anledning av att pliktetiker alltid skall följa rationella principer, därmed 

bör det inte göra någon skillnad om arbetet utförs enskilt eller i grupp. Nedan i Tabell 10 görs 

en sammanfattning av ovanstående diskussion, denna diskussion leder även fram till följande 

två hypoteser:  

 

Hypotes 8a: Arbete i grupp påverkar anställda till att domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt. 

 

Hypotes 8b: Individuellt arbetet påverkar anställda till att domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Kollektivt arbete Minskar egoistiskt 
beteende 

Ökar utilitaristiskt 
beteende Påverkas ej 

Individuellt arbete Ökar egoistiskt 
beteende 

Minskar 
utilitaristiskt 
beteende 

Påverkas ej 

Tabell 10. Sammanfattning av hur arbetet i grupp och individuellt arbete påverkar 
etiskt förhållningssätt. 
 

3.2.3.4.4.	  Yrkesnivå	   
Yrkesroller kan kategoriseras efter hierarkiska nivåer, vilket innebär att en uppdelning görs 

efter vilken position i organisationen individen har, exempelvis om individen är VD, chef 

eller handledare (Crane & Matten 2010). Yrkesroller kan skapa förväntningar på hur individer 

bör värdera saker och hur de bör agera (Crane & Matten 2010). Empirisk forskning kring 

huruvida yrkesnivå kan ha en inverkan på anställdas etiska förhållningssätt är bristfällig och 

begränsad (Ford & Richardson 1994; O’Fallon & Butterfield 2005; Craft 2013).  

 

Vi anser att det är rimligt att anställda som är långt ner i hierarkin domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. Antagandet görs då vi förmodar att dessa anställda kämpar för att uppfylla 

sina egna mål, vilket innebär att de konkurrerar för att komma längre upp i hierarkin. Vi 

ponerar därmed att en anställd som är långt ner i hierarkin agerar efter konsekvenser som 
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skapar nytta för den egna individen. Vi antar att denne agerar egoistiskt för att gynna sitt 

egenintresse oavsett om det innebär negativa konsekvenser för andra. Detta antagande görs på 

grund av att konkurrensen bland anställda långt ner i hierarkin kan vara hög, därmed anses det 

rimligt att individer blir självcentrerade för att lyckas uppnå ett karriärsmål. Resonemanget 

återfinns i Shapeero, Koh och Killoughs (2003) studie som menar att chefer längre ner i 

hierarkin agerar mer oetiskt än högre chefer. Författarna menar att starkare individer, som har 

förmågan att agera etiskt, kommer högre upp i hierarkin vilket baseras på påståendet “starkast 

överlever”. Oetiskt agerande i Shapeero, Koh och Killoughs (2003) studie tolkas som 

agerande som gynnar den egna individen och inte organisationen. Därmed utgår studien från 

ett utilitaristiskt synsätt och menar att anställda som inte agerar för allas bästa agerar oetiskt. 

Studien styrker vårt antagande att anställda med låg yrkesnivå domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. Därmed formas följande hypotes: 

 

Hypotes 9a: Anställda med låg yrkesnivå domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

Anställda som befinner sig i mitten på organisationshierarkin ponerar vi domineras av 

utilitarismen. Detta antagande görs med bakgrund till att dessa anställda befinner sig i en 

position där relationer är viktigt. Det anses rimligt att de agerar för att skapa nytta för hela 

organisationen och för att skapa samhörighet. De har både chefer över sig och anställda under 

sig, därmed är det sannolikt att dessa anställda försöker skapa nytta för så många som möjligt. 

Shapeero, Koh och Killough (2003) kunde i deras studie påvisa att anställda längre upp i 

hierarkin agerade mer etiskt till skillnad från individer längre ner i organisationshierarkin. 

Som tidigare nämnts, tolkas etiskt agerande i denna studie som beteende vilket gynnar 

organisationen och därmed ett större kollektiv, således utgår studien från utilitarismen. 

Därmed tolkas etiskt agerande i studien som utilitaristiskt då individen agerar för att gynna 

största möjliga antal människor. Denna studie styrker vårt antagande att anställda som 

befinner sig på en mellan yrkesnivå domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. Denna 

argumentation formar följande hypotes:  

 

Hypotes 9b: Anställda med mellan yrkesnivå domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt.  

 

Ytterligare ett antagande vi gör är att anställda högt upp i hierarkin domineras av pliktetiken. 

Detta antagande görs på grund av att dessa anställda rimligtvis uppnått sitt mål inom karriären 
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och har därmed möjlighet att agera utifrån rationella principer. Anställda högt upp i hierarkin 

har rimligtvis även ledarroller då de avancerat uppåt i hierarkin. Ledarna har rimligtvis makt 

och har därmed ett ansvar, vilket kan tänkas resultera i att de följer principer som är rättvisa 

oavsett vad det leder till. Stora informationsflöden, intryck samt osäkerhet är något som 

anställda högt upp i hierarkin måste kunna hantera (Yrjö Collin 2013). Med bakgrund till 

denna ökade komplexitet i högre yrkesnivåer ponerar vi att högt uppsatta chefer domineras av 

pliktetiken. För att ledarna ska kunna agera rättvist och följa rationella principer krävs det att 

de bortser från känslor i sitt agerande. Detta är något som kännetecknas av pliktetiken då 

individer som domineras av pliktetiken följer rationella principer som de anser ska kunna 

göras till allmän moralisk lag. Pliktetiker tar inte hänsyn till känslor utan baserar sitt agerande 

på förnuftet när de fattar beslut. Vi ponerar att anställda högt upp i hierarkin domineras av 

pliktetiken då de antas agera rättvist utan att ta hänsyn till känslor för att kunna hantera 

osäkerheten samt i det stora informationsflödet. Nedan presenteras en sammanfattning av 

ovanstående argumentation i Tabell 11, dessutom presenteras följande hypotes: 

 

Hypotes 9c: Anställda med hög yrkesnivå domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Yrkesnivå Låg yrkesnivå ökar 
egoistiskt beteende 

Mellan yrkesnivå 
ökar utilitaristiskt 
beteende 

Hög yrkesnivå ökar 
pliktetiskt beteende 

Tabell 11. Sammanfattning av hur yrkesnivå påverkar etiskt förhållningssätt.  
 

3.2.3.5.	  Kultur 
Utöver strukturella faktorer inom organisationen har studien även fokuserat på 

organisationskulturella faktorer som kan påverka individers etiska förhållningssätt. Dessa 

kulturella faktorer behandlar ledarskap, etisk kod, belöningssystem samt etisk träning. 

Faktorerna presenteras i följande avsnitt utan inbördes ordning.  

3.2.3.5.1.	  Ledarskap	   
Ledarskap är en central del i en organisation och ledare anses ha stor påverkan på hur etiken i 

organisationen utformas och implementeras till de anställda (Crane & Matten 2010). I detta 

sammanhang beaktas ledarskap utan hierarkisk ordning, detta innebär att all form av 

ledarskap såsom projektledare, arbetsgruppsledare samt högre chefer inkluderas. Ledare antas 

kunna påverka anställdas beteende (Brown & Mitchell 2010), därmed görs ett antagande att 
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ledare även kan påverka vilket etiskt förhållningssätt individer i organisationer kommer 

domineras av. Ledare ses som auktoriteter och förebilder (Treviño, Nieuwenboer & Kish- 

Gephart 2014; Brown & Mitchell 2010). Beteendet hos ledare kan påverka de anställda 

genom att de visar personliga exempel på vad de anser är etiskt agerande (Brown & Mitchell 

2010). Ömsesidighet i sociala utbyten är en teori som menar att människor känner behov att 

agera gott mot individer som har behandlat dem rättvist (Blau 1964 se Brown & Mitchell 

2010). I enlighet med denna teori kan det tolkas som att anställda i en organisation agerar 

etiskt om de känner att de själva blivit etiskt behandlade av sina ledare. Utifrån social 

utbytesteorin gör vi ett antagande att ledare anvisar ett accepterat beteende i organisationen 

som de anställda influeras av. Vi ponerar att ledarens etiska förhållningssätt har en inverkan 

på anställdas etiska förhållningssätt. Exempelvis påverkas arbetstagare att anta ett 

utilitaristiskt förhållningssätt om dess ledare domineras av utilitarismen. Vi förutsätter att 

detta mönster, att anställda influeras av ledaren, även gäller om ledaren domineras av 

egoismen eller plikten. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ledare har ett inflytande på 

anställdas beteenden i organisationer. Anställda kan se sina ledare som förebilder och därmed 

kan de tänkas influera till hur anställda förhåller sig etiskt i olika situationer. Individer 

tenderar även att efterlikna ledare som de upplever agerar etiskt. Detta resonemang 

sammanfattas i Tabell 12 nedan. Utifrån diskussionen ponerar vi att ledarskap påverkar 

anställdas etiska förhållningssätt och därmed formas följande hypotes: 

 

Hypotes 10: Ledarskap påverkar etiskt förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Ledarskap 

Ökar om ledaren 
domineras av ett 
egoistiskt 
förhållningssätt 

Ökar om ledaren 
domineras av ett 
utilitaristiskt 
förhållningssätt 

Ökar om ledaren 
domineras av ett 
pliktetiskt 
förhållningssätt 

Tabell 12. Sammanfattning av ledarskaps påverkan på etiskt förhållningssätt. 

3.2.3.5.2.	  Etisk	  kod	  
Allt fler organisationer väljer att införa en etisk kod för att hantera etiska frågor (Svensson et 

al. 2009). En etisk kod beskriver önskat och förväntat beteende av anställda i en organisation, 

profession eller bransch (Crane & Matten 2010). Crane och Matten (2010) definierar en etisk 

kod som ”frivilliga uttalanden som förbinder organisationer, branscher eller professioner till 

specifika föreställningar, värderingar samt åtgärder och/eller fastställer lämpligt etiskt 
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beteende för anställda” (s. 191). Således innehåller en etisk kod organisationens värderingar 

och av ledningen sanktionerade affärsprinciper (Brytting 2005). Enligt Crane och Matten 

(2010) ligger vikten i hur den etiska koden utvecklas, implementeras och fullföljs och inte vad 

den etiska koden anger. Treviño, Weaver, Gibson och Toffler (1999) påstår att den etiska 

kodens genomförande har en större påverkan på agerande än enbart existensen av en sådan 

kod. Om den etiska kodens syfte och vad den försöker uppnå inte kommuniceras till de 

anställda kan detta leda till att de anställda agerar utan att ta hänsyn till den etiska koden 

(Crane & Matten 2010). Ledningen, cheferna samt personalen ska vara engagerade i 

framtagandet av den etiska koden för att den ska ge optimal effekt (Crane & Matten 2010) 

Även McCabe, Treviño och Butterfield (1996) menar att en etisk kod ger optimal effekt om 

den kommuniceras och integreras i organisationen samtidigt som ej accepterat agerande 

sanktioneras. 

 

Tidigare forskning kring etisk kod har fokuserat på innehållet i och värdet av sådan kod 

(Cleek & Leonard 1998). Forskningen kring etisk kods påverkan på anställdas agerande är 

mindre frekvent förekommande och den existerande forskningen har gett skilda resultat 

(Cleek & Leonard 1998; O’Fallon & Butterfield 2005). Cleek och Leonard (1998) undersökte 

om ekonomistudenters beteende påverkades av en existerande etisk kod. Författarna fann 

ingen signifikans i sin empiriska studie. Ferrell och Skinner (1988) undersökte hur etiskt 

beteende påverkas av en etisk kod i organisationer som bedriver marknadsföringsforskning. 

Författarna kunde påvisa att oetiskt beteende minskar när etisk kod existerar i organisationer. 

I detta sammanhang tolkas oetiskt beteende som agerande utifrån egoismen där ett exempel är 

att vilseleda människor för att öka sin egen vinstmaximering.  

 

Baserat på tidigare empiriska studier kan vi se att resultaten av etisk kods påverkan skiljer sig. 

Vi gör antagandet att koder som är etablerade, det vill säga en kod som kommuniceras, 

utvecklas och genomförs, har en påverkan på en anställds agerande, vilket kommer påverka 

individens etiska förhållningssätt. Då allt fler företag implementerat etiska koder anses det 

rimligt att de har en inverkan på anställdas beteende. Om det inte framkommit en positiv 

effekt av de etablerade etiska koderna hade organisationer sannolikt inte utvecklat och infört 

sådana koder. Idag tar ett flertal forskare upp och diskuterar vikten av att ha en implementerad 

etisk kod inom organisationer (Ford & Richardson 1994; Loe, Ferrell & Mansfield 2000; 

O’Fallon & Butterfield 2005; Craft 2013). Diskussionen inom den företagsetiska forskningen 
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kring vikten av etablerade etiska koder hade rimligtvis varit begränsad om koden varit utan 

verkan.  

 

Den etiska koden är till för att minska egoistiskt beteendet och medför att anställda agerar mer 

för företagets bästa när koden fullföljs. Enligt vår tolkning innebär detta att anställda 

domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt när en etisk kod är etablerad. En av 

anledningarna till att en etisk kod kan bidra till att individer domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt är att en etisk kod kan innehålla information om hur företagets anställda ska 

bidra till en bättre värld. Koden kan exempelvis innefatta regler som behandlar frågor 

gällande barnarbete och miljö. Följer anställda koden anses det gynna allmänheten, vilket är 

utilitarismens utgångspunkt. Etiska koder etableras för företagets bästa och därmed kan det 

även ses som det bästa för företagets intressenter, vilket innebär att det skapas nytta för ett 

större kollektiv. Följer anställda dessa koder tolkas det som att de anställda vill bidra till 

kollektivets nytta, genom att ta hänsyn till konsekvenserna av att följa riktlinjerna. Vidare 

ponerar vi att anställda som domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt inte skulle påverkas 

av en etisk kod. Även fast pliktetiken förespråkar agerande som gynnar människovärden anser 

vi att en etisk kod inte resulterar i att människor domineras av pliktetiken. Detta antagande 

görs med bakgrund av att pliktetiker inte påverkas av utomstående påtryckningsmedel då de 

endast styrs av rationella principer. Denna redogörelse leder till ett antagande att företag med 

en etablerad etisk kod kommer påverka anställda till att domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt. Nedan i Tabell 13 sammanfattas ovanstående diskussion i tabellform. 

Diskussionen leder till följande hypotes: 

 

Hypotes 11: Etablerad etisk kod påverkar anställda att domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt.  

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Etisk kod Minskar egoistiskt 
beteende 

Ökar utilitaristiskt 
beteende Påverkas ej 

Tabell 13. Sammanfattning av etisk kods påverkan på etiskt förhållningssätt.  

3.2.3.5.3.	  Belöningssystem 
Det tas ofta för givet att människor sannolikt kommer att agera utifrån belöning. Ett exempel 

på belöning är bonussystem, vilket är ett incitament för anställda att prestera bättre (Crane & 
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Matten 2010). Med belöningssystem menar vi all belöning som anställda erhåller för utövat 

arbete så som grundlön, provisionsbaserad lön, bonus och andra gåvor av diverse slag. Crane 

och Matten (2010) menar dock att belöning har konsekvenser för det etiska agerandet. 

Exempelvis kan säljare med provisionsbaserad lön agera utifrån sitt egenintresse för att tjäna 

så mycket som möjligt, vilket leder till att dessa individer tänjer på etiska riktlinjer utsatta av 

organisationen. Enligt Crane och Matten (2010) kommer detta egoistiska beteende att 

upprepas om det inte straffas. Författarna menar vidare att detta agerande är oetiskt då det 

bryter mot organisationens riktlinjer. Utifrån ett utilitaristiskt perspektiv tolkas detta som att 

individer agerar oetiskt då de styrs av sitt egenintresse och inte av organisationens bästa. 

Enligt Crane och Matten (2010) ökar chansen till att anställda vidhåller organisationens 

riktlinjer om etiskt beteende uppmärksammas inom organisationen. 

 

Flertalet forskare har undersökt belöningssystems påverkan på etiskt agerande (Crane & 

Matten 2010; Ford & Richardsson 1994; Loe, Ferrell & Mansfield 2000; O’Fallon & 

Butterfield 2005). Majoriteten av dessa studier visar att belöning av ett visst beteende leder 

till att individer fortsätter agera på samma sätt. Ford och Richardson (1994) menar att chefer 

påverkar anställda att agera på ett visst sätt beroende på vilket beteende som straffas och 

vilket beteende som belönas. Om chefer belönar ett visst beteende tolkar den anställda det 

som att beteendet är acceptabelt och därmed kommer individen att agera utefter detta 

beteende. Skulle chefer i kontrast straffa ett beteende tolkas det som ett oacceptabelt beteende 

och därmed skulle individen upphöra med det agerandet. Dessutom menar Crane och Matten 

(2010) att det är negativt om anställda, som följer uppsatta etiska riktlinjer, straffas för deras 

beteende. Bestraffning signalerar att individen agerar felaktigt och därför kommer individen 

att upphöra med detta beteende. Detta leder till att anställda i fortsättningen inte kommer följa 

organisationens etiska regler och principer och därmed kommer de agera oetiskt utifrån ett 

utilitaristiskt perspektiv. 

 

Hegarty och Sims (1978) studerade om ekonomistudenters etiska beteende påverkas av 

belöning och sanktioner. Författarna kunde påvisa att ekonomistudenter agerade mer oetiskt 

när beteendet blev belönat. Ekonomistudenterna i studien ansågs agera i egenintresse och 

fortsatte att göra så när beteendet blev belönat. Utifrån ett utilitaristiskt perspektiv är detta ett 

egoistiskt beteende och anses därför oetiskt då det gynnar den enskilda individen. Dock menar 
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Hegarty och Sims (1978) att detta endast förekommer under antagandet att detta beteende är 

ett lärt beteende. 

 

Tolkningen av diskussionen ovan är att anställda agerar efter belöningen eller bestraffningen. 

Belönas anställda för ett beteende som inte uppskattas i ett företag kommer detta beteende att 

upprepas. Om beteendet istället bestraffas skulle detta leda till att anställda inser att agerandet 

inte är uppskattat och därmed skulle agerandet upphöra. Belöning och sanktioner påverkar 

individers etiska förhållningssätt då de styrs av organisationen mot ett visst agerande. Som 

framgår av diskussionen leder belöningssystem till att anställda agerar utifrån sitt egenintresse 

för att vinstmaximera. Därför ponerar vi att anställda, i organisationer med belöningssystem, 

antar ett egoistiskt förhållningssätt då de vill maximera ersättningen. Belöningssystem skulle 

enligt oss inte påverka anställdas agerande vars förhållningssätt utgår från pliktetiken, då 

pliktetiker inte ser till konsekvensen. Med detta menas att en pliktetiker följer sin princip 

oberoende av belöning eller bestraffning. Anställda som domineras av utilitarismen skulle 

enligt oss endast påverkas av belöning om detta sker kollektivt. Agerande utifrån enskilda 

belöningar anses endast skapa nytta för den enskilda individen och detta ses som oetiskt ur ett 

utilitaristiskt perspektiv. Med detta menas att alla konsekvenser som endast gynnar individen 

och där hänsyn inte tas till omgivningen anses oetiskt. Nedan i Tabell 14 presenteras 

ovanstående diskussionen i tabellform för att förtydliga hur etiska förhållningssätt påverkas 

av belöningssystem. 

 

Utifrån diskussionen drar vi slutsatsen att belöning har en påverkan på anställdas etiska 

förhållningssätt, vi anser att belöningssystem påverkar individen att anta ett egoistiskt 

förhållningssätt.  Detta leder till följande hypotes: 

 

Hypotes 12: Belöningssystem påverkar anställda att domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt.  

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Belöningssystem Ökar egoistiskt 
beteende 

Påverkar endast om 
det sker kollektivt Påverkas ej 

Tabell 14. Sammanfattning av belöningssystems påverkan på etiskt förhållningssätt. 
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3.2.3.5.4.	  Etisk	  träning	   
Etisk träning inom organisationer anses vara en metod för att påverka individer att agera etiskt 

på arbetsplatsen (Valentine & Fleischman 2004). Valentine (2009) menar att etisk träning 

inom verksamheten ska erbjuda anställda en översikt av organisationens etiska riktlinjer och 

regler samt utbildning i vad som anses vara lämpligt beteende. Vidare menar Valentine (2009) 

att etisk träning är viktig vägledning för anställda beträffande vad som anses vara etiskt 

agerande. 

 

Empiriska undersökningar på området är mindre frekvent förekommande och den existerande 

forskningen visar på skilda resultat (Craft 2013; Ford & Richardson 1994). Delaney och 

Sockell (1992) undersökte utexaminerade studenter i avsikt att ta reda på effekterna av etisk 

träning på arbetsplatsen. Författarnas resultat visar att etisk träning har en positiv effekt på 

anställdas etiska agerande. Positiv effekt tolkas i detta sammanhang som att individerna 

agerar mindre egoistiskt. Denna tolkning görs då etisk träning ska hjälpa anställda att agera 

efter organisationens värderingar och riktlinjer och på så sätt torde anställda agera utifrån 

organisationens bästa. Därmed leder etisk träning till att anställda antar antingen ett 

utilitaristiskt eller pliktetiskt förhållningssätt. McKendall, DeMarr och Jones-Rikkers (2002) 

undersökte huruvida etisk träning resulterade i mindre illegalt beteende på arbetsplatsen. 

Studiens respondenter bestod av 108 stora organisationer och i studien tolkas illegalt beteende 

som oetiskt agerande. I kontrast till föregående stycke kunde McKendall, DeMarr och Jones-

Rikkers (2002) påvisa att etisk träning inte minskade oetiskt beteende. Författarna menar att 

enbart etisk träning inte påverkar anställdas etiska agerande utan de påverkas av fler 

bakomliggande faktorer. Några av dessa faktorer kan vara ledarskap och etiska koder som 

tillsammans med etisk träning påverkar individen till att agera etiskt. 

 

Trots den tidigare forskningens skilda resultat gör vi ett antagande att etisk träning har en 

inverkan på anställdas etiska förhållningssätt. Detta antagande görs då etisk träning kan ses 

som ett verktyg för att förhöja individers kunskap om etik. Syftet är att träningen ska bidra till 

att den anställda kommer agera etiskt i förhållande till organisationens normer och 

värderingar.  

 

Ytterligare ett antagande som görs är att etisk träning leder till mindre egoistiskt beteende 

bland anställda i en organisation. Utifrån antagandet att individer kan påverkas av etisk 



 
	  
	  
	  

	   50	  

träning tror vi att träningen leder till att anställda blir mer uppmärksammade på etiska 

riktlinjer inom organisationen och kan därför påverkas att agera mindre egoistiskt. Den etiska 

träningen kan bidra till att anställda börjar se bortom sitt egenintresse eftersom träning leder 

till kunskap att agera mindre egoistiskt och att istället ta hänsyn till organisationen. Detta på 

grund av att träning inom organisationer ska lära anställda att se bortom sitt egenintresse och 

att istället se till organisationen och dess etiska riktlinjer. Med etisk träning anses den 

anställdas etiska förhållningssätt utvecklas mot ett utilitaristiskt förhållningssätt.  En individ 

som påverkas av etisk träning till att domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt agerar 

utifrån vad som anses främja organisationen då träningen baseras på etiska riktlinjer. Regler i 

verksamheter torde vara uppsatta för organisationens nytta och även för allmänhetens nytta. 

Ett exempel på att regler kan gynna allmänheten är när dessa är uppsatta för att gynna 

organisationens intressenter så som exempelvis aktieägare och leverantörer. Vi ponerar vidare 

att etisk träning inte påverkar individer till att domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

Träning är till för att anställda ska agera för företagets bästa vilket innebär att individer ser till 

handlingens konsekvens. Då pliktetiker inte ser till konsekvenserna av en handling påverkas 

dessa anställda ej av etisk träning. Därmed gör vi antagandet att etisk träning påverkar 

anställda att domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. Nedan i Tabell 15 sammanfattas 

hur etisk träning påverkar anställdas etiska förhållningssätt. Detta leder till följande hypotes: 

 

Hypotes 13: Anställda som har genomgått etisk träning domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Etisk träning Minskar egoistiskt 
beteende 

Ökar utilitaristiskt 
beteende Påverkas ej. 

Tabell 15. Sammanfattning av etisk tränings påverkan på individers etiska 
förhållningssätt. 
 

3.2.3.6.	  Marknad 
Studien har slutligen fokuserat på faktorer utanför organisationen som kan påverka individers 

etiska förhållningssätt. Dessa faktorer ingår under marknadsfaktorer och behandlar 

konkurrens samt om organisationen bedrivs som privat bolag eller offentlig verksamhet. Även 

dessa faktorer presenteras utan inbördes ordning i följande avsnitt.  
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3.2.3.6.1.	  Konkurrens 
Att studera om konkurrens påverkar anställdas etiska förhållningssätt är intressant då det finns 

sannolikhet att etiska värderingar uppoffras för att överleva under högre marknadskonkurrens 

(Ford & Richardson 1994). Ford och Richardson (1994) menar att det är rimligt att 

konkurrenssituationen där organisationens överlevnad och individens anställningssäkerhet är 

hotad, skulle öka trycket för den anställda att agera oetiskt. Med oetiskt avses agerande som 

gynnar individen och inte organisationen. Detta kan tolkas som att den anställda domineras av 

ett egoistiskt förhållningssätt då den prioriterar sitt eget intresse genom att säkra sin 

anställning. I kontrast kan detta även tolkas som att anställda agerar utilitaristiskt för att 

försäkra organisationens överlevnad och därmed agerar de inte oetiskt. Dessutom visar Vitell 

och Festervands (1987) studie att anställda i mindre bolag kan vara mer benägna att agera 

oetiskt på grund av marknadskonkurrensen med stora bolag. Med detta menas att anställda i 

små organisationer agerar utifrån egenintresset för att gynna den egna individen och inte 

organisationen. Det kan även innebära att organisationen gynnas av individens agerande, dock 

anses det fortfarande egoistiskt om den anställda utförde handlingen för att maximera sitt eget 

intresse. Om den anställda istället agerade med syfte att gynna organisationen anses individen 

domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. Vilket innebär att den anställda agerar utifrån 

att gynna organisationen och inte enbart sig själv. 

 

Valentine och Bateman (2011) undersökte om konkurrens påverkade ekonomistudenters 

etiska agerande vid säljsammanhang. Studiens resultat visar att individer agerar utifrån ett 

utilitaristiskt förhållningssätt när det inte existerar någon nämnvärd konkurrens och att de 

agerar utifrån ett egoistiskt förhållningssätt när konkurrensen ökar. Även Hegarty och Sims 

(1978) studie visar att ekonomistudenter beter sig mer oetiskt vid högre konkurrens. Oetiskt 

beteende tolkas i Hegarty och Sims (1978) studie som ett agerande som gynnar individen 

själv och inte företaget. Detta betyder med andra ord att individer domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt vid konkurrenssituationer. Författarna tillägger dessutom att ej straffbart 

oetiskt beteende i samband med konkurrens, leder till att individer utan höga etiska standards 

kommer att fortsätta agera utifrån sitt egenintresse. En individ med höga etiska standards 

anses vara en individ som domineras av det utilitaristiska förhållningssättet. Med detta som 

utgångspunkt agerar anställda oetiskt om de inte agerar utifrån företagets bästa vid 

konkurrenssituationer. Individer torde istället agera utifrån utilitarismen för att gynna 
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företaget när konkurrens är närvarande. Detta överensstämmer med Ford och Richardsons 

(1994) påstående att konkurrens kan påverka anställdas etiska förhållningssätt. 

 

Som tidigare forskning visar kan konkurrens vara en möjlig faktor som influerar en anställds 

etiska förhållningssätt. Anställdas drivkraft till att prestera på arbetet medför att etiskt 

förhållningsätt påverkas av konkurrens. Vi anser att högre konkurrens ökar 

prestationsförmågan hos anställda eftersom individer blir mer tävlingsinriktade och vill 

maximera nytta. Nyttomaximering kan antas ur två perspektiv; nytta för den enskilda 

individen eller nytta för hela organisationen. 

 

Guidice, Alder och Phelan (2008) undersökte hur fenomenet vilseledning påverkas av etiskt 

resonemang. Författarna menar att vilseledning är en form av konkurrensbeteende och det ses 

som en fördelaktig färdighet vid hög marknadskonkurrens. Studiens resultat visar att 

beslutsfattarens etiska förhållningssätt skiljer sig beroende på vem som blir vilseledd. Enligt 

författarna var anställda mindre benägna att vilseleda organisationens intressenter än 

konkurrenter. Vidare menar författarna att anställda, som har benägenhet att bluffa, anser att 

vilseledning är ett acceptabelt beteende. Dessa individer domineras av det egoistiska 

förhållningssättet då de rättfärdigar sitt agerande som etiskt, eftersom handlingen gynnar 

individen. 

 

Robertson och Rymon (2001) har forskat om inköpschefer påverkas av konkurrens. 

Författarna utförde en studie som undersökte hur inköpschefers etiska förhållningssätt 

påverkas av organisatoriska förändringar, där en av förändringarna var högre konkurrens. 

Författarna menar att en omstrukturering av organisationer, till plattare strukturer, leder till 

högre konkurrens på arbetsplatsen. Detta påverkar inköpschefers etiska agerande då trycket på 

prestation ökar. Det ökade trycket leder till att inköpscheferna beter sig oetiskt i form av 

bedrägligt beteende mot säljare för att gynna den egna vinstmaximeringen. Detta oetiska 

beteende kan tolkas utifrån två perspektiv. Utifrån ett egoistiskt perspektiv anses bedrägligt 

beteende inte som oetiskt då individen agerar utifrån sitt egenintresse och vinstmaximerar 

vilket gynnar den egna individen. I motsats kan detta även tolkas utifrån ett utilitaristiskt 

perspektiv där den anställda agerar utifrån organisationens bästa och på så sätt agerar för att 

maximera prestationen till fördel för organisationen. Då det bedrägliga agerandet anses gynna 

endast individen och inte organisationen ses detta som en egoistisk handling och utifrån ett 
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utilitaristiskt perspektiv är detta agerande oetiskt. En pliktetiker påverkas inte av konkurrens 

då dennes agerande inte ska vara situations anpassat. Oavsett om konkurrens existerar eller ej 

anses en pliktetiker alltid följa rationella principer och konkurrens bör inte ändra dennes 

förhållningssätt.  

 

Diskussionen ovan indikerar att anställda antar ett mer egoistiskt förhållningssätt vid 

konkurrenssituationer och ett mer utilitaristiskt förhållningssätt när konkurrensen inte är 

närvarande. Detta kan bero på att individer upplever ett behov av ökad prestation vid 

konkurrens, vilket kan övergå till egoistiskt agerande. Med detta menas att konkurrens kan 

göra att anställda känner behov att maximera sin egen nytta utan att ta hänsyn till 

omgivningen. De anställda kan anse deras agerande som etiskt då de tillfredsställer sina egna 

behov, oavsett konsekvensen för andra. Konkurrens skapar behov att prestera på topp. Enligt 

oss kan detta leda till egoistiskt beteende då fokus ligger på måluppfyllelse. Målet är att 

prestera bättre än konkurrenten. Den anställda vill uppnå målet oavsett vad som krävs för att 

ta sig dit. Ovanstående redogörelse förtydligas nedan i Tabell 16. Diskussionen mynnar ut i 

följande hypotes: 

 

Hypotes 14: Konkurrens leder till att anställda domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 

Konkurrens Ökar egoistiskt 
beteende 

Minskar 
utilitaristiskt 
beteende 

Påverkas ej 

Tabell 16. Sammanfattning av konkurrensens påverkan på individers etiska 
förhållningssätt. 
 

3.2.3.6.2.	  Organisationsslag 
Organisationer verkar på olika marknader och kan vara av olika organisationsformer. 

Organisationer kan bedrivas som offentlig verksamhet eller privat bolag. I 

Nationalencyklopedin beskrivs offentlig sektor som statens, kommunernas och landstingets 

organisationer och privat sektor anges som företag vilka inte ingår under offentlig 

verksamhet, det vill säga företag som verkar i det privata näringslivet (Nationalencyklopedin 

2014b; Nationalencyklopedin 2014c). 

 



 
	  
	  
	  

	   54	  

Offentlig verksamhet kännetecknas av att vara byråkratiska och formella (Crane & Matten 

2010), vilket kan påverka anställda att domineras av ett visst etiskt förhållningssätt. Tidigare 

ponerade vi att byråkratiska organisationer påverkar individer att domineras av ett 

utilitaristiskt förhållningssätt. Detta med motivering att byråkratiska organisationer existerar 

för att skapa nytta för ett större kollektiv, allmänheten. Med bakgrund till att offentlig 

verksamhet kännetecknas av att vara byråkratiska gör vi antagandet att anställda i en sådan 

organisation domineras av utilitarismen. Offentlig verksamhet lägger stor vikt vid 

regelföljande och formella förfaranden vilket påverkar anställdas agerande (Crane & Matten 

2010). Vi har tidigare argumenterat att regelföljande medför att individer domineras av ett 

utilitaristiskt förhållningssätt. Detta med motivering att reglerna är uppsatta för att gynna ett 

större kollektiv, i detta fall allmänheten. Anställda i offentlig verksamhet antas följa de 

uppsatta reglerna vilket medför att individen gynnar kollektivet och därmed domineras 

individen av utilitarismen.  

 

Tidigare empirisk forskning som undersöker huruvida organisationsslag påverkar individers 

etiska förhållningssätt är mindre frekvent förekommande (Craft 2013; O’Fallon & Butterfield 

2005; Ford & Richardson 1994). Roozen, Pelsmacker och Bostyn (2001) fann i sin studie att 

anställda i privat sektor tar mindre hänsyn till etiska aspekter än individer i offentlig sektor. 

Med detta menar författarna att anställda i offentlig sektor agerar utifrån ett större etiskt 

perspektiv. Ett större etiskt perspektiv tolkas utifrån att den anställda tar hänsyn till ett större 

kollektiv och inte endast den enskilda individen. Utifrån detta tolkar vi att anställda i offentlig 

verksamhet domineras av utilitarismen. Därmed tolkas inte ett större etiskt perspektiv som ett 

egoistiskt agerande utan som ett utilitaristiskt beteende då individen tar hänsyn till det större 

kollektivet. Tolkningen innebär även att den anställda inte domineras av pliktetiken då denne 

ser till konsekvenserna av agerandet. Vidare anser vi att pliktetiker inte borde påverkas av i 

vilken organisation de arbetar i då de torde följa rationella principer oberoende detta. Med 

bakgrund till ovanstående diskussion görs antagandet att anställda i offentlig verksamhet 

domineras av utilitarismen. Därmed formas följande hypotes: 

 

Hypotes 15a: Anställda i offentlig verksamhet domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. 

 

Vidare ponerar vi att anställda i privata bolag domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

Antagandet görs med bakgrund till att individer i privata bolag inte har samma 
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uppmärksamhet på sig till skillnad från anställda i offentlig verksamhet. Denna skilda 

uppmärksamhet torde resultera i att anställda inte ser till kollektivets bästa utan agerar utifrån 

den egna individen. Roozen, Pelsmacker och Bostyn (2001) stärker ytterligare detta 

antagande då de kunde påvisa att anställda i privat sektor tar mindre hänsyn till etiska 

aspekter än anställda i offentlig sektor. Författarna menar att detta grundar sig i att privat 

sektor är mer konkurrensutsatt än offentlig sektor, vilket bidrar till att anställda i privat sektor 

tar mindre hänsyn till etiska aspekter. Därmed gör vi tolkningen att konkurrensen som 

existerar i privat sektor påverkar anställda att domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

Detta är i linje med antagandet vi gjorde tidigare i avsnittet om konkurrens. Vi argumenterade 

att konkurrens leder till att anställda agerar utifrån måluppfyllelse för den egna individen och 

därmed domineras av egoism. Detta anser vi gälla även för anställda i privata bolag då de 

verkar på en marknad som präglas av att vara konkurrensutsatt. Utifrån diskussionen om 

konkurrens är det rimligt att anta att anställda i privata bolag domineras av egoismen. Därmed 

gör vi även antagandet att anställda i privata bolag inte domineras av utilitarismen då de 

prioriterar den egna individen före andra människor. Vidare görs antagandet att anställda i 

privata bolag inte domineras av pliktetiken då dessa inte ser till konsekvenserna av sitt 

agerande. Detta med bakgrund till vårt antagande att anställda i privata bolag ser till den egna 

individen och dess måluppfyllelse i första hand. Detta i sin tur innebär att dessa individer ser 

till konsekvenserna av sitt agerande och därmed domineras de inte av pliktetiken. Vidare 

ponerar vi att anställda som domineras av plikten inte skulle påverkas oberoende vilken 

organisation de arbetar i. Diskussion ovan leder till ett resonemang att anställda i privata 

bolag domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. Diskussionen mynnar ut i tabell 17 samt 

studiens slutliga hypotes:  

 

Hypotes 15b: Anställda i privata bolag domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

  Egoism Utilitarism Plikt 
Offentlig 
verksamhet 

Minskar egoistiskt 
beteende 

Ökar utilitaristiskt 
beteende Påverkas ej 

Privata bolag Ökar egoistiskt 
beteende 

Minskar 
utilitaristiskt 
beteende 

Påverkas ej 

Tabell 17. Sammanfattning av hur organisationsslag påverkar etiskt förhållningssätt.  
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3.3.	  Sammanfattning	  av	  faktorerna	   
Ovanstående teoretiska avsnitt presenteras nedan i Tabell 18. Tabellen är en sammanfattning 

av studiens faktorer samt hypoteser. Hypoteserna beskrivs efter ordningen i den teoretiska 

referensramen. Det vill säga att tabellen inleds med presentation av individuella faktorer och 

hypoteserna kopplade till dessa, därefter presenteras hypoteser kopplade till organisatoriska 

faktorer. Studiens teoretiska referensram och hypoteser ligger till grund för den empiriska 

undersökningen som presenteras i nedanstående kapitel.  

 

  Sammanfattning av hypoteser 
Genus 
H1a Kvinnor domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt 
H1b Män domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt 
Etnicitet 
H2 Etnicitet påverkar etiskt förhållningssätt 
Utbildning 

H3a Anställda med högre utbildning domineras av ett pliktetiskt 
förhållningssätt 

H3b Anställda som har haft någon form av etisk utbildning 
domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt 

H3c Anställda som genomgått en ekonomiutbildning domineras 
av ett egoistiskt förhållningssätt 

H3d Anställda som genomgått en vårdutbildning domineras av 
ett utilitaristiskt förhållningssätt 

H3e Anställda som genomgått en juridisk utbildning domineras 
av ett pliktetiskt förhållningssätt 

Ålder och erfarenhet 

H4a Med stigande ålder domineras anställda av ett pliktetiskt 
förhållningssätt 

H4b Anställda med längre erfarenhet domineras av ett pliketiskt 
förhållningssätt 

H4c Anställda med kort erfarenhet domineras av ett egoistiskt 
förhållningssätt 

Arbetstillfredsställelse 

H5a Anställda som är missnöjda med arbetet domineras av ett 
egoistiskt förhållningssätt 

H5b Anställda som känner högre grad av arbetstillfredsställelse 
domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt 

H5c Anställda som känner att arbetet de utför är meningsfullt 
domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt 

Organisationsstorlek 

H6a Anställda i små och medelstora organisationer domineras 
av ett utilitaristiskt förhållningssätt 
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H6b Anställda i stora organisationer domineras av ett egoistiskt 
förhållningssätt 

Byråkrati 

H7 Byråkrati påverkar anställda att domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt 

Kollektivt/Individuellt arbete  

H8a Arbete i grupp påverkar anställda till att domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt 

H8b Individuellt arbetet påverkar anställda till att domineras av 
ett egoistiskt förhållningssätt 

Yrkesnivå 

H9a Anställda med låg yrkesnivå domineras av ett egoistiskt 
förhållningssätt 

H9b Anställda med mellan yrkesnivå domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt 

H9c Anställda med hög yrkesnivå domineras av ett pliktetiskt 
förhållningssätt 

Ledarskap 
H10 Ledarskap påverkar etiskt förhållningssätt 
Etisk kod 

H11 Etablerad etisk kod påverkar anställda att domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt 

Belöningssystem 

H12 Belöningssystem påverkar anställda att domineras av ett 
egoistiskt förhållningssätt 

Etisk träning  

H13 Anställda som har haft etisk träning domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt 

Konkurrens 

H14 Konkurrens leder till att anställda domineras av ett 
egoistiskt förhållningssätt 

Offentlig Verksamhet och Privata bolag 

H15a Anställda i offentlig verksamhet domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt 

H15b Anställda i privata bolag domineras av ett egoistiskt 
förhållningssätt. 

Tabell 18. Sammanfattning av studiens hypoteser. 

 

 

 

 



 
	  
	  
	  

	   58	  

4.	  Empirisk	  metod	  	  
en empiriska metoden inleds med en beskrivning av undersökningens metod och 

design, vilken redogör för tillvägagångssättet vi valt för att samla in information. Vi 

redogör även för studiens urval samt för bortfallsanalys. Dessutom presenteras en 

operationalisering av vald mätmetod samt metodkritik.  

4.1.	  Undersökningens	  metod	  och	  design 
Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som påverkar anställda att domineras av ett 

visst etiskt förhållningssätt i den svenska arbetskraften. Med bakgrund till syftet har denna 

studie antagit en kvantitativ ansats. Vi ville ge ett generaliserbart resultat för studiens urval, 

gällande vilka faktorer som påverkar individers etiska förhållningssätt. Därmed syftar studien 

inte till att generalisera resultat utifrån populationen den svenska arbetskraften, då studiens 

urval inte kan ses som representativt för detta. Utifrån den teoretiska referensramen, vilken 

baserades på teorier, empirisk forskning samt logiskt resonemang, utformades hypoteser för 

att undersöka om samband existerar mellan etiskt förhållningssätt och anställdas individuella 

faktorer samt organisatoriska faktorer. 

 

Det existerar två sorters tekniker för att generera, bearbeta och analysera information som 

samlats in (Patel & Davidson 2011). Dessa tekniker benämns kvantitativ samt kvalitativ 

inriktad forskning. Kvalitativ metod är att föredra om studien syftar till att tolka och förstå 

exempelvis individers upplevelser (Trost 2012). Kvantitativ ansats är lämplig om studien vill 

svara på frågor så som hur, vilka eller var (Trost 2012). Vi ansåg att kvantitativ 

forskningsansats var bäst lämpad för denna studie då syftet ämnar identifiera vilka faktorer 

som påverkar anställdas etiska förhållningssätt. Kvantitativ ansats har ansetts som det 

lämpligaste alternativet då vi ville nå ett brett urval och studien var tidsbegränsad. Vi insåg att 

svårigheterna med att nå generalitet gentemot den svenska populations arbetskraft, då det vore 

överstigligt utifrån våra resurser. Därmed ville vi som tidigare nämnts göra ett ett 

generaliserbart resultat utifrån studiens urval.  

 

Syftet behandlar anställdas etiska förhållningssätt, vilket innebär att vi ville få ett så generellt 

resultat som möjligt för studiens urval. Detta krävde ett stort antal respondenter. Vi hade 

förhoppningarna att samla in tillräckligt med svar för att kunna uttala oss om samband mellan 

individuella/organisatoriska faktorer och anställdas etiska förhållningssätt. Med hänsyn till 

D 
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vårt behov av ett stort antal respondenter, studiens tidsbegränsning samt ambitionen att kunna 

generalisera resultatet till vårt urval ansågs kvantitativ metod vara det lämpligaste alternativet.  

Insamling av data skedde genom tvärsnittsdesign där vi använt oss av enkäter. 

Tvärsnittsdesign innebär att data samlas in vid en viss tidpunkt för flertalet fall (Bryman & 

Bell 2013). För att kunna verkställa syftet krävdes ett brett urval med många fall, detta på 

grund av mängden faktorer vi ämnar identifiera som kan påverka anställda att domineras av 

ett visst etiskt förhållningssätt. Enkäten skickades ut som en webbenkät för att möjliggöra ett 

brett urval av respondenter. Detta förfarande motiverades med anledning av 

kostnadseffektiviteten samt tidsbesparing för både oss och respondenter (se Bryman & Bell 

2013). Enkäter var att föredra då respondenterna skulle ha möjligheten att vara anonyma. Att 

studera människors moral kan vara ett känsligt ämne, därmed ansågs det lämpligt att använda 

enkätundersökningar för att minska risken att anställda upplever obehag vid besvarande av 

frågorna. Dessutom valdes enkätundersökning för att undvika att respondenternas svar 

influerades av oss. Om vi använt intervjuer istället för enkäter hade det funnits en risk att 

respondenterna påverkats av oss, vilket hade kunnat skapa förvrängning i svaren och hade 

påverkat reliabiliteten negativt (se Bryman & Bell 2005). 

 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att göra en fallstudie med intervjuer för att 

undersöka vilka faktorer som påverkar anställda att domineras av ett visst etiskt 

förhållningssätt. Fallstudier innebär att undersökningen sker utifrån ett enskilt fall (Bryman & 

Bell 2013). Användning av fallstudier i denna studie ansågs inte lämpligt med hänseende till 

datamängden som vi ville samla in. Moral är även ett känsligt ämne, vilket innebär att 

fallstudier hade gjort det svårt att finna respondenter som samtyckt att delta i undersökningar 

gällande personliga frågor. I enkäter har respondenter möjlighet att vara anonyma, därmed var 

enkäter att föredra i undersökningen. Fallstudier är även lämpade för studier som vill 

undersöka frågor som är baserade på hur eller varför (Yin 2007). Studiens syfte bygger dock 

på forskningsfrågan Vilka faktorer påverkar etiskt förhållningssätt hos anställda i den 

svenska arbetskraften?. Frågor som utgår från vilka är enligt Yin (2007) bättre lämpade för 

surveyundersökningar än fallstudier, vilket är ytterligare en anledning till att fallstudier 

uteslöts som alternativ. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att göra en longitudinell studie, 

vilket innebär att forskningen sker under en längre tidsperiod (Bryman & Bell 2013). Detta 

hade inneburit att enkäten skickats ut vid flertalet tillfällen, därmed hade det möjliggjort för 

observation under en längre tidsperiod. Det vill säga om respondenternas svar förändrats över 
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tiden (Bryman & Bell 2013). Med denna metod hade vi kunnat urskilja huruvida 

respondenterna påverkats med tiden att domineras av ett annat etiskt förhållningssätt. Vi 

ansåg dock att en longitudinell studie inte var lämplig, då vår studie var tidsbegränsad.  

 

Ytterligare ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att observera anställdas beteende i 

organisationer för att på så vis direkt kunna observera vilka situationer som påverkar individer 

att domineras av ett visst etiskt förhållningssätt (se Bryman & Bell 2005). Fördelar med att 

observera beteende, istället för att använda surveyundersökningar, är att vi direkt kan iaktta 

anställdas agerande. Enkätundersökningar mäter endast en anställds attityd till beteende, 

vilket innebär att respondenters svar inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten (se 

Bryman & Bell 2005). En nackdel med observationer är att det är problematiskt att förena 

erhållen data för att skapa en helhets bild (Bryman & Bell 2005). Detta innebär att vi inte 

hade kunnat uppfylla studiens syfte då vi vill identifiera vilka faktorer som påverkar 

anställdas etiska förhållningssätt. Det hade varit problematiskt att urskilja huruvida det är en 

enstaka faktor som påverkar etiskt förhållningssätt, eller om det finns fler bakomliggande 

faktorer som samverkar till egoism, utilitarism eller plikt. Ytterligare en anledning till att vi 

inte valt att använda observation som mätinstrument är på grund av att det är resurskrävande 

avseende till tid och kapital. Med ovanstående argument som bakgrund ansågs 

tvärsnittsdesign med enkäter som den mest lämpade metoden för vår undersökning. 

 

4.2.	  Urval	  och	  Genomförande 
Tidigare empirisk forskning gällande vilka faktorer som påverkar anställda att domineras av 

ett visst etiskt förhållningssätt är inte frekvent förekommande (Treviño 1986). Därmed 

krävdes insamling av primärdata för att möjliggöra analys av studiens hypoteser. 

Litteraturgenomgången resulterade i att vi påträffade 16 olika faktorer som kan ha ett 

samband med anställdas etiska förhållningssätt. För att möjliggöra testning av hypoteserna var 

det nödvändigt att anpassa urvalet efter dessa individuella och organisatoriska faktorer. 

Därmed ansågs det väsentligt att ha stor variation på urvalet för att fånga alla faktorer i 

undersökningen. Våra förhoppningar var att få tillgång till mailadresser som kunde skickas ut 

till anställda i varierande organisationer. Vi kontaktade diverse organisationer och fick svar 

att sådana mailadresser inte var tillgängliga för utomstående personer. Detta på grund av 

sekretess för personalen. I somliga organisationer erbjöd sig dock den ansvarige att skicka ut 

enkäten i vårt namn. Då vi eftersträvade ett stort antal respondenter var det även nödvändigt 
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att samla in mailadresser från olika webbplatser och offentliga företagsregister. Nackdelen 

med dessa register är att kontaktuppgifter kan vara inaktuella samt att få webbplatser 

innehåller information gällande antalet anställda i organisationen. Detta innebar att vi inte i 

alla lägen kunde göra en distinktion på huruvida enkäten skickades ut till personer som drev 

organisationen själva eller om mailadressen tillhörde en anställd. Vi är medvetna om att detta 

är ett problem då denna studie riktar sig till anställda i organisationer och inte till enskilda 

företagare. Vi försökte i största mån undersöka huruvida mejladresserna tillhörde anställda 

eller enmansföretagare för att sedan sortera bort mejladresserna som ej tillhörde anställda. 

Detta gjordes genom att kontrollera antalet anställda i Affärsdatas databas.  Om 

enmansföretagare besvarar enkäten kan detta påverka resultatet negativt då organisationens 

etik endast är dennes personliga etik och inte ett organisationsfenomen. Då vi endast är 

intresserade av anställda i organisationer hade vi inte fått ett rättvisande resultat om 

enmansföretagare besvarat enkäten.  

 

Urvalet har baserats på de individuella samt organisatoriska faktorer, därmed har vi valt att 

skicka ut enkäten till varierande organisationer som innehar varians gällande båda.  För att 

fånga individuella faktorer har vi tagit hänsyn till att fånga en varians bland män och kvinnor, 

yngre och äldre medarbetare, organisationer med anställda som innehar varierande 

utbildningsnivå och varierande utbildningar.  När vi utgått ifrån de organisatoriska faktorerna 

har vi försökt fånga organisationer som har etiska koder, etisk träning, privata organisationer 

samt offentligt verksamhet. De organisationer som enkäten skickats ut till har bland annat 

varit universitet, gymnasieskolor, advokatfirmor, revisionsbyråer, Migrationsverket, 

äldreboenden, restauranger och byggbolag.  

 

För att kunna genomföra undersökningen skickades en inbjudan till 2500 anställda i den 

svenska arbetskraften. Utskick skedde via e-postmeddelanden där vi förklarade studiens syfte 

och bidrag (se Appendix 1). Då moral kan anses vara ett känsligt ämne tydliggjorde vi även 

för respondenternas anonymitet. Enkätundersökningen genomfördes via SurveyMonkey och 

länken till enkäten bifogades i e-postmeddelandet, som skickades ut till de anställda. En 

bortfallsanalys av urvalet presenteras längre ned i kapitlet.  
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4.3.	  Alternativa	  mätinstrument	  och	  Pilotstudier 
Det utfördes två pilotstudier innan den slutgiltiga enkäten skickades ut till anställda i den 

svenska arbetskraften. Studien ämnar undersöka etiska förhållningssätt och därmed var det 

nödvändigt att finna ett lämpligt mätinstrument. Den första pilotstudien påbörjades med 

sökning efter användbara mätinstrument på området. Vi genomförde en litteraturgenomgång 

av tidigare empirisk forskning samt kontaktade flertalet professorer inom ämnet företagsetik. 

Professorerna kontaktades för att undersöka huruvida de hade kännedom om det existerar 

mätinstrument som var anpassade för mätning av moralteorierna egoismen, utilitarismen och 

pliktetiken. Det visade sig att professorerna inte hade något förslag på instrument då de främst 

bedrev forskning av normativt slag. Detta gav oss ännu en indikation på att ämnet var 

outforskat i Sverige och empirisk forskning var bristfällig. Till följd av detta undersöktes 

litteraturen noggrannare för att hitta ett instrument som kunde vara användbar för studien. 

Sökningen resulterade i flertalet mätinstrument som var av intresse. Mätinstrumenten som 

påträffades i litteraturen var Moral Judgment Interview, Defining Issues Test och Moral 

Competence Test. Dessa instrument undersöktes och utvärderades noga för att vi slutligen 

skulle finna lämpligt instrument.  

 

Två mätinstrument som uteslöts i början av sökandet var Moral Judgment Interview och 

Defining Issues Test. Moral Judgment Interview (MJI) utvecklades av Lawrence Kohlberg 

och bygger på hans moralutvecklingsteori (Elm & Weber 1994). Instrumentet används för att 

mäta individers nivå av moraliskt resonemang och baseras på olika etiska dilemman (Elm & 

Weber 1994). Moralutvecklingsteorin menar att människan genomgår olika stadier av 

moraliskt resonemang genom livet (Kohlberg 1973). Detta innebär att instrumentet inte mäter 

individers moraliska orientering, det vill säga huruvida de domineras av egoism, utilitarism 

eller pliktetik. Moral Judgment Interview mäter i vilket stadie en individ befinner sig i sin 

moraliska utveckling. Detta innebär att mätinstrumentet är endimensionellt och därmed kan 

en individ enligt Kohlberg (1973) endast befinna sig i ett stadie av moralisk utvecklig.  Vi 

ponerar att etiska förhållningssätt inte är varandra uteslutande och därmed ansågs detta 

instrument inte som ett bra alternativ.  Fördelen med MJI är att instrumentet baseras på 

ingående intervjuer med respondenterna vilket gör det problematiskt för svaranden att 

försköna sin moral. Detta eftersom respondenterna inte kan influera sin moraliska skala 

genom att välja ett pretentiöst alternativ (Elm & Weber 1994). MJI ansågs heller inte lämpligt 
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som mätinstrument, till vår studie, då intervjuerna kräver en erfaren intervjuare som har 

tränats i ämnet (Elm & Weber 1994).  

 

Defining Issues Test (DIT) bygger precis som MJI, på Kohlbergs teori kring moralutveckling. 

Testet går ut på att respondenterna får sex dilemman som de ska ta ställning till (Elm & 

Weber 1994). Testet är utvecklat av James Rest och används främst i USA. Defining Issues 

Test uteslöts även från studien då detta instrument, precis som MJI, är endimensionellt. För att 

få tillgång till instrumentet krävde upphovsmannen ersättning vilket ytterligare motiverar att 

utesluta detta instrument. 

 

Av de existerande mätinstrumenten ansågs Moral Competence Test (MCT) vara det mest 

intressanta alternativet. För att få tillgång till detta instrument krävdes tillstånd av 

upphovsmannen Georg Lind. Därmed kontaktade vi Lind som gav oss godkännande att 

använda instrumentet för vår studie. Moral Competence Test baseras på Kohlbergs teori om 

moralutveckling och mäter individers moraliska kompetens (Lind 2008). Instrumentet baseras 

på en enkät gällande etiska dilemman. Utefter denna enkät kan ett så kallat C-score beräknas, 

vilket mäter respondentens moraliska kompetens.  

 

En pilotstudie utfördes på MCT och på frågor gällande individuella och organisatoriska 

faktorer. Detta för att undersöka om respondenterna fann svårigheter att besvara frågorna och 

för att förstå hur C-score fungerar. Enkäten testades på tolv individer som gav respons på 

frågornas utformning samt hur de upplevde testet. Respondenterna hade synpunkter på en del 

av frågornas utformning och därmed korrigerades enkäten. Korrigeringar redogörs noggrant i 

avsnittet om enkätens operationalisering. Respondenterna var eniga om att Moral Competence 

Test var väldigt krävande. Det tog ungefär 15 minuter att besvara testet, vilket kan anses vara 

en lång tid för att besvara en enkät. Efter insamling av MCT beräknades ett C-score för 

respondenterna. Detta gjordes för att undersöka hur mätinstrumentet fungerade. Resultat av 

mätningen visade att respondenternas C-score varierade kraftigt, därmed var vi tvungna att 

utforska vad som kunde orsaka dessa variationer. I vår granskning kom det fram att en 

förklaring låg i svårigheter för respondenterna att förstå uppgiften. Detta är ett tecken på att 

validiteten i instrumentet inte är god då resultatet påverkas starkt av huruvida respondenten 

förstår uppgiften eller ej. Dessutom baseras inte Moral Competence Test på moralfilosofiska 

teorier utan på kognitiv moralutvecklingsteori (Lind 2008). Att använda MCT i vår studie 
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hade påverkat studiens validitet ytterligare då vi hade fått översätta moralisk kompetens till 

etiska förhållningssätt, vilket inte kan anses som kontroversiellt. Därmed insåg vi att detta 

mätinstrument inte var lämpligt för vår studie.  

 

Då vi insåg att Moral Competence Test inte var användbart var det nödvändigt att hitta ett 

annat mätinstrument som baseras på moralfilosofiska teorier. Efter ytterligare en 

litteraturgenomgång hittades ett mätinstrument som baseras på moralfilosofiska teorier, 

Managerial Ethical Profile. Instrumentet utvecklades av Gian Luca Casali och syftar till att 

mäta chefers etiska profil. Managerial Ethical Profile (MEP) baseras bland annat på teorierna 

om egoism, utilitarism och pliktetik (Casali 2011). Användning av detta test ansågs därmed 

vara en stor fördel gentemot Moral Competence Test, då denna studie ämnar basera på de tre 

moralfilosofiska teorierna. En nackdel med instrumentet är dock att det riktar sig till chefer 

och inte till anställda i den svenska arbetskraften (Casali 2011). Detta innebar att frågorna i 

instrumentet inte kunde användas för denna studie. Vi utvecklade därmed ett eget instrument 

och använde MEP som inspiration. Operationalisering av detta mätinstrument presenteras 

nedan i avsnittet om operationalisering av enkäten.  

 

Efter att vi utvecklat ett eget mätinstrument var det även nödvändigt att utföra en pilotstudie 

på denna enkät. Pilotstudien utfördes på 12 personer och även i detta test hade respondenterna 

synpunkter på frågorna. En fördel med denna enkät var att den endast tog 5 minuter att 

besvara. Det utfördes även en faktoranalys på pilotstudien för att undersöka huruvida 

respektive påstående kunde grupperas till tre variabler som motsvarar egoismen, utilitarismen 

och pliktetiken. Faktoranalysen visade att vissa påståenden inte var utmärkande för det etiska 

förhållningssättet det motsvarade. Därmed omformulerades frågor och den slutgiltiga enkäten 

skickades ut till anställda i den svenska arbetskraften. Pilotstudierna genomfördes för att öka 

reliabiliteten och validiteten i studien och även för att bedöma om enkäterna kan användas för 

att besvara studiens forskningsfråga (Saunders, Lewis & Thornhill 2012).   

                  

4.4.	  Enkät	  	  
Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som påverkar anställda att domineras av 

ett visst etiskt förhållningssätt i den svenska arbetskraften. Vi utformade en enkät som 

användes för att testa studiens hypoteser och därmed besvara syftet (se Appendix 3). Enkäten 

delades upp i två delar, där den första delen består av attitydfrågor gällande anställdas etiska 
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orientering och den andra delen består av frågor gällande individuella samt organisatoriska 

faktorer. För att testa hypoteserna krävdes en operationalisering, vilket innebar att vi 

utformade frågor som möjliggjorde testning av studiens hypoteser (Patel & Davidson 2011). 

Nedan presenteras hur mätning av anställdas etiska förhållningssätt har skett med hjälp av 

studiens beroende variabel.  

 

4.4.1.	  Operationalisering	  av	  enkät	  
4.4.1.1.	  Variabler	  

För att möjliggöra mätning hur studiens olika faktorer påverkar etiska förhållningssätt var det 

nödvändigt för oss att operationalisera dessa. I följande avsnitt beskrivs hur studiens faktorer 

har översatts till variabler samt variablernas form. Hypoteserna består av tre olika beroende 

variabler, egoism, utilitarism och plikt. Dessa tre etiska förhållningssätt har sedan testats för 

att identifiera om de samvarierar med de oberoende variabler som utgörs av studiens faktorer.  

 

Som nämnts ovan har studiens faktorer översatts till variabler som är av varierande form. 

Kodning har skett på skilda sätt för att möjliggöra statistisk analys (Bryman & Bell 2005). I 

följande avsnitt redogörs studiens beroende och oberoende variabler samt tillvägagångssättet 

för variablernas kodning.   

4.4.1.1.1.	  Beroende	  variabel	  -‐	  Etiska	  förhållningssätt	  	  
Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som påverkar anställda att domineras av 

ett visst etiskt förhållningssätt. De tre etiska förhållningssätten egoism, utilitarism samt 

pliktetik utgör studiens beroende variabel. Då vi inte har kunnat finna något fulländat 

mätinstrument till mätning av vår beroende variabel, har vi använt oss av alternativa lösningar 

på mätning. Vi utformade ett eget mätinstrument som utgjordes av en enkät bestående av 

attitydfrågor. Dessa attitydfrågor baseras på egoismen, utilitarismen samt pliktetiken. 

Mätinstrumentets utformning har inspirerats av Casalis (2011) studie som utvecklade ett 

mätinstrument, Managerial Ethical Profile (MEP), vilken mäter etiska förhållningssätt hos 

chefer. Enkäten och dess koppling till studiens beroende variabel presenteras nedan.   

 

I följande avsnitt presenteras operationalisering av studiens beroende variabel för respektive 

påstående, vilka kategoriseras utifrån egoism, utilitarism och pliktetik. Avsnittet avslutas med 

operationalisering av studiens oberoende variabler.  
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Operationalisering	  -‐	  Beroende	  variabel	  	  

För att möjliggöra mätning av studiens beroende variabel var det nödvändigt för oss att 

operationalisera detta genom vår enkät. Som nämnts ovan bestod enkäten av attitydfrågor som 

mätte respondentens etiska förhållningssätt. Mätinstrumentet utgörs av 21 attitydfrågor 

kopplade till de tre etiska förhållningssätten egoism, utilitarism och plikt. Respektive etiskt 

förhållningssätt representeras av sju påståenden som respondenten fick ta ställning till. Dessa 

påståenden har konstruerats utifrån nyckelord som förknippas med de tre etiska 

förhållningssätten. Frågan som ställdes löd: “Var vänlig ange i vilken utsträckning ditt 

agerande i organisationen överensstämmer med följande påståenden”. Svarsalternativen 

utgjordes av en Likert-skala från ett till sju, där 1 representerar “Överensstämmer inte alls” 

och 7 “Överensstämmer i mycket hög grad”. Likert-skalan anses lämplig att använda då 

forskaren vill fånga respondenters attityd (Patel & Davidson 2011). Denna skala ansågs 

därmed lämplig för mätning av individers etiska förhållningssätt. Kodningen av studiens 

påståenden gjordes därmed i enlighet med Likert-skalans sju skalsteg. 

 

Operationalisering	  -‐	  Egoism	  

Enligt teorin angående etisk egoism agerar en individ utifrån vad som skapar bäst 

konsekvenser för individen (Collste 2010). Med detta menas att individen agerar för att 

maximera sitt egenintresse och därmed även sin egen nytta. För att möjliggöra mätning av 

huruvida anställda domineras av egoismen utgår sju av de 21 påståenden i enkäten från denna 

moralteori. Vi har valt att använda nyckelord från teorin för att utforma olika påståenden som 

är förknippade med egoismen. Dessa nyckelord är egenintresse, nyttomaximering, 

vinstmaximering, mål, konsekvenser för individen samt maximering av individens preferenser. 

Faktoranalysen från pilotstudien visade att egoismen hade en svag reliabilitet, därmed 

korrigerades en del av frågorna till slutenkäten. Detta för att öka reliabiliteten för hela studien, 

korrigeringar presenteras nedan i texten.  

 

Det första påståendet är baserat på den gyllene regeln som menar att “Man ska behandla 

andra så som man själv vill bli behandlad”. Vi har valt att vända på denna gyllene regel och 

istället formulera påståendet som “Jag behandlar andra så som de behandlar mig”. Detta med 

motiveringen att egoister agerar utifrån sitt eget intresse. Påståendet mäter även huruvida 

respondenten lägger vikt vid hur andra personer behandlat denne. Det är alltid viktigt att 

prioritera sig själv inom egoismen och sätta sina egna behov i första hand. Detta påstående 
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testades även i pilotstudien och det visade en god koppling till egoismen, därmed korrigerades 

denna fråga inte i slutversionen av enkäten.  

 

Ytterligare ett påstående som är förknippat med det egoistiska förhållningssättet är “Jag 

agerar utifrån vad jag anser att jag är värd utan att ta hänsyn till andra”. Även detta 

påstående är förknippat med nyckelordet egenintresse och mäter i vilken utsträckning 

individens agerande tar hänsyn till konsekvenserna som påverkae en själv. Individer som styrs 

av ett egoistiskt förhållningssätt agerar utifrån vad de anser sig själva vara värda eftersom de 

alltid vill maximera sitt egenintresse. Anser individen att denne förtjänar något torde 

individen agera för att få detta, oavsett vad det får för konsekvenser för andra. I pilotstudien 

löd detta påstående enligt följande “Jag agerar utifrån vad jag anser att jag är värd”. 

Faktoranalysen visade att det var svårt att koppla detta påstående till egoismen, därmed valde 

vi att lägga till “utan att ta hänsyn till andra”. Detta för att förtydliga att det är individens 

egna intresse som är fokus och inte andras intressen.  

 

Nästa påstående som respondenten fick ta ställning till var “Jag agerar så att jag uppfyller 

mina egna mål utan att ta hänsyn till andra”. Detta påstående mäter, i likhet med ovanstående 

påstående, i vilken utsträckning respondenten agerar egoistiskt för att nå sin målsättning. Vi 

ville observera i hur stor grad respondenterna var villiga att uppfylla sin egen målsättning, 

trots att detta kan vara på bekostnad för andra individer. Enligt teorin anses en individ 

domineras av ett egoistiskt förhållningssätt om denne agerar utifrån sitt egenintresse 

(Cropanzano, Goldman & Folger 2005). Om respondenten besvarar påståendet genom att 

kryssa i “Överensstämmer i mycket hög grad” innebär det att individen tar hänsyn till sitt 

egenintresse och kan därmed domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. Även detta 

påstående har korrigerats efter pilotstudien. Tidigare löd påståendet “Jag agerar så att jag 

uppfyller mina egna mål”, därmed skrev vi till “utan att ta hänsyn till andra”. Även här ville 

vi förtydliga att det är individens egna mål som är i fokus, trots att det kan gå ut över andra 

människors intressen.  

 

Ytterligare ett påstående gällande egoismen som respondenten fick ta ställning till var “Jag 

agerar för att maximera mina egen vinning”. Detta påstående är förknippat med nyckelordet 

vinstmaximering vilken menar att individen agerar för att maximera vinsten för den egna 

individen. Påståendet mäter i vilken utsträckning individen tar hänsyn till konsekvenserna och 
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agerar för att vinstmaximera. Även detta påstående är kopplat till Cropanzano, Goldman och 

Folgers (2005) teori gällande olika synvinklar på egenintresse, vilken i detta påstående utgår 

från den ekonomiska aspekten. Detta påstående visade en god koppling till egoismen i 

pilotstudien, därmed korrigerades inte denna fråga i slutversionen av enkäten.  

 

Ett annat av de sju påståenden som respondenten fick ta ställning till, som förknippas med 

egoismen, är “I mitt agerande prioriterar jag mig själv före någon annan”. Påståendet 

kopplas till nyckelorden konsekvenser för individen och maximering av individens 

preferenser. Individer som domineras av egoismen prioriterar alltid den egna individen före 

andra. Detta innebär att anställda som i stor utsträckning anser att deras agerande 

överensstämmer med detta påstående domineras av egoismen. Därmed mäter påståendet i 

vilken utsträckning individen agerar efter konsekvenserna för den egna individen. Detta 

påstående har inte testats i pilotstudien. Tidigare hade vi ett påstående som behandlade 

samhörighet inom egoismen och var formulerat enligt följande “I mitt agerande vill jag känna 

samhörighet med andra”. Vi valde att ta bort detta påstående då det ansågs svårt att göra en 

distinktion mellan “egoistisk samhörighet” och “utilitaristisk samhörighet”. Detta var även det 

påstående som visade lägst koppling till egoismen enligt faktoranalysen.  

 

Det fjärde påståendet som respondenterna fick ta ställning till gällande det egoistiska 

förhållningssättet är “Jag agerar utifrån vad som är bäst för mig utan att ta hänsyn till andra” 

och detta är förknippat med nyckelordet maximering av individens preferenser. Brytting 

(2005) menar att en individ som domineras av egoismen agerar för att maximera dennes 

preferenser före andras. Formuleringen av påståendet motiveras av att det som är bäst för 

individen är även det som maximerar dennes preferenser. Om respondenten svarar 

Överensstämmer i mycket hög grad på detta påstående innebär det att denne agerar för att 

maximera dennes preferenser, vilket är ett egoistiskt agerande. Detta påstående löd tidigare: 

“Jag agerar utifrån vad som är bäst för mig”. Det visade sig vara otydligt formulerat för en 

koppling till egoismen och därmed skrev vi till “utan att ta hänsyn till andra”. Även här ville 

vi förtydliga att det är individens egenintresse som är i fokus.  

 

Ett annat påstående som är förknippat med egoism lyder “Jag prioriterar min egen nytta före 

andras” och syftar till nyckelordet nyttomaximering. Collste (2010) och Miller (1999) menar 

att en individ maximerar sitt egenintresse genom att maximera dennes nytta. Därmed ställdes 



 
	  
	  
	  

	   69	  

detta påstående för att undersöka i vilken utsträckning anställda agerar för att maximera sitt 

egenintresse och därmed agera egoistiskt. Detta påstående formulerades i testenkäten enligt 

följande “I mitt agerande prioriterar jag min egen nytta före andras”. Påståendet visade en 

bra koppling till egoismen, dock omformulerades början av påstående till slutenkäten, “I mitt 

agerande prioriterar jag min egen nytta före andras” ändrades till “Jag prioriterar min egen 

nytta före andras”. Detta gjordes för att formuleringarna skulle vara konsekventa i enkäten.  

 

Operationalisering	  -‐	  Utilitarism	  	  

Teorin om utilitarismen visar på att denna moralfilosofi utgår från att individer bör agera för 

att skapa största möjliga lycka för största möjliga antal människor (Brytting 2005). 

Utilitarister vill försöka tillfredsställa alla människors värderingar och det är konsekvensen av 

en handling som avgör om den är etiskt eller oetisk (Crane & Matten 2010).  För att kunna 

avgöra om en individ domineras av utilitarismen har vi valt att konstruera påståenden utifrån 

denna moralfilosofi. Följande nyckelord har används för att konstruera påståenden: nytta, 

lycka, konsekvenser, värde, största möjliga antal, samhället och omgivning. Faktoranalysen 

av pilotstudien visade att utilitarismen hade en hög reliabilitet och därmed gjordes inga 

korrigeringar av påståendena inom denna moralfilosofi.  

 

Utilitarismen är en moralfilosofi som utgår från konsekventialismen, vilket innebär att fokus 

ligger på vad agerande skapar för konsekvenser (Crane & Matten 2010). Det är viktigt att 

människor tar hänsyn till sin omgivning och inte endast tar hänsyn till sig själva (Crane & 

Matten 2010). För att mäta huruvida människors agerande utgår från detta tankesätt ställdes 

påståendet “Jag agerar utifrån vad som skapar bäst konsekvenser för så många som möjligt”. 

Vi ville med detta påstående mäta i hur stor grad respondenterna tar hänsyn till konsekvenser, 

samt om de beaktar andra människors intresse vid ageranden. Vi valde att använda 

formulering “för så många som möjligt” istället för att använda ordet alla. Detta för att 

underlätta ställningstaganden för respondenterna. Ordet alla kan vara svårt att ta ställning till, 

då det innefattar samtliga människor i världen.  

 

Att skapa värde för människor är en viktig aspekt inom utilitarismen (Frostenson 2011). För 

att mäta om respondenterna agerar utifrån att skapa värde för andra individer ställdes följande 

påstående “Jag agerar utifrån att skapa värde för största möjliga antal människor”. Detta 

påstående ger en distinktion från att bara skapa värde för sig själv, vilket anses tillhöra 
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egoismen. Därmed mäter detta påstående i vilken utsträckning individen domineras av ett 

utilitaristiskt förhållningssätt.    

 

Även nytta och lycka är centralt inom utilitarismen (Crane & Matten 2010). Utilitarister 

försöker uppfylla dessa två aspekter för så många som möjligt (Crane & Matten 2010). För att 

testa huruvida respondenterna ansåg att de skapar lycka och nytta för andra människor 

ställdes följande två påståenden “Jag agerar utifrån att skapa största nytta för samhället” och 

“Jag anpassar mitt agerande för att skapa lycka för min omgivning”. Vi valde att använda 

både lycka och nytta för att kunna urskilja respondenter som starkt domineras av 

utilitarismen.  Ett påstående beskrivs utifrån samhället och ett utifrån omgivningen. Med 

dessa ville vi skapa variation i enkäten och dessa uttryck särskiljer utilitaristerna från 

egoisterna som endast tar hänsyn till sig själva.   

 

Utifrån logiskt resonemang ser utilitarister till organisationens mål eftersom organisationen 

bör se till intressenterna och därmed till dennes omgivning. Utifrån detta antagande har vi 

utformat ett antal påståenden. Ett av dessa påståenden var “På min arbetsplats agerar jag 

bara för att uppnå organisationens målsättningar”. Vi valde att ha med ordet bara i 

påståendet eftersom vi ville göra en tydlig distinktion från egoismen och pliktetiken. Om vi 

hade formulerat påståendet enligt följande ”På min arbetsplats agerar jag för att uppnå 

organisationens målsättning” kan det vara svårt att utesluta egoister från detta påstående. 

Egoister kan exempelvis följa organisationens mål för att tillfredsställa sitt eget intresse.  

 

Ett annat påstående som vi kopplade till organisationen och utilitarismen var “Jag agerar 

utifrån att skapa största totala nytta för organisationen”. Med detta påstående ville vi mäta i 

vilken utsträckning respondenterna ansåg att de vill skapa nytta för organisationen istället för 

att bara se till sitt eget behov. Nyttan för den totala organisationen förknippas med ett större 

kollektiv, exempelvis aktieägarna, vilket är centralt i det utilitaristiska förhållningssättet då 

detta gynnar så många som möjligt. Utifrån detta resonemang ställdes även följande 

påstående “Jag agerar utifrån att respektera organisationens regler och förfaranden som har 

skapats för intressenternas nytta”. Följer människor bara organisationens regler och ej tar 

hänsyn till nyttan för andra kan det anses egoistiskt. Därmed valde vi att ha med 

intressenternas nytta i påståendet för att tydliggöra för ett utilitaristiskt påstående.  
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Operationalisering	  –	  Plikt	  

Utifrån teorin om pliktetiken styrs människors handlingar utifrån förnuftet (Collste 2010). 

Handlingar som utförs ska baseras på principer som kan göras till allmän lag, det vill säga att 

människor ska följa det kategoriska imperativet (Brytting 2005). För att kunna mäta hur 

mycket människor domineras av pliktetiken har vi valt att basera påståenden som bygger på 

denna moralfilosofi. Följande nyckelord från pliktetiken har använts för att skapa påståenden: 

principer, oberoende av känslor, oberoende av konsekvenser, allmän lag, respekt för 

medmänniskor samt rättvisa. Pliktetiken visade sig även ha en svag reliabilitet i 

faktoranalysen i pilotstudien, därmed gjordes förändringar i enkäten som skickades ut till de 

anställda i den svenska arbetskraften. Dessa korrigeringar presenteras nedan i texten.   

 

Det första påståendet som ställdes till respondenterna gällande plikt var “Mitt agerande ser 

till hur det skall vara, oberoende av vad det leder till för mig och andra”. Detta påstående 

ställdes för att mäta i vilken utsträckning människor anser att de agerar utifrån det som är rätt 

och inte tar hänsyn till konsekvenser. Vi använde ordet skall istället för bör i detta påstående 

då skall används i enlighet med det kategoriska imperativet. Då vi vill mäta pliktetiken i detta 

påstående så ansågs ordet skall mer lämpligt att använda som uttryck. I pilottestet löd 

påståendet enligt följande “Mitt agerande ser till hur det skall vara, oberoende av vad det 

leder till”. Vi valde att korrigera påståendet efter pilotstudien. Detta för att tydliggöra att 

pliktetiker alltid ska vara oberoende av konsekvenser, även om det innebär negativa eller 

positiva konsekvenser för en själv eller andra.  

 

Vi ställde ytterligare ett påstående gällande i vilken utsträckning respondenterna beaktar 

konsekvenser i sitt agerande. Påståendet formulerades “I mitt agerande tar jag inte hänsyn till 

konsekvenserna”. Enligt pliktetikens lära är det viktigt att människor agerar utifrån förnuftet 

som ska hjälpa människan att handla rätt (Kant 2004). Konsekvenserna är irrelevanta för ett 

etiskt agerande, ju mindre konsekvenser har en inverkan på ens agerande desto mer etisk 

anses man vara som pliktetiker (Brytting 2005). Detta påstående fanns inte med i 

pilotenkäten. Vi hade istället med följande påstående “Jag anpassar inte mitt agerande efter 

situationen utan till vad som är rätt”. Enligt faktoranalysen kunde detta påstående inte 

kopplas till pliktetiken och därmed valde vi att göra korrigeringar och använda ordet 

konsekvenser istället för situationer.  
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Ett annat påstående som kan kopplas samman med ovanstående diskussion var “Jag ser till att 

agera rättvist i alla omständigheter oberoende av konsekvenser”. Detta påstående ställdes 

även för att se hur beroende människor anser sig agerar utifrån konsekvenser. Enligt 

pliktetiken ska människan alltid vara rättvis. En handling är inte försvarbar om människan ser 

till konsekvenserna när denne beslutar om vad som är rättvist. Detta påstående har inte 

ändrats efter pilotstudien. Faktoranalysen visade att påståendet hade en god koppling till 

pliktetiken, därmed krävdes ingen korrigering.  

 

Det är av stor vikt att pliktetiker behandlar människor som mål och inte som medel (MacVean 

& Neyroud 2012). Detta innebär bland annat att det är viktigt med respekt för ens 

medmänniskor. Trots att det kan anses rimligt att alla personer inte förtjänar stor respekt efter 

handlingar såsom exempelvis mord, anses det viktigt enligt pliktetiken att fortfarande 

behandla dessa människor med respekt. För att mäta om respondenterna anser att deras 

beteende stämmer överens med Kants filosofi ställdes följande påstående “Jag agerar utifrån 

att respektera andra människor oavsett vad de gjort mot mig”. Även detta påstående går ut på 

att människan inte ska beakta konsekvensen. Detta påstående har ej korrigerats efter att 

pilottestningen utförts. Faktoranalysen visade att påståendet hade en god koppling till 

pliktetiken, därmed ansåg vi att det inte behövde ändras.  

 

Pliktetiken förespråkar att människor agerar efter principer som de vill ska göras till allmän 

lag (Brytting 2005). För att kunna testa om respondenterna anser att de agerar utifrån 

principer som ska kunna bli universella ställdes två påståenden “Jag agerar utifrån 

allmängiltiga principer utan att ta hänsyn till vad det innebär för mig eller andra” och “Jag 

agerar utifrån normer som alla borde följa”. Dessa påståenden valdes att användas för att 

undersöka om människor väljer att agera utifrån principer som ska vara likadana för alla. 

Principer som människan fastställer för sig själv ska vara densamma för alla andra i ens 

omgivning (Brytting 2005). Detta leder även till att de normer människan lever efter ska gälla 

för alla människor och därmed ska normerna kunna göras till allmänna lagar. Korrigeringar 

efter pilotstudien har utförts på det första påståendet. Tidigare löd påståendet “Jag agerar 

utifrån allmängiltiga principer”. Korrigeringar gjordes för att tydliggöra att hänsyn till 

konsekvenser inte ska vara relevant, även om det innebär positiva eller negativa konsekvenser 

för en själv eller andra. Påståendet “Jag agerar utifrån normer som alla borde följa” har inte 

ändrats sedan pilottestet.  
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En annan viktig aspekt inom pliktetiken är att känslor inte får styra ens agerande (Kant 2004). 

Människan ska vara autonom från känslor och istället fokusera på att fatta beslut utifrån 

rationalitet och principer (Kant 2004). För att kunna mäta huruvida människor anser att de 

handlar utifrån känslor eller ej, angavs påståendet “Jag låter principer styra mitt agerande 

utan att ta hänsyn till känslor”. Detta påstående ställdes på detta sätt för att se i hur stor 

utsträckning människor anser att de kan vara oberoende från sina emotioner och istället agera 

utifrån det som är rätt i enlighet med förnuftet. I pilotstudien löd detta påstående “Jag låter 

inte känslor styra mitt agerande”. Vi valde att korrigera detta påstående för att tydliggöra 

vikten av att följa principer. Det är principerna som ska vara avgörande för pliktetikerns 

beteende.  

 

Nedan i Tabell 19 sammanfattas vilka etiska förhållningssätt som förknippas med de olika 

påståendena i enkäten. Enkäten återfinns i appendix 3. I enkäten har frågornas ordningsföljd 

varit slumpmässig vilket innebär att frågorna inte följer någon specifik ordning.  

 

  Mått 
Egoism Påstående: 1.1, 1.3, 1.7, 1.9, 1.11, 1.14, 1.18 
Utilitarism Påstående: 1.2, 1.5, 1.10, 1.13, 1.16, 1.19, 1.21 
Pliktetiken Påstående: 1.4, 1.6, 1.8, 1.12, 1.15, 1.17, 1.20 
Tabell 19. Sammanfattning av vilka förhållningssätt som förknippas med de olika 
påståendena. 
  

Oberoende	  variabel	  -‐	  Genus	  

Flertalet studier har undersökt huruvida etik skiljer sig mellan män och kvinnor (O’Fallon & 

Butterfield 2005; Loe, Ferrell & Mansfield 2000; Marques & Azevedo-Pereira 2009; Beekun, 

Stedham, Westerman & Yamamura 2010; White 1999). Utifrån empirisk forskning gjorde vi 

antagandet att genus är en påverkande faktor till vilket etiskt förhållningssätt anställda 

domineras av. Därmed ställdes frågan om respondenten är man eller kvinna, vilken utgör en 

dikotom variabel som kodades som man = 1 och kvinna = 2. Vi valde att inte fråga om vilket 

kön respondenten har då det anses rimligt att individer i samband med enkäter inte har något 

kön, utan är antingen man eller kvinna (Trost 2012). Könsfrågan är enligt Trost (2012) mer 

passande i andra sammanhang. Därmed ansågs det lämpligt att ställa frågan “Är du man eller 

kvinna?”. Genom detta undkom vi problemet angående könsfrågan.  
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Oberoende	  variabel	  -‐	  Etnicitet	  

Ytterligare en individuell faktor som kan påverka anställdas etiska förhållningssätt är etnicitet. 

Tidigare empirisk forskning visar att beroende på etnisk bakgrund domineras individer av 

skilda etiska förhållningssätt (Beekun et al. 2008; Ho 2010; Vitell, Nwachuhwu & Barnes 

1993). Vi ponerade med bakgrund till forskningen att etnicitet påverkar en individs etiska 

förhållningssätt. För att undersöka detta ställde vi frågan “Vilket är ditt modersmål?” Detta är 

en öppen fråga där respondenterna själva fick skriva in sitt modersmål. Vi ställde denna fråga 

utifrån modersmål och inte utifrån etnicitet eller nationalitet för att tolkning av exempelvis 

ordet svensk kan vara komplex. Det ansågs rimligt att människor som har en annan bakgrund 

än svensk kan ha ett annat modersmål. Modersmål tolkas utifrån Nationalencyklopedins 

(2014a) definition, där modersmål beskrivs som första språket människor lärt sig. Att göra 

mätningar via pass eller religion uteslöts även. Frågor gällande pass uteslöts på grund av att 

människor exempelvis kan bli svenska medborgare och ansöka om ett svenskt pass efter att 

endast ha bott i Sverige i fyra år (Migrationsverket 2014a). Att använda frågor gällande pass 

ansågs därmed inte som en lämplig mätning av etnicitet. Även frågor gällande religion ansågs 

inte relevanta då religion inte heller säger något om individens ursprung gällande etnicitet. 

Världsreligionerna är utspridda runt om i olika länder och människor inom samma land kan 

ha skild religiös tro. Vi valde heller inte att ha förvalda kategorier på denna fråga eftersom det 

hade begränsat respondenternas svarsalternativ. Kodning har skett utifrån respondenternas 

svar, exempelvis kodas svenska som 1. 

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Utbildning	  

Tidigare forskning som har studerat individers etik menar att utbildning är en påverkande 

faktor till att utveckla människas etik (Kohlberg & Hersh 1977). Det anses rimligt att 

utbildning formar och utvecklar människans intellekt och därmed även dennes resonemang 

kring etik. Vi ställde frågan Vilken utbildningsnivå har du? för att ta reda på respondenternas 

nivå av utbildning. Svarsalternativen kategoriserades och kodades enligt följande 

Grundskoleexamen (+/- 9 år) = 1, Gymnasieexamen (+/- 12 år) = 2, Enstaka 

universitetskurser (+/- 13 år) = 3, Kandidatexamen (+/- 15 år) = 4, Magisterexamen (+/- 16 

år) = 5, Masterexamen (+/- 17 år) = 6 och Forskarexamen (+/- 20 år) = 7. Kategoriseringen 

skedde utifrån UNESCOs (2012) klassificering av utbildningssystem från länder världen över. 

Det anses rimligt att anställda har skilda utbildningsnivåer som dessutom kan ha genomgåtts i 



 
	  
	  
	  

	   75	  

andra utbildningssystem än det svenska. Därmed ansåg vi det nödvändigt att göra en universal 

kategorisering.  

 

Enligt teorin och hypotesen gällande etikkurs påverkar individens etiska orientering om denne 

genomgått en etikkurs. Vi ville därmed undersöka om kunskap och inlärning av etik påverkar 

människan att domineras av ett specifikt etiskt förhållningssätt. För att kunna utreda om 

etikutbildning påverkar ställde vi följande fråga till respondenterna: Har du deltagit i någon 

etikkurs under sin studietid?. Frågan ställdes utifrån studietiden för att göra en koppling 

mellan inlärning av etik via kurser och dess påverkan på människans etiska förhållningssätt. I 

enkäten användes en dikotom variabel för att mäta respondenternas deltagande i etikkurs och 

detta kodades som Ja = 1 och Nej = 0. 

 

Tidigare forskning har även diskuterat variation av utbildning och dess påverkan på 

människans etiska förhållningssätt (Reiss & Mitra 1998). Enligt tidigare empiriska studier 

finns det skillnader i människans etiska förhållningssätt beroende på vilken utbildning 

individen har genomgått (Beltramini, Peterson & Kozmetsky 1984; McCabe, Dukerich & 

Dutton 1991). Vi ville därmed testa om typ av utbildning påverkar individen att domineras av 

ett visst etiskt förhållningssätt. Frågor gällande människors utbildningsinriktning ställdes två 

gånger. Detta gjordes för att vi förväntade oss att respondenterna genomgått olika nivåer av 

utbildning. En del respondenter förmodades endast genomgått grundskoleutbildning eller 

gymnasieutbildning medan andra antas ha fullföljt en form av högre utbildning. Frågan 

gällande inriktning på gymnasiet ställdes enligt följande: Om du har en gymnasieexamen, 

vilken inriktning gick du?. Svarsalternativen kategoriserades och kodades enligt följande: Ej 

aktuellt = 0 Inriktning ekonomi = 1, Inriktning vård och omsorg = 2, Inriktning humanistisk 

= 3, Inriktning teknisk = 4, Inriktning samhällsvetenskap = 5, Inriktning naturvetenskap = 6 

och Annan inriktning = 7. Kategoriseringen grundas på Skolverkets preliminära statistik över 

antal elever på gymnasieprogram (Skolverket 2014). Skolverkets (2014) statistik visar att 

högskoleförberedande program, så som inriktning ekonomi, samhällsvetenskap samt 

naturvetenskap, har flest antal elever registrerade. Därmed valde vi att kategorisera 

svarsalternativen efter dessa inriktningar. Vi valde även att ha med vård och omsorg som en 

kategori då vi ansåg att individer med sådan inriktning påverkas att domineras av ett 

utilitaristiskt förhållningssätt. Dessutom valdes dessa kategorier då studiens urval består av 

respondenter som är anställda inom ekonomi/juridik sektorn, omsorgsförvaltningar och 
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landsting. Vi förväntade oss att dessa individer ska ha genomgått gymnasieutbildningar som 

till största del varit teoretiska, därför uteslöts kategorier för praktiska utbildningar såsom 

exempelvis bygg- och frisörutbildningar. Svarsalternativet Annan inriktning fick representera 

dessa. Om respondenterna även genomgått en form av högre utbildning, ställdes frågan Om 

du har en högre utbildningsnivå än gymnasieexamen, vilken inriktning gick du?. Frågan 

utgörs av en nominalvariabel som kategoriseras i åtta kategorier och kodas enligt följande: Ej 

aktuellt = 0 Inriktning ekonomi = 1, Inriktning juridik = 2, Inriktning vård och omsorg = 3, 

Inriktning humanistiskt = 4, Inriktning teknisk = 5, Inriktning samhällsvetenskap = 6, 

Inriktning naturvetenskap = 7, Annan inriktning = 8. Även här valdes kategorier utefter vårt 

uval av respondenter som förväntats ha genomgått teoretiska utbildningar. Kategorierna 

gällande gymnasieexamen och högre form av utbildning är enhetliga med undantag från 

kategorin Inriktning juridik. Vi utökade med denna kategori på frågan som behandlade om 

respondenterna genomgått en universitetsexamen. Detta gjordes med bakgrund av att juridik 

är ett mer utmärkande ämne på universitet/ högskolan än på gymnasiet. För de respondenter 

som varken genomgått gymnasieexamen eller någon form av högre utbildning kodades dessa 

två frågor till 0.  

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  ålder	  och	  erfarenhet	  

Ålder leder, enligt Kohlbergs (1973) teori, till att människan utvecklar sitt etiska resonemang. 

Teorin ponerar att människan föds som egoist och utvecklas med åldern till att agera mer 

principiellt. Utifrån detta har vi gjort ett antagande att människans ålder påverkar vilket etiskt 

förhållningssätt en individ domineras av. Att fråga, hur gammal är du?, kan medföra 

svårigheter för respondenten att svara. Detta på grund av att det kan skapa förvirring för 

människor. Exempelvis fyller en individen 46 år om en månad, kan det vara svårt att veta om 

denne ska svara på frågan genom att ange 45 eller 46 år (Trost 2012). Vi undvek även att göra 

klassgränser gällande ålder, detta för att undkomma samma problem som ovan, där människor 

kan tveka om de är 45 eller 46 år (Trost 2012). För att kunna göra en mätning av 

respondenternas ålder ställdes frågan i enkäten enligt följande: Vilket år är du född?. Ålder är 

en kvotvariabel eftersom den rymmer en absolut nollpunkt och behövde därmed inte kodas 

(Bryman och Bell 2005). 

 

Huruvida erfarenhet påverkar individers etiska förhållningssätt har visat på skilda resultat i 

tidigare empiriska studier (Marquez & Azevedo-Pereira 2009; Duska & Whelan 1977). Vi 



 
	  
	  
	  

	   77	  

ansåg det rimligt att erfarenhet är en faktor som påverkar vilket etiskt förhållningssätt en 

individ domineras av. För att mäta antagandet huruvida erfarenhet påverkar en individs etiska 

förhållningssätt, valde vi att ställa frågan: Hur många års arbetslivserfarenhet har du?. 

Eftersom erfarenhet är en kontinuerlig variabel valde vi att inte kategorisera svarsalternativen. 

Detta på grund av ovanstående beskriven problematik gällande kategorisering av ålder. Vi 

valde därmed att ha erfarenhet som en öppen fråga, där kodning ej krävs.  

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Arbetstillfredsställelse	  

Enligt teorin om Maslows behovspyramid ser människan först till sitt eget bästa innan den 

kan ta hänsyn till andra (Bolman & Deal 2012). Vi har tolkat arbetstillfredsställelse utefter 

detta och ansett det rimligt att människans grad av arbetstillfredsställelse påverkar vilket etiskt 

förhållningssätt individen domineras av. Vi ponerar att det finns skillnader i anställdas etiska 

förhållningssätt om de är mycket tillfredsställda eller inte alls tillfredsställda på arbetet.  På 

grund av detta ställde vi frågan: I vilken utsträckning känner du dig tillfredsställd med ditt 

arbete. Svarsalternativen utgjordes av en Likert-skala från ett till sju, där Inte alls = 1 och I 

mycket hög grad = 7. Kodningen har skett från 1 till 7 beroende på vilket alternativ 

respondenterna har valt. Likert-skalan användes till detta eftersom arbetstillfredsställelse 

tolkas som en attitydfråga. 

 

Utifrån teorin gällande pliktetik bör människor inte endast känna att de blir tillfredsställda av 

sitt arbete, utan det krävs även att arbetet de utför upplevs som meningsfullt.  Om den 

anställde inte upplever sitt arbete som meningsfullt så är arbetet inte etiskt inom pliktetiken 

(Bowie 1998).  Denna teori skapade ett intresse för att mäta i vilken utsträckning anställda 

uppfattar att arbetet det utför skapar mening. Vi ställde därmed frågan: I vilken utsträckning 

betraktar du ditt arbete som meningsfullt?. Operationaliseringen av detta skedde i likhet med 

mätning av arbetstillfredsställelse. Svarsalternativen utgjordes av en Likert-skala från ett till 

sju, där Inte alls = 1 och I mycket hög grad = 7. Kodning har skett utefter denna skala.   

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Organisationsstorlek	  

Med bakgrund till empiriska studier och logiskt resonemang ponerar vi att 

organisationsstorlek påverkar anställda att domineras av ett visst etiskt förhållningssätt. Då 

den empiriska forskningen visat på skilda resultat, gällande organisationsstorlekens påverkan 

på etiskt agerande, ansåg vi att det var av intresse att undersöka detta vidare. Den oberoende 
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variabeln organisationsstorlek i studiens enkät utgör en ordinalvariabel och därmed ställdes 

frågan Hur många anställda har organisationen?. Svarsalternativen angavs som: färre än 50 

anställda och fler än 50 anställda. Denna distinktion gjordes med bakgrund till 

Årsredovisningslagen (1995:1554) som uppger villkor för vad som anses vara stora företag. 

Ett av dessa villkor beskriver att stora företag ska ha medelantal anställda som uppgått till 

över 50 anställda för vart och ett av de två senaste åren (ÅRL 1995:1554). Således definieras 

mindre företag som bolag med färre än 50 anställda. De andra två villkoren som beskrivs i 

ÅRL (1995:1554) behandlar bolagets nettoomsättning och balansomslutning. Vi valde att inte 

utgå från villkoren gällande nettoomsättning och balansomslutning då enkäten riktar sig till 

anställda på organisationen. Dessa anställda är rimligtvis inte lika insatta i organisationens 

räkenskaper som bolagets chefer. Det kan ses som problematiskt att fråga hur många anställda 

organisationen har då detta kan tolkas som anställda på enheten, arbetsplatsen, organisationen 

eller koncernen. Vi valde dock att fråga om organisationen då det är organisationsstorleken vi 

är intresserade av och inte antal anställda på enheten eller koncernen. Svarsalternativen på 

frågan gällande organisationsstorlek, kodades som färre än 50 anställda = 1 och fler än 50 

anställda = 2.  

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Byråkrati	  

Teorin antyder att byråkrati kan vara en påverkande faktor till att anställda domineras av ett 

visst etiskt förhållningssätt. Byråkrati definieras enligt Crane och Matten (2012) som ”en 

form av formell organisation som baseras på rationella principer och som karaktäriseras av 

detaljerade regler och förfaranden, opersonliga hierarkiska relationer samt fast 

arbetsfördelning” (s. 171). För att undersöka huruvida byråkrati kan vara en påverkande 

faktor splittrades Crane och Mattens (2010) definition av byråkrati upp i sex del definitioner. 

Vi valde att göra denna uppdelning då vi ansåg att definitionens komplexitet annars kunde 

påverka respondenternas tolkning av frågan. Således delade vi upp frågan i sex påståenden för 

att underlätta och öka förståelsen för respondenterna. Frågan lyder enligt följande I vilken 

utsträckning anser du att organisationen överensstämmer med dessa påståenden?. De sex 

påståendena anges nedan:  

 

• ”Organisationen karaktäriseras av att vara formell” 

• ”Organisationen baseras på rationella principer” 

• ”Organisationen karaktäriseras av detaljerade regler och förfaranden” 
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• ”Organisationen karaktäriseras av opersonliga relationer” 

• ”Organisationen karaktäriseras av hierarkiska relationer” 

• ”Organisationen karaktäriseras av fast arbetsfördelning” 

 

Respondenterna fick ta ställning till hur stor utsträckning var och en av dessa påståenden 

överensstämmer med organisationen. Svarsalternativen utgjordes av en Likert-skala från ett 

till sju, som kodades enligt Överensstämmer inte alls = 1 och Överensstämmer i mycket hög 

grad = 7. Likert-skala ansågs mest lämplig för mätning av denna variabel, detta eftersom vi 

ville fånga respondentens attityd angående dennes uppfattning om organisationen är 

byråkratisk eller ej. Kodningen av detta utfördes således med koderna ett till och med sju för 

vart och ett av Likert-skalans sju skalsteg. Sedan gjordes en faktoranalys på dessa variabler 

som därefter bildade en egen variabel, byråkrati. Utöver de sex del definitionerna valde vi att 

inkludera en reliabilitetsfråga för att öka mätningens pålitlighet och följdriktighet (Bryman & 

Bell 2013). Denna reliabilitetsfråga löd ”Organisationen karaktäriseras av en platt 

organisationsstruktur” vilken är identisk med påståendet ”Organisationen karaktäriseras av 

hierarkiska relationer”, men har en annan riktning. Reliabilitetsfrågan har som syfte att se om 

respondenten är konsistent i sitt svarande. Respondenterna fick ta ställning till detta 

påstående, på samma sätt som övriga påståenden, genom en Likert-skala från 1 till 7.  

 

Oberoende	  variabel	  –	  Kollektivt/Individuellt	  arbete	  

Tidigare empirisk forskning tyder på att grupparbete influerar människor att känna 

samhörighet vilket leder till att människor influeras av varandra (Schminke et al. 2002).Vi 

ponerar att människor som arbetar i grupp domineras av ett annat förhållningssätt än 

människor som arbetar självständigt. Detta för att självständigt arbete rimligtvis inte kräver 

lika mycket hänsyn till andra individer. För att kunna testa detta resonemang ställdes en fråga 

till respondenterna gällande i hur stor utsträckning de utför sitt arbete i grupp. En Likert-skala 

från ett till sju användes där svarsalternativen kodades som Inte alls = 1 och I mycket hög 

grad = 7. Om respondenten angivit svarsalternativet 7, har vi tolkat svaret som att dennes 

arbete utförs mestadels i grupp. Svarsalternativ 1 har tolkats som att individen främst arbetar 

självständigt och sällan kollektivt. Vi valde att utesluta kategorifrågor där vi bad 

respondenterna svara om de arbetar självständigt eller i grupp. Detta uteslöts med hänsyn till 

att självständigt arbete kan vara svårt att tolka, exempelvis kan anställda arbeta självständigt i 

en grupp. Därmed beslöt vi att utforma frågan i enkäten enligt följande: I vilken utsträckning 
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utför du ditt arbete i grupp?. Genom att ställa denna fråga undkom vi ovanstående 

tolkningsproblematik. 

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Yrkesnivå	  

Enligt teorin kan individens etiska förhållningssätt påverkas av vilka värderingar en människa 

innehar i sin yrkesroll (Crane & Matten 2010). Yrkesroller kan kategoriseras i två 

dimensioner, vilket innebär att de kan vara funktionella eller hierarkiska (Crane & Matten 

2010). I vår studie utgår vi endast från den hierarkiska yrkesrollen för att undersöka huruvida 

detta påverkar anställdas etiska förhållningssätt. Operationaliseringen av denna variabel 

skedde genom tre frågor. Först ställdes frågan “Har du en ledande befattning?”, 

svarsalternativen kodades som Ja = 1 och Nej = 0. Då alla organisationer har olika 

hierarkiska nivåer ansågs det lämpligt att ställa frågor gällande detta för att ytterligare 

klargöra i vilken nivå respondenten befinner sig. Därför ställdes frågorna “Hur många 

överställda chefer har du?” och “Hur många underställda chefer har du?”. På så vis fick vi 

reda på i vilken nivå respondenten befinner sig i organisationen. Dessa frågor utgörs av öppna 

frågor vilka sedan kodades efter kategorier. Kodningen skedde i två steg. Vid kodningen 

använde vi oss av frågan “Har du en ledande befattning” för att avgöra om respondenten 

befinner sig högre upp i hierarkin. Respondenterna som inte har en ledande befattning 

kodades som Låg yrkesnivå = 1, då vi gjorde antagandet att högre positioner kräver att 

respondenten har en ledande befattning. I steg två av kodningen använde vi oss av frågan 

“Hur många överställda chefer har du?” för att på så vis ta reda på om respondenten befinner 

sig högst upp i hierarkin. Respondenter som inte har några överställda chefer kodades som 

Hög yrkesnivå = 3. Kodningen skedde på detta vis då det är rimligt att anta att de som har en 

ledande befattning samt inte har några chefer över sig innehar högsta positionen i 

organisationen. Respondenter som varken har låg yrkesnivå eller hög yrkes nivå kodades som 

Mellan yrkesnivå = 2.  

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Ledarskap	  

Brown och Mitchell (2010) menar att ledare kan påverka anställdas beteende, därmed gjorde 

vi antagandet att ledare även kan påverka anställdas etiska förhållningssätt. Ledare ses som 

förebilder av organisationens anställda och de anställda tenderar att efterlikna ledarna om de 

anser att de agerar etiskt. För att undersöka huruvida ledarskap påverkar anställda att 

domineras av ett visst etiskt förhållningssätt var det nödvändigt att fråga om detta i enkäten. 
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Respondenterna fick ta ställning till vilket svarsalternativ de ansåg överensstämde bäst med 

deras närmsta chefs agerande. Varje svarsalternativ representerar ett av de tre etiska 

förhållningssätten, egoism, utilitarism och pliktetik. Frågan angavs enligt följande: Vänligen 

välj det alternativ som bäst överensstämmer med din närmsta chefs agerande i 

organisationen. Svarsalternativen kodades som Min närmsta chef agerar utifrån egna 

målsättningar och för att maximera sin egen nytta = 1, Min närmsta chef agerar utifrån 

principer = 2 samt Min närmsta chef agerar utifrån att maximera nyttan för organisationen = 

3. Det första svarsalternativet representerar egoismen. Det andra alternativet representerar 

förhållningssättet pliktetiskt, därmed representerar svarsalternativ tre det utilitaristiska 

förhållningssättet. Frågan ansågs lämplig att utforma på detta vis då vi undersökt huruvida 

anställdas etiska förhållningssätt påverkas av ledarskap.  

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Etisk	  kod	  

Tidigare empirisk forskning visar på att etiska koder påverkar individers etiska agerande. 

Detta anses rimligt då den etiska koden har som syfte att minska ej accepterat beteende i 

organisationen och därmed påverkar koden anställdas agerande. Utifrån tidigare empirisk 

forskning ponerade vi att en etablerad etisk kod, det vill säga en kod som kommuniceras, 

utvecklas samt genomförs, har en påverkan på anställdas etiska förhållningssätt. För att 

undersöka huruvida en etablerad kod påverkar etiska förhållningssätt var det nödvändigt att 

operationalisera detta i studiens enkät. Frågan ställdes därmed enligt följande: Har 

organisationen du har anställning en etisk kod som kommuniceras, utvecklas och genomförs?. 

Variabeln är en dikotom variabel och svarsalternativen kodades som Ja = 1 och Nej = 0. Vi 

valde att inte ha svarsalternativet Vet ej, känner anställda inte till koden tolkar vi det som att 

koden inte är etablerad.  

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Belöningssystem	  

Belöningssystem anses enligt empirisk forskning vara en påverkande faktor till att anställda 

domineras av ett visst etiskt förhållningssätt (Crane & Matten 2010; Ford & Richardsson 

1994; Loe, Ferrell & Mansfield 2000; O’Fallon & Butterfield 2005). Vi ponerade att individer 

agerar efter belöningen eller bestraffningen, vilket innebär att beteende som belönas kommer 

upprepas och agerande som bestraffas upphör. Därmed gjorde vi ett antagande att anställdas 

etiska förhållningssätt påverkas om belöningssystem existerar inom organisationen. För att ta 

reda på om individer påverkas av belöningssystem ställde vi en attitydfråga gällande detta. 
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Respondenterna fick ta ställning till frågan I vilken utsträckning anser du att ditt arbetssätt 

påverkas av de belöningar du erhåller på din arbetsplats? Med belöningar avses all form av 

belöning, dvs. alltifrån grundlön till förmåner av diverse slag. Svarsalternativen utgjordes i 

enlighet med en Likert-skala och kodades som Inte alls = 1 till och med I mycket hög grad = 

7.  

	  

Oberoende	  variabel	  –	  Etisk	  träning	  	  

Etisk träning har visat på skilda empiriska resultat, trots detta antyder vi att etisk träning har 

en inverkan på individens etiska förhållningssätt. Etisk träning är, enligt vårt antagande, ett 

verktyg för att höja kunskap om etik hos anställda inom organisationer. Detta ska bidra till att 

anställda försöker tillfredsställa organisationen i största mån, vilket påverkar individen etiska 

förhållningssätt. Antagandet testades genom att ställa frågan: Har du genomgått någon form 

av etisk träning på din arbetsplats?. Svarsalternativen kodades som en dikotom variabel där 

Ja = 1 och Nej = 0.  Utifrån respondenternas svar görs tolkningar och jämförelser om etisk 

träning påverkar anställda att domineras av ett visst etiskt förhållningssätt.  

Oberoende	  variabel	  -‐	  Konkurrens	  

Enligt tidigare empirisk forskning anses konkurrens vara en påverkande faktor till att 

individer domineras av ett visst etiskt förhållningssätt (Ford & Richardson 1994). Anställda 

som arbetar i en organisation som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad anses 

påverkas att domineras av ett egoistiskt förhållningssätt då prestationsbehovet ökar hos 

individen. Därför är det av intresse att undersöka om organisationen som individen har 

anställning hos befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Respondenterna fick ta ställning 

till påståendet I vilken utsträckning anser du att din organisation befinner sig på en 

konkurrensutsatt marknad?. Svarsalternativen utgjordes av en Likert-skala från ett till sju där 

Inte alls = 1 och I mycket hög grad = 7. Likert-skala användes i denna variabel för att på 

lämpligast sätt undersöka respondenternas attityd till huruvida organisationen befinner sig på 

en konkurrensutsatt marknad.  

 

Oberoende	  variabel	  -‐	  Organisationsslag	  

Utifrån logiskt resonemang ansåg vi det rimligt att anställdas etiska förhållningssätt påverkas 

beroende på vilken slags organisation de arbetar i. För att undersöka huruvida individer 

påverkas av att arbeta i ett privat bolag eller i en offentlig verksamhet var det nödvändigt att 
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ställa en frågande gällande detta. Frågan ställdes enligt följande: Arbetar du på ett onoterat 

bolag, noterat bolag eller i en offentlig verksamhet? och utgjordes av en nominalvariabel där 

svarsalternativen kodades enligt följande Onoterat bolag = 1, Noterat bolag = 1 och Offentlig 

verksamhet = 3. Detta innebär att onoterat bolag och noterat bolag utgör privata bolag. 

Anledningen till varför vi inte skiljer på onoterat bolag och noterat bolag är för att vi blev 

medvetna om att vissa respondenter hade svårt att veta i vilken slag organisation de arbetade i. 

Dessutom gjorde vi ett antagande att anställda i onoterade bolag och noterade bolag påverkas 

att anta ett egoistiskt förhållningssätt. Detta innebär att vi kunde sammanfoga dessa 

bolagsformer till densamma som benämndes privata bolag.  

 

4.5.	  Bortfallsanalys	  
Urvalet i studien bestod av 2500 anställda i den svenska arbetskraften. Enkäten skickades ut 

till dessa individer via mail. Dessutom skickades en påminnelse för att öka svarsfrekvensen i 

studien (se Appendix 2). 81 mail levererades inte och därmed fick vi ett bortfall på 3,2 

procent. 21 personer meddelade att de avstod från att delta i enkäten vilket även gav oss ett 

bortfall på 0,08 procent. Den främsta anledningen till att människor avböjde att delta i 

undersökningen var på grund av att de är egenföretagare utan anställda. De ansåg sig inte vara 

lämpliga respondenter, då etiken som genomsyras i sitt bolag är deras egna individuella etik. 

Utöver ovanstående bortfall fick vi även ett bortfall på grund av föräldraledighet samt 

tjänstledighet. Detta bortfall bestod av totalt 12 personer, vilket innebär 0,05 procent.  

 

Vi skickade ut vår enkät till 2500 personer och totalt 414 besvarade den. Av dessa 414 var 

388 enkäter helt besvarade. Enkäter som blir helt obesvarade leder till ett så kallat 

individbortfall (Dahmström 2011). När respondenterna väljer att besvara endast delar av en 

enkät föreligger ett partiellt bortfall (Dahmström 2011). Individbortfallet i studien utgjordes 

av 83,4 procent och det partiella bortfallet uppgick till 6,3 procent. Svarsfrekvensen efter 

korrigeringar för bortfall uppgick till totalt 15,5 procent. 

 

Som ovan nämnts kan anledningar till studiens individbortfall bero på att individer är 

enmansföretagare, tjänstlediga eller föräldralediga. Dessutom har individbortfallet berott på 

att en del mailadresser varit inaktuella. Vi tror även att studiens syfte har påverkat 

svarsfrekvensen. Etik kan ses som ett känsligt ämne, på grund av detta kan individer ha 

avstått från att delta i undersökningen. Bortfall som kunde förekomma utifrån denna 
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anledning försökte förebyggas, vilket gjordes genom att förtydliga anonymitet i 

undersökningen. Utöver dessa anledningar har tidsbrist samt ovillighet säkerligen också varit 

påverkande faktorer till att människor inte deltagit i studien. Tidpunkten för utskicket av 

enkäten kan även ha varit en faktor som påverkat bortfallet. Enkäten skickades ut under 

påskhelgen och därmed görs ett antagande att anställda inte har besvarat enkäten på grund av 

ledighet.  

 

Partiellt bortfall tros ha förekommit på grund av att frågorna kan ha uppfattats som känsliga. 

Dessutom kan partiellt bortfall ha uppstått på grund av att individer har ansett att enkäten är 

för lång och tidskrävande.  

 

4.6.	  Metodkritik	  
Vid val av mätinstrument finns det två kriterier som ska säkerställa huruvida undersökningen 

genomförts på ett tillförlitligt sätt (Pallant 2013). Vi resonerar kring dessa kriterier, vilka 

benämns validitet och reliabilitet, i följande avsnitt. 

 

4.6.1.	  Validitet	  
Ett mätinstruments validitet syftar till i vilken utsträckning instrumentet mäter det som den 

avser att mäta (Pallant 2013). Då det inte existerar ett mätinstrument som är lämpligt för 

studiens syfte valde vi att utforma ett eget instrument. Det finns alternativa mätinstrument 

som vi hade kunnat använda, dock hade studiens validitet blivit låg då dessa instrument inte 

mäter vad studien ämnar undersöka. Utformningen av vårt eget mätinstrument ökade 

validiteten eftersom det mäter studiens beroende variabel, de tre etiska förhållningssätten 

egoism, utilitarism och plikt. För att öka mätinstrumentets validitet utfördes pilotstudier för att 

undersöka huruvida instrumenten mätte det studien ämnar undersöka. Pilotstudien som 

utfördes på Moral Competence Test resulterade i att mätinstrumentet inte ansågs lämpligt för 

vår studie. MCT mäter inte etiska förhållningssätt utan endast etisk kompetens (Casali 2011). 

Validiteten för användning av MCT hade varit väldigt lågt, då vi hade fått översätta moralisk 

kompetens till etiska förhållningssätt. Detta hade varit inkorrekt, därmed utformade vi vår 

eget mätinstrument för att öka validiteten i studien. En pilotstudie utfördes även på det 

egenutformade mätinstrumentet. Efter att en faktoranalys utförts korrigerades flertalet av 

påståendena i enkäten för att öka instrumentets validitet, eftersom faktoranalysen visade att 

dessa påståenden inte mätte det aktuella förhållningssättet som det avsåg.    
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Instrumentets validitet kan även påverkas av att enkäten är lätt att manipulera i den 

bemärkelsen att individerna enkelt kan utläsa vilka påståenden som förknippas med ett etiskt 

förhållningssätt. Detta medför att individer som inte vill framstå som exempelvis egoister kan 

välja att svara på ett sätt som får dem att framstå som mer pliktetiker eller utilitarister. Denna 

problematik är vi medvetna om, men på grund av studiens tidsbegränsning och inget lämpligt 

alternativt mätinstrument, har enkäten ändå ansetts vara användbar för undersökningen. 

Validiteten är dock beroende av hur teorin tolkats och utformningen av påståenden utifrån 

denna teori. Det finns risk att teorin tolkats felaktigt, vilket kan påverka studiens validitet då 

mätinstrumentet är utformat utifrån denna teori. Vi har därmed vid tolkningen varit noggranna 

och diskuterat huruvida vi uppfattar det empiriska materialet korrekt. För att öka studiens 

validitet har operationaliseringen baserats på den teoretiska referensramen.  

 

4.6.2.	  Reliabilitet	  
Reliabilitet mäter instrumentets tillförlitligt, vilket innebär hur väl det motstår slumpmässiga 

fel (Patel & Davidson 2011). Med detta menas att studien ska visa samma resultat om 

respondenterna besvarar enkäten en andra gång, vilket sker om respondenterna besvarar 

enkäten identiskt som de gjort tidigare. Respondenter utvecklar sin förmåga för etiskt 

resonemang vilket kan påverka individer att domineras av ett annat etiskt förhållningssätt vid 

en senare tidpunkt i livet. Detta ökar risken för att respondenterna skulle besvara enkäten på 

ett annorlunda sätt vid ett så kallat “test-retest”, vilket påverkar studiens reliabilitet (se Patel 

& Davidson 2011). Detta kan ha en effekt på resultaten om studien utförs igen vid en senare 

tidpunkt. Dock utvecklas inte individens förmåga till etiskt resonemang i den takten att 

reliabiliteten för denna studie skulle påverkas om studien utförs igen om ett år. För att öka 

studiens reliabilitet har en så kallad reliabilitetsfråga inkluderats i enkäten för att se huruvida 

respondenten är konsistent i sitt svarande. Dessutom har vi utfört en pilotstudie av enkäten för 

att undersöka huruvida enkätens uppbyggnad om frågorna uppfattas på rätt sätt. Utförandet av 

pilotstudien ökar reliabiliteten eftersom eventuella missuppfattningar kan korrigeras innan 

enkäten skickas till studiens urval. Vi har även varit noggranna vid operationalisering för att 

öka reliabiliteten. Genom att beskriva tillvägagångssättet för mätningen av studiens variabler 

ökar tillförlitligheten då det tydligt framgår hur undersökningen genomförts. 
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5.	  Empiriskt	  Resultat	  
 det empiriska resultatet presenteras det insamlade materialet från undersökningen 

gällande anställdas etiska förhållningssätt på den svenska arbetsmarknaden. Vi redogör 

även för val av analysmetoder och modeller.  

 

5.1.	  Beskrivande	  statistik	  
Nedan presenteras beskrivande statistik utifrån resultaten som framkommit från enkätens 

respondenter samt en presentation av regressionsmodeller. Den beskrivande statistiken inleds 

med redogörelser för insamlat material gällande studiens beroendevariabler egoism, 

utilitarism och plikt. Vidare presenteras beskrivande statistik gällande studiens individuella 

samt organisatoriska faktorer.  Denna uppdelning görs då urvalet har baserats på modellens 

faktorer.  I detta kapitel redovisas respondenternas svar med tillhörande typvärde, medelvärde 

och standardavvikelse. Detta görs för att undersöka huruvida det förekommer variation i det 

insamlade materialet.   

 

5.1.1.	  Beroende	  variabel	  
5.1.1.1.	  Faktoranalys	  

Studiens empiriska analys baseras på faktoranalys då flertalet av påståendena i enkäten 

ämnade mäta respektive etiskt förhållningssätt. Därmed ville vi sammanfoga dessa 

påståenden till tre variabler för att på så sätt kunna mäta respektive förhållningssätt, vilka 

utgör studiens beroende variabler. Faktoranalysen generade fyra komponenter som visar hur 

respektive påstående i enkäten relaterade till varandra. Då komponent 4 har ett eigenvalue på 

1,312 kunde denna komponent utelämnas ur vidare analys om så önskades (Pallant 2013). 

Eigenvaluevärden under 1 tas inte med i faktoranalysen, då komponent 4 uppgick till ett värde 

om 1,312 kunde denna uteslutas (Pallant 2013). Vi valde dock att utföra ytterligare en 

faktoranalys som tvingade fram tre komponenter för att undersöka huruvida de olika 

påståendena mätte respektive etiskt förhållningssätt. Faktoranalysen visade att de tre 

komponenterna i huvudsak mäter tre olika etiska förhållningssätt. Dock visade analysen även 

att ett antal påståenden laddade i fel komponent i jämförelse med vilket förhållningssätt den 

avsåg mäta. Därmed valde vi att utföra ytterligare en faktoranalys där vi exkluderade de 

påståenden som laddade fel. Detta resulterade i en faktoranalys som genererade tre 

komponenter vilka representerar respektive etiskt förhållningssätt, se nedan i Tabell 20. Dock 

visar även denna faktoranalys att tre påståenden laddar i fel komponent vilket resulterade i att 

I 
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vi valde att exkludera dessa ur vidare analys. Dessa tre påståenden var kopplade till 

pliktetiken och laddade i komponenterna som motsvarar egoism och utilitarism. 

 

Rotated Component Matrix 

Påstående 
Component 

1 2 3 
1.9.migsjälvE 0,852     
1.14.egnyttaE 0,832     
1.11.bästmigE 0,787     
1.7.maxmigE 0,786     
1.18.jagvärdE 0,730     
1.3.egmålE 0,625     
1.20.rättP 0,418     
1.21.värdeU   0,794   
1.10.mångaU   0,721   
1.13.nyttasamU   0,655   
1.19lyckaU   0,608   
1.6.rättvP   0,560   
1.16.nyttaorgU   0,550   
1.5.orgregU   0,530   
1.8.normP   0,451   
1.12.princP     0,747 
1.15.intekänP     0,697 
1.4hurvaraP     0,670 

Tabell 20. Rotated Component Matrix – Faktorernas laddningar 

 

5.1.1.2.	  Reliabilitetstest	  
För att undersöka huruvida de tre variablerna, vilka skapades utifrån faktoranalysen, var 

relevanta för vidare analys utfördes ett reliabilitetstest genom Cronbach’s Alpha Test. Då 

faktoranalysen visade att tre påståenden laddade i fel komponent valde vi att skapa egna 

variabler och därmed utesluta variablerna som laddade fel. Detta gjordes med utgångspunkt 

av faktoranalysen eftersom vi ville skapa variabler som endast inkluderade påståenden 

förknippade med respektive förhållningssätt. Nedan i Tabell 21 presenteras påståendena som 

utgör de tre variablerna Egoism, Utilitarism och Plikt. Utifrån Tabell 20, vilken visar 

faktoranalysen, kan det utläsas att påstående 1.20.rättP laddar fel i komponent 1, vilken bör 

ladda i komponent 3. Vi utförde även en faktoranalys på påstående som är förknippade med 
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plikt. Faktoranalysen visade att 1.20.rättP laddade i samma komponent som resterande 

påståenden som utgör Plikt-variabeln. Därmed valde vi att sammanfoga dessa fyra variabler 

för att skapa den beroende variabeln Plikt. Påstående kopplade till egoism och utilitarism 

laddade i rätt komponent för vardera variabel, därmed behövdes inga korrigeringar göras för 

att skapa de beroende variablerna egoism och utilitarism.  

 

Reliabilitetstestet visade att samtliga variabler nådde upp till reliabilitetskravet med ett 

Cronbach’s Alpha som överstiger 0,6. Ett accepterat Cronbach’s Alpha är 0,7 (Pallant 2013), 

och gränsvärdet för nya studier är 0,6 (Hair, Black, Babin, & Anderson 2010). Dessutom 

menar Pallant (2013) att variabler som har mindre än 10 skalsteg kan accepteras med ett 

gränsvärde om 0,5. Eftersom vi utvecklat ett eget mätinstrument anses detta vara en ny studie 

vilket innebär att ett gränsvärde om 0,6 anses vara acceptabelt. Då alla tre faktorer överstiger 

gränsvärdet om 0,6 kunde vi använda dessa variabler i fortsatt analys. Därmed skapade vi tre 

variabler med utgångspunkt från faktoranalysen. Detta gjordes genom att summera aktuella 

variabler vilka sedan dividerades med antalet variabler. Variablerna med respektive 

Cronbach’s Alphavärde presenteras nedan i Tabell 21. Dessa variabler utgör studiens 

beroende variabler och benämns Egoism, Utilitarism och Plikt. 

 

Variabel Ingående Påstående Cronbach's Alpha 
Egoism 1.9, 1.14, 1.11, 1.7, 1.18, 1.3 0,876 
Utilitarism 1.21, 1.10, 1.13, 1.19, 1.16, 1.5 0,736 
Plikt 1.12, 1.15, 1.4, 1.20 0,662 

Tabell 21. Cronbach’s Alpha Test 
 
5.1.1.3.	  Normalfördelning	  

Efter genomfört Cronbach’s Alpha Test valde vi att kontrollera variablerna för 

normalfördelning. Detta gjordes med anledning att flertalet statistiska test vilar på antagandet 

att studiens beroende variabler är normalfördelade (Pallant 2013). Normalfördelningstest 

utfördes med hjälp av histogram med normalfördelningskurva och även med hjälp av 

Kolmogorov-Smirnovtest. Ingen av studiens beroende variabler var normalfördelade enligt 

Kolmogorov-Smirnovtest, därmed transformerades variablerna. Beroende på respektive 

variabels normalfördelningskurva transformerades dessa enligt skilda metoder. Efter 

transformeringen av variablerna utfördes ytterligare normalfördelningstest enligt tidigare 

tillvägagångssätt. Studiens beroende variabler som transformerades visade även då ingen 
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normalfördelning varken enligt histogram med normalfördelningskurvan eller enligt 

Kolmogorov-Smirnovtest. 

 

För att ta reda på orsaken till att studiens beroende variabler inte är normalfördelade valde vi 

att undersöka andel svar på respektive påstående kopplat till respektive beroende variabel (se 

Appendix 4). Vi kunde konstatera att respondenterna svarat med låga värden på respektive 

påstående kopplade till Egoism. Undantaget är påståendet ”Jag behandlar andra så som de 

behandlar mig” som visar ett typvärde om 6. Detta tyder på att respondenterna har kunnat 

utläsa vilka frågor som förknippas med egoismen. Vi gör antagandet att respondenterna fyllt i 

låga siffror på dessa påståenden eftersom de sannolikt inte vill utge sig för att vara egoistiska. 

Bakgrunden till detta antagande är att egoistiskt agerande anses negativt i samhället då 

individen enbart gynnar sig själv. Detta kan vara anledningen till varför den beroende 

variabeln Egoism inte är normalfördelad, varken innan den transformerades eller efter.  

 

I kontrast till påståendena kopplade till egoism har respondenterna svarat relativt högt på 

frågorna förknippade med utilitarism, se Appendix 5. Typvärdet för dessa påståenden ligger 

mellan 5 och 6 vilket tyder på att respondenterna i högre grad anser sig agera efter att värna 

om andra människor. Anledningen till varför respondenterna har svarat relativt högt på dessa 

påståenden kan bero på att det är lättare att svara högt på frågor som är förknippade till andras 

välmående och nytta. Detta kan vara en anledning till att variabeln Utilitarism inte är 

normalfördelad. Därmed valde vi att transformera denna variabel för att skapa en mer 

normalfördelad variabel, vilket utfördes genom tekniken reflect and square root (se Pallant 

2013). Detta innebär att variabeln reflekteras och därmed måste samtliga analyser tolkas i 

motsatt riktning där denna variabel analyseras.  

 

Till skillnad från både svarsfrekvensen för påståendena kopplade till egoism och utilitarism så 

har påståenden förknippade med plikt besvarats på ett varierande vis, se Appendix 6. Tre utav 

påståendena förknippade med plikt har besvarats med ett typvärde om 6 vilket tyder på att 

respondenterna anser att det är viktigt att respekt och rättvisa är viktigt att ta hänsyn till vid 

agerande. Resterande fyra påståenden har respondenterna besvarat med låga siffror. Detta 

tyder på att respondenterna tar hänsyn till konsekvenserna i sitt agerande. Anledningen till 

varför respondenterna uppgett låga siffror på dessa påståenden kan bero på att de agerar för 

den egna individen och andra människor. Påståendena är formulerade på ett sätt som kan 
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uppfattas som väldigt strikt, då de helt och hållet bortser från konsekvenser, vilket kan vara en 

bidragande faktor till varför respondenterna har svarat lågt på dessa. Ovanstående anledningar 

motiverar varför den beroende variabeln Plikt inte är normalfördelad.  

 

Tabell 22 nedan visar den beskrivande statistiken för respektive beroende variabel. Som 

framgår av tabellen har respondenterna svarat likartat på frågorna förknippade med egoism 

och plikt. Vidare visar tabellen att respondenterna har svarat högre på påståendena 

förknippade med utilitarism. Detta är i likhet med tidigare diskussion angående de beroende 

variablernas svarsfrekvenser. Tabellen visar även variablernas medelvärde samt 

standardavvikelse.  

 

  N Min  Max 
Medel-
värde Standardavvikelse 

Egoism 388 0 0,81 0,2964 0,20019 
Utilitarism 388 1 2,35 1,6692 0,27335 
Plikt 388 0 0,8 0,3598 0,18634 
Tabell 22. Översikt Enkätsvar – Beroende variabler 

 

Normalfördelningstest har även utförts på studiens oberoende variabler enligt ovanstående 

procedur. De oberoende variablerna visade ingen tendens till normalfördelning varför vi valde 

att inte transformera dessa variabler. 

 

5.2.	  Bivariata	  analyser	  
Hypotesprövning har genomförts via två metoder. Den ena metoden är multipel 

regressionsanalys och den andra är genom bivariat analys. Multipel regressionsanalys 

används vid undersökningar av flertalet oberoende variabler som testas mot en beroende 

variabel (Pallant 2013). Multipel regressionsanalys är den som ligger i fokus för vår uppsats 

då syftet är att undersöka samband som föreligger mellan flertalet individuella och 

organisatoriska faktorer och etiskt förhållningssätt. Vi har även genomfört bivariata analyser 

där vi jämfört endast en oberoende variabler mot en beroende, vilket har gjorts för att stärka 

hypotesprövningen. Då varken studiens beroende eller oberoende variabler är 

normalfördelade har vi använt oss av icke parametriska test (Pallant 2013). Vi har genomfört 

den bivariata analysen genom Mann-Whitney U Test, vilken bland annat används för att mäta 

kategorivariabler och se skillnader mellan grupper (Pallant 2013). De utförda Mann-whitney 
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testen presenteras i appendix 7. Utifrån både det icke-parametriska testet och den multipla 

regressionsanalysen erhåller vi liknande information, därmed presenteras Mann-Whitney 

testet i bilaga.  

5.3.	  Multipel	  regressionsanalys	  
För att testa relationen mellan studiens beroende variabler och oberoende variabler har vi valt 

att utföra en multipel regressionsanalys (Pallant 2013). Studiens syfte är att identifiera vilka 

faktorer som påverkar anställda att domineras av ett visst etiskt förhållningssätt, därmed är vi 

intresserade av sambanden som föreligger mellan studiens beroende variabler och de 

oberoende variablerna. Således gör vi en prediktion av studiens beroende variabler med hjälp 

av de oberoende variablerna (se Allison 1999). Syftet är inte att finna kausala samband, då vi 

inte studerar de oberoende variablernas effekt av den beroende variabeln (se Allison 1999).  

 

Som huvudregel används två signifikansnivåer vid statistiska tester (Bryman & Bell 2005). 

Dessa statistiska signifikansnivåer är p < 0,05 och p < 0,01. En signifikansnivå om p < 0,05 

innebär att det med 95 procents säkerhet finns ett samband mellan variablerna (Bryman & 

Bell 2005). Således innebär en signifikansnivå om p = 0,01 att det med 99 procents säkerhet 

existerar ett samband mellan variablerna (Bryman & Bell 2005). Studien har antagit en 

signifikansnivå om p < 0,05. Nackdelen med en signifikansnivå om 5 procent är att 

tillförlitligheten för att acceptera hypoteser sjunker (Bryman & Bell 2005). Vi ansåg dock att 

femprocentsnivån var lämplig med motiveringen av studiens antal av oberoende variabler, 

vilka testas för att se sammanlagda korrelationer med studiens tre beroende variabler. 

 

Efter flertalet genomförda regressionsanalyser kom vi slutligen fram till nio olika modeller 

som används i fortsatt analys. Nedan presenteras Modell No. 1, resterande åtta modeller, 

återfinns i Appendix. Vi har valt att konstruera modellerna utifrån figur 2 - Faktorer som kan 

påverka anställdas etiska förhållningssätt (s. 23) för att på så sätt undersöka vilka faktorer 

som har en inverkan på anställdas etiska förhållningssätt. Med anledning av att flertalet 

variabler samvarierar (se Appendix 8), har dessa inte kunnat inkluderas i samma 

koefficientmodeller vilket har lett till totalt nio stycken olika modeller.  

 

Vi valde att i Modell No. 6 (se Appendix 21-23) utesluta diverse modersmål, som inte var 

svenskar eller bosnier, för att möjliggöra hypotesprövning av etnicitet. Som framgick ovan 

består övriga modersmål av flertalet skilda modersmål dock i låg frekvens, vilket innebär att 
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vi inte kunnat använda dessa för vidare analys då vi inte hade fått ett rättvist resultat. Därav 

valde vi att endast inkludera respondenter som har modersmål svenska och bosnier i Modell 

No. 6 för att på så vis undersöka huruvida etnicitet påverkar anställdas etiska förhållningssätt. 

  

För att möjliggöra test av utbildningsinriktning, vilken testas i hypoteserna 3c, 3d samt 3e, var 

det nödvändigt att endast testa dessa mot ett urval som genomgått en högskoleutbildning. 

Därmed skapade vi en modell för respektive utbildningsinriktning vilken testades mot ett 

urval som endast består av respondenter som genomgått en högskoleutbildning. Detta urval 

består av 240 respondenter och aktuella hypoteser testas endast i Modell No. 7, No. 8 samt 

No. 9 (se Appendix 24-32).  

 

Vidare kan nämnas att samtliga koefficientmodeller är signifikanta och har normalfördelade 

standardiserade residualer vilket innebär att samtliga kan användas för vidare analys. Nedan 

presenteras studiens huvudsakliga koefficientmodell som testas mot respektive etiskt 

förhållningssätt.  

 

Modell	  No.	  1	  

Vi har utfört en hierarkisk multipel regression vilket innebär att studiens oberoende variabler 

har inkluderats stegvis i modellen (se Pallant 2013). Detta har gjorts för att förklara huruvida 

det är individuella eller organisatoriska faktorer som visar samband. Därmed har vi valt att 

dela upp de organisatoriska blocken utifrån struktur, kultur och marknad i enlighet med Figur 

2, s. 23. Hierarkisk multipel regression har utförts för att undersöka om ett av blocken 

förklarar etiskt förhållningssätt hos anställda i högre grad än vad de andra blocken gör. Nedan 

i Tabell 22 framgår hur Modell No. 1 är uppbyggd med respektive ingående faktorer. Detta 

gäller även för övriga modeller, dock med viss justering i några där block 4 inte inkluderas.  

 

	  
Ingående	  faktorer	  

	  Block	  1	   Individuella	  
	  Block	  2	   Individuella+struktur	  
	  Block	  3	   Individuella+struktur+kultur	  
	  Block	  4	   Individuella+struktur+kultur+marknad	  
Tabell 23. Blocksummering 
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Studiens tre beroende variabler, Egoism, Utilitarism och Plikt, har testats enskilt i en multipel 

regressionsanalys innehållande studiens oberoende variabler. Detta innebär att multipel 

regressionsanalys har skett tre gånger, en gång för respektive beroende variabel. Nedan 

presenteras utförda analyser för respektive beroende variabel med hjälp av Modell No. 1. 

Först beskrivs multipel regressionsanalys som testats mot studiens oberoende variabel 

Egoism. Sedan beskrivs analysen som testats mot Utilitarism och slutligen beskrivs analysen 

som är testad mot Plikt. 

 

Nedan i Tabell 24 presenteras modellsummeringen av multipel regressionsanalys som har 

mätts mot den beroende variabeln Egoism. Som framgår av tabellen har de individuella 

faktorerna en förklaringsgrad om 11,4 procent. Vid addering av Block 2 som innehåller 

organisatoriska faktorer, vilka ingår i organisationsstrukturen, ökar förklaringsgraden till 13,3 

procent. När vi sedan adderat organisatoriska faktorer kopplade till organisationskulturen ökar 

förklaringsgraden ytterligare till 15,1 procent. Slutligen adderas organisatoriska faktorer 

kopplade till organisationens marknad vilket resulterar i modellens slutliga förklaringsgrad 

om 16 procent. Vidare visar Tabell 24 att samtliga block i Modell No. 1 tillför en signifikant 

förändring.  

 

Modell No. 
1 R R kvadrat Justerad R 

kvadrat 

Standard- 
avvikelse i 
residualen 

Förändring 
R kvadrat 

Förändring 
Sig. F 

Egoism             
Block 1 0,354 0,125 0,114 0,18843 0,125 0,000 
Block 2 0,388 0,15 0,133 0,18645 0,025 0,012 
Block 3 0,422 0,178 0,151 0,18441 0,027 0,016 
Block 4 0,434 0,188 0,16 0,18347 0,011 0,028 
Tabell 24. Modellsummering – Modell No. 1, Egoism 

 

Tabell 25 nedan visar att samtliga block i Modell No. 1 är signifikanta. Detta innebär att 

Modell No. 1 kan användas för vidare analys.   

 

Modell No. 
1   Förklarings- 

grad   df 
Genomsnittliga 
kvadrerade 
avvikelser 

  F   Sig. 

Egoism             
Block 1 Regression 1,946 5 0,389 10,961 0,000 
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  Residual 13,563 382 0,036     
  Totalt 15,509 387       
Block 2 Regression 2,334 8 0,292 8,393 0,000 
  Residual 13,175 379 0,035     
  Totalt 15,509 387       
Block 3 Regression 2,756 12 0,23 6,753 0,000 
  Residual 12,753 375 0,034     
  Totalt 15,509 387       
Block 4 Regression 2,919 13 0,225 6,671 0,000 
  Residual 12,589 374 0,034     
  Totalt 15,509 387       
Tabell 25. ANOVA – Modell No. 1, Egoism 

 

Nedan i Tabell 26 presenteras koefficienterna för Modell No. 1 som testas mot studiens 

beroende variabel Egoism. För att förtydliga vilka variabler som är signifikanta på en 

acceptabel toleransnivå har vi valt att markera dessa med en grå färg. Utifrån Block 1 kan vi 

utläsa att endast en variabel med 99 procents säkerhet korrelerar med den beroende variabeln 

Egoism. I Block 2 ökar antalet signifikanta variabler till tre, vilket innebär att två faktorer 

förknippade med organisationsstruktur har tillkommit, som med 90 procents säkerhet 

korrelerar med Egoism. När vi sedan adderar block två utökas antalet signifikanta variabler 

till fyra stycken. Totalt har vi fem variabler som är signifikanta på en 95 procents 

acceptansnivå.  

 

Modell No. 1 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             

B
lock 1 

Konstant -9,470 1,492   -6,346 0,000   
Genus -0,025 0,020 -0,062 -1,257 0,209 0,928 
Ålder 0,005 0,001 0,339 6,646 0,000 0,878 
Utbildningsnivå -0,001 0,006 -0,011 -0,230 0,818 0,925 
Etikkurs 0,008 0,021 0,020 0,396 0,692 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,011 0,008 -0,063 -1,255 0,210 0,917 

B
lock 2 

Konstant -9,997 1,555   -6,427 0,000   
Genus -0,030 0,020 -0,075 -1,494 0,136 0,884 
Ålder 0,005 0,001 0,360 6,732 0,000 0,784 
Utbildningsnivå 0,000 0,006 -0,001 -0,019 0,985 0,837 
Etikkurs 0,016 0,021 0,038 0,759 0,448 0,907 
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Arbets-
tillfredsställelse 

-0,006 0,009 -0,038 -0,747 0,455 0,866 

Organisations-
storlek 

-0,041 0,021 -0,101 -1,922 0,055 0,804 

Kollektivt arbete -0,013 0,006 -0,112 -2,276 0,023 0,918 
Låg Yrkesnivå 0,034 0,022 0,084 1,538 0,125 0,749 

B
lock 3 

Konstant -9,205 1,556   -5,916 0,000   
Genus -0,023 0,020 -0,057 -1,141 0,255 0,868 
Ålder 0,005 0,001 0,330 6,158 0,000 0,763 
Utbildningsnivå 0,001 0,006 0,007 0,137 0,891 0,821 
Etikkurs 0,025 0,021 0,060 1,182 0,238 0,851 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,008 0,009 -0,048 -0,937 0,349 0,851 

Organisations-
storlek 

-0,032 0,021 -0,079 -1,479 0,140 0,767 

Kollektivt arbete -0,012 0,006 -0,104 -2,113 0,035 0,900 
Låg Yrkesnivå 0,029 0,022 0,072 1,308 0,192 0,734 
Chef Egoism 0,066 0,032 0,098 2,049 0,041 0,952 
Etisk kod -0,015 0,020 -0,036 -0,712 0,477 0,840 
Belöningssystem 0,016 0,006 0,142 2,864 0,004 0,890 
Etisk träning -0,022 0,025 -0,046 -0,908 0,364 0,871 

B
lock 4 

Konstant -9,570 1,557   -6,148 0,000   
Genus -0,028 0,020 -0,071 -1,400 0,162 0,856 
Ålder 0,005 0,001 0,345 6,421 0,000 0,751 
Utbildningsnivå 0,001 0,006 0,005 0,107 0,915 0,821 
Etikkurs 0,018 0,021 0,043 0,836 0,403 0,831 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,005 0,009 -0,029 -0,573 0,567 0,828 

Organisations-
storlek 

-0,033 0,021 -0,082 -1,546 0,123 0,767 

Kollektivt arbete -0,013 0,006 -0,109 -2,219 0,027 0,898 
Låg Yrkesnivå 0,017 0,023 0,043 0,769 0,442 0,695 
Chef Egoism 0,064 0,032 0,095 1,980 0,048 0,951 
Etisk kod -0,016 0,020 -0,040 -0,788 0,431 0,840 
Belöningssystem 0,017 0,006 0,153 3,077 0,002 0,882 
Etisk träning -0,023 0,025 -0,047 -0,935 0,350 0,871 
Konkurrens -0,014 0,006 -0,114 -2,205 0,028 0,808 

Tabell 26. Koefficienter - Modell No. 1, Egoism 

 

Tabell 27 nedan visar att Modell No. 1 med den beroende variabeln Egoism har 

normalfördelade standardiserade residualer. Detta innebär att respondenternas svar inte har en 

extremt avvikande spridning (Aronsson 1999).  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test   N   Sig.  

Modell No. 1 - Egoism 388 0,200 
Tabell 27. Normalfördelning – Modell No. 1, Egoism 

 

Modellsummeringen för den beroende variabeln Utilitarism presenteras nedan i Tabell 28. 

Här kan vi utläsa att förklaringsgraden för block 1 är 6 procent. Förklaringsgraden för block 

2, som innehåller både individuella samt strukturella faktorer, är 6,2 procent. Vid addering av 

block 3 minskar förklaringsgraden till 5,8 procent. Den slutliga förklaringsgraden för Modell 

No. 1, som testats mot Utilitarism, är 5,9 procent. Vidare kan vi utläsa att endast block 1 

medför en signifikant förändring i denna modell. Dock minskar signifikansvärdena från block 

2 till block 4, emellertid inte till en acceptabel toleransnivå.  

 

Modell No. 
1 R R kvadrat Justerad R 

kvadrat 

Standard- 
avvikelse i 
residualen 

Förändring 
R kvadrat 

Förändring 
Sig. F 

Utilitarism             
Block 1 0,269 0,072 0,060 0,26499 0,072 0,000 
Block 2 0,285 0,081 0,062 0,26478 0,009 0,311 
Block 3 0,296 0,087 0,058 0,26528 0,006 0,632 
Block 4 0,301 0,09 0,059 0,26519 0,003 0,265 
Tabell 28. Modellsummering - Modell No.1, Utilitarism 

 

Utifrån ANOVA-testet, som presenteras nedan i Tabell 29, kan vi se att samtliga block är 

signifikanta. Detta innebär att Modell No. 1 även kan användas för vidare analys med 

Utilitarism som beroende variabel.  

 

Modell No. 
1   Förklarings- 

grad   df 
Genomsnittliga 
kvadrerade 
avvikelser 

  F   Sig. 

Utilitarism             
Block 1 Regression 2,094 5 0,419 5,964 0,000 
  Residual 26,823 382 0,07     
  Totalt 28,917 387       
Block 2 Regression 2,346 8 0,293 4,182 0,000 
  Residual 26,571 379 0,07     
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  Totalt 28,917 387       
Block 3 Regression 2,527 12 0,211 2,992 0,001 
  Residual 26,39 375 0,07     
  Totalt 28,917 387       
Block 4 Regression 2,615 13 0,201 2,86 0,001 
  Residual 26,302 374 0,07     
  Totalt 28,917 387       
Tabell 29. ANOVA – Modell No. 1, Utilitarism 

 

I likhet med föregående koefficientmodell har vi grå-markerat de faktorer som uppvisar 

signifikanta acceptansnivåer (se Tabell 30). Utifrån block 1 kan vi utläsa att två faktorer med 

95 procents säkerhet korrelerar med studiens beroende variabel Utilitarism. Dessutom visar 

en variabel signifikans på tioprocentsnivån. Det som är anmärkningsvärt i denna multipla 

regressionsanalys är att det endast är individuella faktorer som uppvisar signifikanta värden. 

Detta kan även vara anledningen till modellens låga förklaringsgrad. Totalt är det således tre 

individuella faktorer som korrelerar med Utilitarism.  

 

Modell No. 1 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             

B
lock 1 

Konstant 3,674 2,098   1,751 0,081   
Genus -0,084 0,028 -0,154 -3,005 0,003 0,928 
Ålder -0,001 0,001 -0,042 -0,802 0,423 0,878 
Utbildningsnivå 0,014 0,008 0,090 1,761 0,079 0,925 
Etikkurs 0,001 0,029 0,001 0,028 0,978 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,047 0,012 -0,204 -3,962 0,000 0,917 

B
lock 2 

Konstant 3,089 2,209   1,398 0,163   
Genus -0,085 0,029 -0,154 -2,939 0,003 0,884 
Ålder -0,001 0,001 -0,026 -0,461 0,645 0,784 
Utbildningsnivå 0,017 0,009 0,106 1,975 0,049 0,837 
Etikkurs 0,007 0,029 0,012 0,228 0,820 0,907 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,045 0,012 -0,196 -3,715 0,000 0,866 

Organisations-
storlek 

-0,042 0,030 -0,076 -1,390 0,165 0,804 

Kollektivt arbete -0,009 0,008 -0,060 -1,165 0,245 0,918 
Låg Yrkesnivå 0,013 0,031 0,023 0,401 0,689 0,749 B

l
oc k 3 Konstant 2,821 2,238   1,260 0,208   
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Genus -0,086 0,029 -0,157 -2,958 0,003 0,868 
Ålder 0,000 0,001 -0,018 -0,326 0,745 0,763 
Utbildningsnivå 0,018 0,009 0,112 2,064 0,040 0,821 
Etikkurs -0,004 0,030 -0,007 -0,139 0,890 0,851 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,046 0,012 -0,201 -3,757 0,000 0,851 

Organisations-
storlek 

-0,050 0,031 -0,091 -1,614 0,107 0,767 

Kollektivt arbete -0,011 0,008 -0,069 -1,320 0,188 0,900 
Låg Yrkesnivå 0,016 0,032 0,030 0,521 0,603 0,734 
Chef Egoism -0,028 0,046 -0,030 -0,596 0,552 0,952 
Etisk kod 0,013 0,029 0,023 0,432 0,666 0,840 
Belöningssystem -0,002 0,008 -0,014 -0,269 0,788 0,890 
Etisk träning 0,045 0,035 0,068 1,282 0,201 0,871 

B
lock 4 

Konstant 2,553 2,250   1,135 0,257   
Genus -0,090 0,029 -0,164 -3,071 0,002 0,856 
Ålder 0,000 0,001 -0,010 -0,181 0,857 0,751 
Utbildningsnivå 0,018 0,009 0,111 2,048 0,041 0,821 
Etikkurs -0,009 0,031 -0,017 -0,308 0,758 0,831 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,044 0,013 -0,191 -3,528 0,000 0,828 

Organisations-
storlek 

-0,051 0,031 -0,093 -1,645 0,101 0,767 

Kollektivt arbete -0,011 0,008 -0,071 -1,368 0,172 0,898 
Låg Yrkesnivå 0,008 0,033 0,015 0,248 0,804 0,695 
Chef Egoism -0,029 0,046 -0,032 -0,635 0,526 0,951 
Etisk kod 0,012 0,029 0,021 0,395 0,693 0,840 
Belöningssystem -0,001 0,008 -0,008 -0,161 0,872 0,882 
Etisk träning 0,045 0,035 0,067 1,271 0,205 0,871 
Konkurrens -0,010 0,009 -0,061 -1,117 0,265 0,808 

Tabell 30. Koefficienter – Modell No. 1, Utilitarism 

 

Nedan i Tabell 31 presenteras normalfördelningen för de standardiserade residualerna för 

Modell No. 1 som testats mot Utilitarism.  Normalfördelning innebär att respondenternas svar 

inte har en extremt avvikande spridning (Aronsson 1999). 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test   N   Sig.  

Modell No. 1 - Utilitarism 388 0,200 
Tabell 31. Normalfördelning – Modell No. 1, Utilitarism 
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Nedan i Tabell 32, som presenterar modellen för Plikt, kan vi utläsa att block 1 har en 

förklaringsgrad om 5,5 procent. Vidare är förklaringsgraden för block 2 5,6 procent, för block 

3 5,4 procent. Slutligen är förklaringsgraden för block 4 och hela modellen 5,6 procent.  

 

Modell No. 
1 R R kvadrat Justerad R 

kvadrat 

Standard- 
avvikelse i 
residualen 

Förändring 
R kvadrat 

Förändring 
Sig. F 

Plikt             
Block 1 0,259 0,067 0,055 0,18115 0,067 0,000 
Block 2 0,274 0,075 0,056 0,18108 0,008 0,349 
Block 3 0,288 0,083 0,054 0,18126 0,008 0,52 
Block 4 0,297 0,088 0,056 0,18101 0,005 0,152 
Tabell 32. Modellsummering – Modell No. 1, Plikt 

 

Utifrån Tabell 33 nedan kan vi utläsa att ANOVA-testet visar att samtliga block i modellen är 

signifikanta. Detta innebär att Modell No. 1 även kan användas i vidare analys för att 

undersöka de oberoende variablernas samband med Plikt.  

Modell No. 
1   Förklarings- 

grad   df 
Genomsnittliga 
kvadrerade 
avvikelser 

  F   Sig. 

Plikt             
Block 1 Regression 0,902 5 0,18 5,497 0,000 
  Residual 12,536 382 0,033     
  Totalt 13,438 387       
Block 2 Regression 1,01 8 0,126 3,851 0,000 
  Residual 12,427 379 0,033     
  Totalt 13,438 387       
Block 3 Regression 1,117 12 0,093 2,832 0,001 
  Residual 12,321 375 0,033     
  Totalt 13,438 387       
Block 4 Regression 1,184 13 0,091 2,78 0,001 
  Residual 12,253 374 0,033     
  Totalt 13,438 387       
Tabell 33. ANOVA – Modell No. 1, Plikt 

Slutligen presenteras koefficientmodellen för Modell No. 1 vilken testats mot studiens 

beroende variabel Plikt (se Tabell 34). Utifrån block 1 kan vi utläsa att sammanlagt fyra 

faktorer uppvisar signifikans på fem procentsnivån. När vi sedan adderar block 2 resulterar 

det i att ytterligare en faktor blir signifikant på tioprocentsnivån. I block 3 blir ytterligare en 

faktor signifikant, dock på tioprocentsnivån. Block 4 bidrar med ytterligare en signifikant 
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variabel på tio procentsnivån. Skillnaden mellan block 1 och block 4 i denna modell är att den 

individuella faktorn Arbetstillfredsställelse inte längre är signifikant. Därmed resulterar 

Modell No. 1 som testats mot Plikt i sammanlagt fem stycken faktorer som kan accepteras på 

tioprocentsnivån.  

 

Modell No. 1 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             

B
lock 1 

Konstant -2,482 1,435   -1,730 0,084   
Genus -0,073 0,019 -0,194 -3,784 0,000 0,928 
Ålder 0,002 0,001 0,112 2,118 0,035 0,878 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,075 1,454 0,147 0,925 
Etikkurs -0,041 0,020 -0,106 -2,052 0,041 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,016 0,008 -0,104 -2,009 0,045 0,917 

B
lock 2 

Konstant -3,039 1,511   -2,012 0,045   
Genus -0,076 0,020 -0,204 -3,887 0,000 0,884 
Ålder 0,002 0,001 0,133 2,383 0,018 0,784 
Utbildningsnivå 0,007 0,006 0,062 1,157 0,248 0,837 
Etikkurs -0,040 0,020 -0,104 -2,003 0,046 0,907 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,014 0,008 -0,089 -1,682 0,093 0,866 

Organisations-
storlek 

0,011 0,021 0,030 0,536 0,593 0,804 

Kollektivt arbete -0,010 0,006 -0,089 -1,729 0,085 0,918 
Låg Yrkesnivå 0,003 0,021 0,008 0,146 0,884 0,749 

B
lock 3 

Konstant -2,669 1,529   -1,745 0,082   
Genus -0,073 0,020 -0,196 -3,691 0,000 0,868 
Ålder 0,002 0,001 0,118 2,083 0,038 0,763 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,073 1,333 0,183 0,821 
Etikkurs -0,040 0,021 -0,103 -1,924 0,055 0,851 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,016 0,008 -0,099 -1,838 0,067 0,851 

Organisations-
storlek 

0,012 0,021 0,032 0,567 0,571 0,767 

Kollektivt arbete -0,010 0,006 -0,091 -1,749 0,081 0,900 
Låg Yrkesnivå 0,002 0,022 0,006 0,108 0,914 0,734 
Chef Egoism 0,030 0,032 0,049 0,960 0,337 0,952 
Etisk kod 0,003 0,020 0,009 0,168 0,866 0,840 
Belöningssystem 0,008 0,005 0,080 1,532 0,126 0,890 
Etisk träning 0,004 0,024 0,009 0,165 0,869 0,871 
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B
lock 4 

Konstant -2,904 1,536   -1,891 0,059   
Genus -0,077 0,020 -0,205 -3,840 0,000 0,856 
Ålder 0,002 0,001 0,128 2,253 0,025 0,751 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,072 1,315 0,189 0,821 
Etikkurs -0,044 0,021 -0,115 -2,124 0,034 0,831 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,014 0,009 -0,086 -1,584 0,114 0,828 

Organisations-
storlek 

0,011 0,021 0,030 0,528 0,598 0,767 

Kollektivt arbete -0,010 0,006 -0,094 -1,814 0,071 0,898 
Låg Yrkesnivå -0,005 0,022 -0,013 -0,227 0,821 0,695 
Chef Egoism 0,029 0,032 0,046 0,911 0,363 0,951 
Etisk kod 0,002 0,020 0,007 0,121 0,903 0,840 
Belöningssystem 0,009 0,005 0,088 1,665 0,097 0,882 
Etisk träning 0,004 0,024 0,008 0,151 0,880 0,871 
Konkurrens -0,009 0,006 -0,079 -1,436 0,152 0,808 

Tabell 34. Koefficienter – Modell No. 1, Plikt 

 

Slutligen presenteras, i Tabell 35 nedan, normalfördelningen för de standardiserade 

residualerna, för Modell No. 1 som testats mot Plikt. De standardiserade residualerna är 

nästintill normalfördelade, vi anser att detta är nära nog för att påstå att residualerna är 

normalfördelade. Detta innebär att vi inte har några respondenter som har stora avvikande 

värden mot urvalet i modellen. Ovanstående beskrivande statistik utgör grunden för 

kommande hypotesprövning vilket presenteras i följande kapitel.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test   N   Sig.  

Modell No. 1 - Plikt 388 0,043 
Tabell 35. Normalfördelning – Modell No. 1, Plikt 

 

5.4.	  Oberoende	  variabler	  

5.4.1.	  Genus	  
Teorin antyder, som tidigare nämnts, att män och kvinnor varierar i sitt etiska förhållningssätt. 

För att kunna mäta detta antagande var det nödvändigt att få en varians av både manliga och 

kvinnliga respondenter. Det totala antalet respondenter uppgick till 388 anställda. Diagram 1 

som presenteras nedan visar att 215 av dessa är män och 173 är kvinnor. Detta innebär att 

55,4 procent av respondenterna är män och 44,6 procent är kvinnor. I hypotesprövningen 
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undersöks om genus har samband med vilket etiskt förhållningssätt anställda domineras av. 

Hypotesprövningen presenteras i kapitel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Genus 

 

5.4.2.	  Etnicitet	  
För att mäta etnicitet bland anställda ställdes en fråga gällande respondenternas modersmål. 

Svenskar är överrepresenterade bland respondenterna med 89,9 procent av den totala antalet 

svar. Studien är utförd i Sverige, vilket kan vara en bidragande faktor till höga antal svar 

bland svenskar. Utöver svenska respondenter har svaren varit relativt höga bland individer 

med bosniska som modersmål. Under 90-talet invandrade ungefär 48 000 bosnier till Sverige, 

många av dessa är idag anställda i den svenska arbetskraften (Ekberg & Ohlson 2000). Vi har 

därmed lyckats få med individer som har bosniska som modersmål samt förstår svenska. Att 

förstå svenska har varit en förutsättning för att delta i studien. Frekvensen bland andra 

modersmål har dessvärre varit låg, den ligger mellan 1-3 anställda, vilket ger låga 

procentuella värden i jämförelse med det totala antalet respondenter. Vi har därmed valt att 

endast göra analyser på anställda som har svenska eller bosniska som modersmål. 

5.4.3.	  Utbildning	  
Vi samlade in information om vilken utbildningsnivå och utbildningsinriktningar 

respondenterna genomgått. Detta gjordes för att kunna mäta samband mellan utbildning och 

etiskt förhållningssätt. Diagram 2 presenterar utbildningsnivå. Andelen i svaren har varit 

högst bland anställda som har en kandidatexamen, 24 procent, därefter har svaren varit höga 

bland anställda som endast har en gymnasieexamen, 23,5 procent. I kapitel 6 undersöker vi 

huruvida utbildningsnivå har ett samband med anställdas etiska förhållningssätt. 
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Diagram 2. Utbildningsnivå 

 

  N Min  Max Medel Standardavvikelse 
Utbildningsnivå 388 0 7 3,85 1,706 
Tabell 36. Översikt enkätsvar - Utbildningsnivå 

 

Studien ämnar även undersöka samband mellan 

deltagande i etikkurs och etiskt förhållningssätt. Vi 

har därmed ställt frågor gällande detta i enkäten. 

Som diagrammet nedan visar har 36,86 procent av 

respondenterna genomgått en etikkurs under sin 

studieperiod, därmed är det 63,14 procent som inte 

har genomgått någon form av etisk utbildning.  

  

                                             Diagram 3. Etikkurs                          

Vidare undersökte vi om inriktning på utbildningen har en inverkan på huruvida anställda 

domineras av egoism, utilitarism eller plikt. Diagram 4 visar inriktningen på anställdas 

gymnasieexamen och Diagram 5 presenterar inriktningen på högre utbildningar. Anställda 

med högre ekonomiutbildning representerar 17,8 procent av respondenterna. Bland studiens 

respondenter finns 17 jurister, 4,4 procent, vilkas svar testas mot hypotesen gällande 

juristutbildningar (Hypotes 3e). Vi har även respondenter vilka har en utbildning med 
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vårdinriktning, 36 individer, 9,3 procent. Dessa individers svar testas mot vård-hypotesen 

(Hypotes 3d) i kapitel 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. inriktning gymnasiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Högre utbildningsnivå 

5.4.4.	  Ålder	  och	  Erfarenhet	  
För att mäta respondenternas ålder ställdes en öppen fråga gällande vilket år de är födda. Den 

yngsta respondenten är född 1993 och den äldsta är född 1932. För att kunna mäta 

hypoteserna gällande yngre och äldre anställda (Hypotes 4a), valde vi även att kategorisera 

respondenterna utifrån tre åldersgrupper. Detta för att kunna testa huruvida 

generationsskillnader har en inverkan på de tre etiska förhållningssätten. Enligt 

Oxforddictionaries (2014) kan en generation definieras utifrån ett åldersintervall på cirka 30 
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år, därmed har vi grupperat de anställda i tre 

kategorier med ett avstånd om 30 år. Diagram 

7 visar att vi har 53 respondenter, 13,7 

procent, som tillhör den yngsta kategorin, 

därefter är det 247 respondenter, 63,7 procent, 

som är födda mellan åren 1984-1955 och 

resterande 88 personer, 22,7 procent, i studien 

är födda före år 1955. År 1966 är medelvärdet 

för respondenternas födelseår. 

                       Diagram 7. Födelseår 

 

  N Min  Max Medel Standardavvikelse 
Födelseår  388 1932 1993 1966,29 13,543 
Tabell X 37. Översikt enkätsvar – Födelseår 

 

Vi ville även mäta huruvida erfarenhet har ett samband med anställdas etiska förhållningssätt. 

För att kunna utföra mätning ställdes även här en öppen fråga, där respondenterna själva 

uppgav hur många års arbetserfarenhet de har. Lägst erfarenhet hade respondenter som arbetat 

endast 1 år. Det högsta värdet uppgick till 60 år. Medelvärdet gällande de svarandes 

erfarenhet var som tabellen nedan visar 25,51 år. Vi valde även att göra kategorier av 

erfarenhetsvariabeln, vilka delades upp i 6 kategorier utefter 10 års intervall. Som diagrammet 

visar är arbetserfarenhet mellan 10 och 20 år det vanligaste bland populationen i studiens 

urval. 

 
Diagram 8 – Erfarenhet 
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  N Min Max Medel  Standardavvikelse 
Arbetserfarenhet 388 1 60 25,51 13,798 
Tabell 38. Översikt enkätsvar - Arbetserfarenhet 

5.4.5.	  Arbetstillfredsställelse	  
Arbetstillfredsställelse har testats utifrån två påståenden i studien, vilka utgjordes av två 

attitydfrågor. Tabellerna 40 och 41 nedan, visar att 25,8 procent av respondenterna är i hög 

grad nöjda med sitt arbete och 35,8 procent upplever att deras arbete i hög grad är 

meningsfullt. Båda påståendena fick ett typvärde om 6, vilket tyder på att flertalet 

respondenter är tillfredsställda med sina arbeten. Det var endast en respondent som inte alls 

fann någon mening med sitt arbete och en respondent upplevde överhuvudtaget inte dennes 

arbete som tillfredsställande. Påståenden gällande arbetstillfredsställelse samt meningsfullt 

arbete testas mot hypoteserna 5a, 5b och 5c i kapitel 6. 

 

Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
6	   0,30%	   2,30%	   2,30%	   9,00%	   27,80%	   32,50%	   25,80%	  

I	  vilken	  utsträckning	  är	  du	  tillfredsställde	  med	  ditt	  arbete?	  
Tabell 39. Översikt enkätsvar - Arbetstillfredsställelse 

 

  N Min  Max Medel Standardavvikelse 
Arbetstillfredsställelse 388 1 7 5,62 1,185 
Tabell 40. Översikt enkätsvar - Arbetstillfredsställelse  

 

Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
6	   0,30%	   1,80%	   2,30%	   7,20%	   16,00%	   36,60%	   35,80%	  

I	  vilken	  utsträckning	  betraktar	  du	  ditt	  arbete	  som	  meningsfullt?	  
Tabell 41. Översikt enkätsvar - Meningsfullt arbete 

 

  N Min  Max Medel Standardavvikelse 
Meningsfullt arbete 388 1 7 5,9 1,167 
Tabell 42. Översikt enkätsvar - Meningsfullt arbete 2 

5.4.6.	  Organisationsstorlek	  
Det visade sig att 54,38 procent av studiens respondenter arbetar i organisationer med mer än 

50 anställda och 45,62 procent arbetar i organisationer med mindre än 50 anställda. Detta 

visar på en jämn fördelning bland studiens urval. Som tidigare nämnts klassificerar vi 
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organisationer med färre än 50 anställda som små och medelstora organisationer och de med 

över 50 anställda beskrivs som stora organisationer. Variabeln har sedan testats mot 

hypoteserna 6a och 6b. Detta presenteras vidare i kapitel 6. 

5.4.7.	  Byråkrati	  
Huruvida respondenterna upplever sin arbetsplats som byråkratisk, har mätts genom att utgå 

från Crane och Mattens (2010) definition av byråkrati ”en form av formell organisation som 

baseras på rationella principer och som karaktäriseras av detaljerade regler och förfaranden, 

opersonliga hierarkiska relationer samt fast arbetsfördelning” (s. 171). I enkäten fick 

respondenterna ta ställning till sju påståenden varav ett påstående är en reliabilitetsfråga (se 

Appendix 33). Reliabilitetsfrågan är påståendet som är kopplat till huruvida organisationen 

karaktäriseras av en platt organisationsstruktur. Som tabellen nedan visar har detta påstående 

ett typvärde på 6. Påståendet var i motsatt riktning till frågan gällande om organisationen 

karaktäriseras av hierarkiska relationer. Detta påstående har typvärdet 1, vilket innebär att 

reliabilitetsfrågan har uppfyllt sitt syfte, svaren går i motsatt riktning.  

 

Utifrån dessa påståenden, exkluderat reliabilitetsfrågan, utfördes en faktoranalys. Denna 

analys resulterade i två komponenter. I komponent 1 ingår hierarkiska relationer, opersonliga 

relationer, formell organisation samt regler och förfaranden. Komponent 2 innefattar 

rationella principer och fast arbetsfördelning. Då vi ville få fram endast en komponent utförde 

vi även en tvingade faktoranalys. Utifrån den tvingande faktoranalysen skapade vi sedan 

variabeln Byråkrati. I variabeln inkluderades fyra påståenden, hierarkiska relationer, formell 

organisation, regler och förfaranden samt opersonliga relationer. Cronbach’s Alpha på 

byråkrati uppgår till 0,813 vilket överstiger accepterat gränsvärde (Pallant 2013). Byråkrati 

testas i hypotes 7 i kapitel 6. 

 

  Komponent 
Påstående 1 2 

Hierarkiska 
relationer 0,864 0,038 
Opersonliga 
relationer 0,81 -0,053 
Formell organisation 0,721 0,421 
Regler och 
förfaranden 0,692 0,408 
Rationella principer -0,008 0,834 
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Fast arbetsfördelning 0,181 0,682 
Tabell 43. Faktoranalys - Byråkrati 

 

Variabel Cronbach's Alpha N 

Byråkrati 0,813 4 

Tabell 44. Cronbach’s Alpha Test - Byråkrati 

5.4.8.	  Kollektivt/Individuellt	  arbete	  
Respondenterna i enkäten fick besvara en fråga gällande hur mycket de utför sitt arbete i 

grupp. Som tabellen visar arbetar 9,5 procent av respondenterna i hög grad i grupp och 6,7 

procent arbetar i låg grad eller inte alls i grupp. 20,1 procent av de svaranden har valt 

skalsteget 4 på detta påstående, därmed tolkar vi det som att dessa anställda har ett yrke vilket 

kräver både enskilt arbete och individuellt arbete. Som helhet är det relativt jämnt fördelat 

mellan de som valt att värdera sitt arbete på ett värde under 4, och respondenter som svarat 

över ett värde på 4. Detta är en indikation på att vi har lyckats få med respondenter som 

arbetar enskilt samt respondenter som arbetar i grupp. Kollektivt och individuellt arbete testas 

mot hypotes 8a och 8b i det kommande kapitel. 

 

  N Min  Max Medel Standardavvikelse 
Kollektivt arbete 388 1 7 4,01 1,744 
Tabell 45. Översikt enkätsvar - Kollektivt arbete  

 

5.4.9.	  Yrkesnivå	  
I enkäten bad vi respondenterna svara på hur många överställda samt underställda chefer de 

har på sin arbetsplats. Vi ville även ha reda på om de har en ledande befattning. Utifrån dessa 

tre frågor kategoriserade vi respondenterna för att kunna mäta deras yrkesnivå. De svarande 

som inte hade en ledande befattning kodades som en 1:a, vilket innebär att de fick 

representera låg yrkesnivå. De respondenter som har en ledande befattning och även har en 

eller fler överställda chefer kodades till en 2:a, vilken representerar mellan yrkesnivå. Den 

högsta nivån innefattar respondenter som har en ledande befattning men inte har några 

överställda chefer, vilka tolkas som högt uppsatta chefer. Dessa kodades till en 3:a. 
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Som diagrammet nedan visar ingår 171 respondenter i den låga nivån, vilket innebär att dessa 

respondenter inte har någon ledande befattning. 122 personer ingår i mellan yrkesnivå, 

därmed har dessa individer en ledande roll, 

dock är de inte högst upp i hierarkin. De har 

överställda chefer, därmed tolkar vi dessa 

individer som gruppledare eller mellanchefer. 

Anställda utan chefer över sig uppgår till 95 

stycken, dessa tolkas som högre chefer och 

VD:ar. 

                          

             

Diagram 9. Yrkesnivå 

 

 

Diagrammet nedan visar att 55,93 procent av 

respondenterna har en ledande befattning. Detta tyder 

på att vårt urval består av respondenter som befinner 

sig både långt ner i hierarkin och de som befinner sig 

högre upp i hierarkin. Mätning av hierarkisk 

yrkesnivå och dess samband med anställdas etiska 

förhållningssätt presenteras i kapitel 6. 

                        Diagram 10. Ledande befattning 

5.4.10.	  Ledarskap	  
I studien har vi även velat undersöka samband mellan ledarskapet i organisationer samt 

anställdas etiska förhållningssätt. Vi bad därmed respondenterna ta ställning till hur de ansåg 

sina chefer agera. Detta första påstående har kopplats till egoismen och utifrån tabellen nedan 

kan vi se att 38 personer, 9,8 procent, upplever att deras ledare agerar utifrån ett egoistiskt 

förhållningssätt. Påstående nummer två är förknippat med plikt och 28 respondenter, 7,2 

procent, upplever att deras ledare är principiella. Det sista påståendet är kopplat till 

utilitarismen och diagrammet nedan visar att 220 respondenter, 56,7 procent, anser att sin chef 

agerar för andras bästa. I kapitel 6 presenteras huruvida ledarskap har ett samband med etiskt 

förhållningssätt. 
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Diagram 11. Ledarskap 

5.4.11.	  Etisk	  kod	  
För att kunna testa samband mellan etiska koder och anställdas etiska förhållningssätt, var det 

nödvändigt att fånga respondenter som har etablerade etiska koder på deras arbetsplats. 47,42 

procent av respondenterna har en etablerad etisk kod i 

sin organisation. Diagrammet visar tydligt att etiska 

koder inte är etablerade i alla organisationer, trots att 

koden ska representera organisationens värderingar 

(Crane & Matten 2010). Huruvida etiska koder har ett 

samband med anställdas etiska förhållningssätt 

presenteras i nästkommande kapitel. 

                                  

Diagram 12. Etisk kod 

5.4.12.	  Etisk	  träning	  
Diagrammet visar att 79,12 procent av vårt urval inte 

har genomgått någon etisk träning på sin arbetsplats. 

Detta betyder att endast 20.88 procent av 

respondenterna arbetar i organisationer där cheferna har 

investerat i att utbilda de anställda i etiska frågor. Vi 

testar i kapitel 6 om den etiska träningen har haft någon 

betydelse för vilket etiskt förhållningssätt de anställda 

domineras av.         

   Diagram 13. Etisk träning 
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5.4.13.	  Belöningssystem	  
Tabell 49 nedan visar att typvärdet är 5 på variabeln gällande belöningssystem och dess 

påverkan på anställda, typvärdet innefattar 20,6 procent av respondenterna. 35,6 procent av 

alla svaren är samlade på den övre delen av skalan, mellan ett värde om 5 och 7. Detta tolkas 

som att dessa anställdas arbetssätt är till stor del påverkas av vilken belöning de erhåller på 

arbetsplatsen. På den undre delen av skalan, mellan värdena 1-3 finns 44,6 procent av 

respondenternas svar. Vilket tolkas som att 44,6 procent av urvalet upplever att belöningar i 

låg grad har en inverkan på deras arbetssätt. 19,80 procent har valt att sätta en 4:a på detta 

påstående, vilket betyder respondenterna anser att belöningar påverkar deras arbetssätt, dock 

inte i hög grad. 

 

Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
5	   15,20%	   18,80%	   10,60%	   19,80%	   20,60%	   8,80%	   6,20%	  

I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  ditt	  arbetssätt	  påverkas	  av	  de	  belöningar	  du	  erhåller	  på	  
din	  arbetsplats?	  Med	  belöning	  avses	  all	  form	  av	  belöning,	  dvs.	  alltifrån	  grundlön	  till	  
förmåner	  på	  din	  arbetsplats?	  
Tabell 46. Översikt enkätsvar - Belöningssystem 

 

  N Min  Max Medel Standardavvikelse 
Belöningssystem 388 1 7 3,63 1,792 
Tabell 47. Översikt enkätsvar - Belöningssystem  

 

5.4.14.	  Konkurrens	  
Vi kan se att flertalet respondenter upplever att de arbetar på en konkurrensutsatt marknad. 

Typvärdet ligger på 7 och den sammanslagna procenten på värdena 5, 6 och 7 blir 75,8 

procent av de totalt insamlade svaren. Endast 3,90 procent upplever att de inte alls arbetar på 

en konkurrensutsatt marknad. 

 

Typvärde	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
7	   3,90%	   4,40%	   5,40%	   10,60%	   16,00%	   25,30%	   34,50%	  

I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  din	  organisation	  befinner	  sig	  på	  en	  konkurrensutsatt	  
marknad?	  
Tabell 48. Översikt enkätsvar - Konkurrens 

 
  N Min  Max Medel Standardavvikelse 
Konkurrens 388 1 7 5,44 1,667 
Tabell 49. Översikt enkätsvar - Konkurrens  
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5.4.15.	  Organisationsslag	  
Respondenterna i enkäten fick även besvara frågor gällande i vilken typ av organisation de 

arbetar i, det vill säga om organisationen är ett onoterat bolag, ett noterat bolag eller en 

offentlig verksamhet. Som diagrammet nedan visar arbetar majoriteten av de svarande i ett 

onoterat bolag. Anställda i 

onoterade bolag representerar 52,1 

procent, offentlig verksamhet 

består av 32 procent och 16 

procent av de svarande är anställda 

i noterade bolag. Därmed är 

anställda som arbetar i privata 

organisationer överrepresenterade i 

vår studie.  

 

Diagram 13. Organisationsslag. 
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6.	  Empirisk	  Analys	  
  nedanstående kapitel presenteras hypotesprövningen med analys av studiens faktorer 

som är kopplade till etiskt förhållningssätt. Analysen är en jämförelse mellan resultatet vi 

fått fram från enkätundersökningen och den teoretiska referensramen 

6.1.	  Individuella	  faktorer	  
Den empiriska analysen inleds med hypotesprövning för de faktorer som förknippade med 

individen, således de individuella faktorerna. Här behandlas hypoteserna gällande genus, 

ålder och erfarenhet, etnicitet, utbildning samt arbetstillfredsställelse. Efter 

hypotesprövningen sammanfattas vad som framkommit från analysen.  

6.1.1.	  Genus	  	  
Hypotes 1a: Kvinnor domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. 

 

I teorin gör vi ett antagande att kvinnor domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt, då 

kvinnor har en så kallad mammaroll. Det anses rimligt att kvinnor värnar om relationer och att 

de försöker skapa nytta för sin omgivning. Som vi nämnt i teorin, kan det inte påstås att män 

eller kvinnor är mer eller mindre etiska, dock kan det finnas skillnader i hur män och kvinnor 

resonerar gällande etik (Crane & Matten 2010).  

 

Tester gällande genus och dess samband med etiskt förhållningssätt har utförts i alla nio 

regressionsanalyser (se Appendix 9-32). Detta innebär att vi har jämfört samband mellan män 

och kvinnor och etiskt förhållningssätt. I alla nio modeller var genus signifikant mot 

utilitarism. Vi kan därmed påvisa, med 95 procent säkerhet, att genus har ett samband med 

utilitarism.  Korrelationskoefficienten är negativ i alla modeller som berör genus och 

utilitarism. Utilitarism variabeln är som tidigare nämnts transformerad. Med detta menas att vi 

har vänt på variabeln, därmed visar regressionerna gällande utilitarism omvända tecken 

utefter kodningarna. Den negativa korrelationen betyder att kvinnor, i jämförelse med män, 

domineras i högre grad av utilitarism. Detta innebär att vi inte kan falsifiera hypotes 1a. 

Kvinnorna i vårt urval har därmed, i större utsträckning än män, en attityd till att bry sig om 

sin omgivning och de anser att det är viktigt att skapa goda konsekvenser för så många 

människor som möjligt. Detta är i linje med Beekun et als. (2010) empiriska studie som även 

fann att kvinnor domineras av den utilitaristiska läran, vilket innebär att kvinnorna visade 

I 
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större grad av hänsynstagande till konsekvenser och att de fokuserade i större grad på 

relationer än vad män gör.  

 

Hypotes 1b: Män domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

 

I studiens teori ponerar vi att män och kvinnor kan variera i sitt etiska förhållningssätt. Vi har 

gjort ett antagande att män domineras i högre grad av ett pliktetiskt förhållningssätt än vad 

kvinnor gör.  

 

Variabeln Genus har inkluderats i samtliga koefficientmodeller och visar på signifikans vid 

test mot studien beroende variabel Plikt (se Appendix). Vi kan med 95 procents säkerhet 

påvisa att det existerar ett samband mellan genus och plikt. Koefficientmodellerna påvisar ett 

negativt samband vilket innebär att män i större grad än kvinnor domineras av plikten. Detta 

innebär att vi inte falsifierar hypotes 1b. Resultatet är i linje med den teoretiska referensramen 

som menar att män domineras i högre grad av plikten i jämförelse med kvinnor. I teorin 

presenterade vi argument att män exempelvis i krig har visat sig prioritera kvinnors och barns 

liv framför sitt eget. Vi tolkar detta som att män följer rationella principer då de sätter sitt eget 

liv i fara för att följa en allmängiltig lag, vilken är att bevara livet. Eftersom att bevara liv kan 

ses som en moralisk lag, följer detta det kategoriska imperativet. 

 

Anmärkningsvärt är även att genus blir signifikant när det testas mot egoism, där enbart 

respondenter som genomgått en högskoleutbildning inkluderas. Detta är i Modell No. 7, No. 8 

samt No. 9. Korrelationskoefficienten visar på ett negativ samband mellan variablerna, vilket 

innebär att män som genomgått en högskoleutbildning domineras i högre grad av egoism, 

relativt kvinnor med högskoleutbildning.   

6.1.2.	  Etnicitet	  
Hypotes 2: Etnicitet påverkar etiskt förhållningssätt. 

 

Vi har i teorin ponerat att anställda från olika kulturer kan variera i sitt etiska förhållningssätt. 

I teorin har vi presenterat Vitell, Nwachuhwu och Barnes (1993) studie som menar att 

människor från kollektivistiska länder tenderar att ha stor samhörighet, därmed anser vi det 

rimligt att människor från kollektivistiska länder domineras av utilitarismen. Då tidigare 
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forskning visar att det finns skillnader mellan olika kulturer har vi ponerat att etnicitet har ett 

samband med vilket etiskt förhållningssätt anställda domineras av. 

 

Som nämnts i det empiriska resultatet har studien inte lyckats få med en stor varians av 

människor med olika bakgrund. I största grad har respondenterna varit svenskar, 349 stycken, 

därefter har vi fått med 19 anställda med bosniska som modersmål. Då representationen av 

andra modersmål har varit låg, mellan 1-3 respondenter, har vi valt att endast göra analyser på 

jämförelser mellan svenskar och bosnier. Svenskar mot bosnier har jämförts i modell 6 (se 

Appendix 21-23), där har vi exkluderat respondenter med övriga modersmål. Variabeln 

Svensk är gjord som en dummyvariabel, vilken testas mot bosnier. Variabeln är dock inte 

statistiskt signifikant i någon av Modell No. 6 regressionsanalyser av egoism, utilitarism eller 

plikt. Detta innebär att vi måste falsifiera hypotes 2. Att vi saknar signifikans kan beror på att 

vi har en liten representation av bosnier i jämförelse med svenskar. För att utöka variation 

gällande etnicitet hade vi eventuellt kunnat kontakta olika medlemsorganisationer såsom 

Bosnien och Hercegovinas förening "Ljiljan", Centro Cultural Boliviano och Kurdistans 

Kulturförening. Utifrån dessa medlemsorganisationer hade vi kunnat försöka få information 

om medlemmars email-adresser, som vi sedan skickat enkäten till, dock hade vi fått utöka 

enkäten med en fråga om huruvida individerna är anställda i den svenska arbetskraften. Vi har 

dock i vår studie inte lyckats fånga denna variation av etniciteter, därav kan vi inte påvisa att 

etnicitet har ett samband med etiskt förhållningssätt.  

6.1.3.	  Utbildning	  	  
Hypotes 3a: Anställda med högre utbildning domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

 

Vi har i teorin ponerat att utbildningsnivå har ett samband med vilket etiskt förhållningssätt 

individer domineras av, detta har gjorts utifrån Kohlbergs antagande om att utbildning 

påverkar individer att utvecklas från att vara egocentriska och istället ta hänsyn till 

omgivningen och senare bli mer pliktetiska (Kohlberg & Hersh 1977). Därmed har vi ponerat 

att anställda med högre utbildning domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt.  

 

Variabeln utbildningsnivå har inkluderats i samtliga modeller förutom Modell No. 7, No. 8 

samt No. 9. Utifrån dessa sex modeller där variabeln inkluderats finner vi inget statistiskt 

signifikant samband mellan utbildningsnivå och ett pliktetiskt förhållningssätt. Därmed kan vi 
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inte uttala oss om huruvida anställda med högre utbildning domineras av ett pliktetiskt 

förhållningssätt. Således falsifieras hypotes 3a.  

 

Anmärkningsvärt är att Utbildningsnivå blir signifikant på tio procentsnivån i Modell No. 4, 

No. 5 samt No. 6 när variabeln testas mot Egoism. Vi kan därmed påvisa att det existerar en 

antydan till samband mellan utbildningsnivå och egoism. Utifrån korrelationskoefficienten 

kan vi utläsa att detta samband är negativt vilket innebär att anställd med högre 

utbildningsnivå domineras i lägre grad av egoismen, relativt anställda med en högre 

utbildningsnivå. Detta är i likhet med Kohlbergs (Kohlberg & Hersh 1977) resonemang om 

att individer med högre utbildning är mindre egocentriska än individer med lägre utbildning.  

 

Vidare noterade vi att variabeln Utbildningsnivå även blir signifikant i samtliga modeller med 

den beroende variabeln Utilitarism. Därmed kan vi med 90 procents säkerhet påvisa att det 

föreligger ett samband mellan utbildningsnivå och utilitarism. Detta innebär att det endast 

existerar en antydan till samband. Korrelationen visar att sambandet är positivt, vilket innebär 

att anställda som har en lägre utbildningsnivå domineras i högre grad av utilitarismen i 

jämförelse med anställda som har en högre utbildningsnivå. Även detta är i linje med den 

teoretiska referensramen då vi ponerat att lägre utbildning har ett samband med ett 

utilitaristiskt förhållningssätt, eftersom vi gjorde antagandet att högre utbildning har ett 

samband med ett pliktetiskt förhållningssätt. Vi kan dock från vårt resultat inte påvisa detta, 

då vi inte får signifikans gällande samband mellan utbildningsnivå och plikt.  

 

Hypotes 3b: Anställda som har haft någon form av etiskt utbildning domineras av ett 

pliktetiskt förhållningssätt. 

 

I teorin presenterar vi Kants (2004) argument som påstår att etisk utbildning ökar individers 

förmåga till etiskt resonemang, vilket i sin tur påverkar individer att agera pliktetiskt. Etisk 

utbildning har mätts med variabeln Etikkurs vilken har inkluderats i samtliga 

koefficientmodeller (se Appendix). Vi kan med 95 procents säkerhet påvisa att det föreligger 

ett samband mellan etikkurs och plikt. Korrelationskoefficienten i samtliga modeller visar att 

sambandet är negativt. Detta innebär att anställda som genomgått en etisk utbildning under sin 

studietid domineras i lägre grad av plikten, relativt anställda som inte genomgått en etisk 

utbildning. Därmed falsifieras hypotes 3b. Resultatet är motsatt Welton, Lagrone och Davis 
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(1994) empiriska studie som kunde påvisa att redovisningsstudenter som genomgått en etisk 

utbildning dominerades av ett pliktetiskt resonemang. Anledningen till studiernas skilda 

resultat kan bero på urvalet. Welton, Lagrone och Davis (1994) undersökte endast 

ekonomistudenters etiska förhållningssätt. I vår studie ingår endast individer som har en 

anställning vilket innebär att det inte ingår några studenter i studiens urval. Detta kan vara en 

anledning till det skilda resultatet.  

 

Hypotes 3c: Anställda som genomgått en ekonomiutbildning domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. 

 

I den teoretiska referensramen ponerade vi att anställda som genomgått en ekonomiutbildning 

domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. Påståendet grundar sig i agentteorin som menar 

att individer agerar utifrån egenintresse. Eftersom agentteorin betonas i ekonomiutbildningar 

och då vi ponerar att utbildning har en inverkan på individers etiska förhållningssätt, ponerar 

vi att anställda som genomgått en ekonomiutbildning domineras av egoismen. Variabeln 

ekonomiutbildning har inkluderats i Modell No. 8 som endast testats mot anställda som 

genomgått en högskoleutbildning, vilket innebär att urvalet för denna modell är mindre än 

studiens totala urval (se Appendix 27). Om urvalet även bestått av respondenter som 

genomgått en lägre eller högre utbildning än högskoleutbildning hade detta inte visat ett 

rättvist resultat. Vi anser att högskolestudier formar individer på ett skilt sätt än en lägre form 

av utbildning eftersom dessa studier är mer fokuserade på den aktuella inriktningen. 

Anledning till att vi valt att exkludera anställda som har en forskarexamen är på grund av att 

vi anser att dessa utbildningsnivåer inte är jämförbara. Vi anser att forskarutbildning har en 

högre nivå av kompetenskrav till skillnad mot högskoleutbildningar. I Modell No. 8 kan vi 

utläsa att variabeln Högekonomi, vilket står för högskolestudier med inriktning mot ekonomi, 

inte är signifikant för någon av de tre beroende variablerna. Detta innebär att vi inte funnit ett 

statistiskt signifikant samband mellan ekonomiutbildning och egoism. Därmed falsifieras 

hypotes 3c.  

 

Hypotes 3d: Anställda som genomgått en vårdutbildning domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt. 
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Vi ponerar att anställda som genomgått någon form av vårdutbildning fokuserar på 

människors välmående, vilket innebär att de ser till konsekvenserna för andra individer. De 

agerar för att skapa nytta för exempelvis omsorgstagare och patienter. Därmed ponerar vi att 

anställda som genomgått en vårdutbildning domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. 

Vårdutbildning har endast inkluderats i Modell No. 9 då vi ville testa huruvida 

högskoleinriktning har ett samband med anställdas etiska förhållningssätt (se Appendix 31). 

Då vi valt att endast inkludera vårdutbildning som genomgåtts på högskola innebär detta att 

urvalet endast består av respondenter som har en högskoleexamen. Därmed har 

vårdutbildning testats i Modell No. 9 med ett urval om 240 respondenter. Ytterligare en 

anledning till att vi endast har inkluderat vårdutbildning i denna modell är för att vi ville testa 

denna utbildningsinriktning i relation till de andra två inriktningarna juridik och ekonomi.  

 

I Modell No. 9 framgår att vi med 95 procents säkerhet kan påvisa att det föreligger ett 

samband mellan högskoleinriktningen vård och utilitarism (se Appendix 31). Utifrån 

korrelationskoefficienten kan vi utläsa att den är negativ, dock får vi tänka på att den 

beroende variabeln Utilitarism är transformerad och ska därför tolkas tvärtom. Därmed 

innebär denna negativa korrelation att anställda som genomgått en vårdutbildning på 

högskolenivå domineras av utilitarismen relativt de anställda som inte gått en vårdutbildning 

på högskolenivå. Hypotes 3d kan därmed inte falsifieras.  

 

Hypotes 3e: Anställda som genomgått en juridisk utbildning domineras av ett pliktetiskt 

förhållningssätt. 

 

I den teoretiska referensramen argumenterade vi att anställda som genomgått en juridisk 

utbildning domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. Detta antagande gjordes med 

bakgrund till att jurister inte ska följa känslor utan deras agerande ska baserar på lagar och 

regler. Vi ponerar att utbildningen formar individerna till att hängivet tro på lagar och regler 

vilket innebär att dessa individer förespråkar att lagen ska kunna användas och tillämpas av 

hela samhället. Därmed torde dessa anställda domineras av plikten då de anser att lagar och 

regler kan göras till allmänna morallagar.  

 

Vi har endast testat juristutbildning i Modell No. 7 (se Appendix 26), vilken innefattar 240 

respondenter med högskoleinriktning, resterande respondenter har exkluderats. Variabeln som 
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har testat juristutbildning och dess samband med etiskt förhållningssätt benämns, Högjuridik. 

Variabeln är signifikant i Modell No. 7 gällande utilitarism och plikt. I plikt är variabeln 

signifikant på fem procentsnivån och i utilitarism är den signifikant på tio procentsnivån. 

Koefficienten är negativ i plikt, vilket innebär att anställda som genomgått en juristutbildning 

domineras i lägre grad av plikt, relativt anställda som genomgått en högskoleutbildning som 

inte är inom juridik. Detta innebär att vi måste falsifiera hypotes 3e. Att vi får detta resultat 

kan bero på att vi har få respondenter som genomgått juristutbildningar, endast 17 stycken, 

vilket kan skapa osäkerhet gällande analyser. Därmed kan vi inte uttala om oss huruvida 

jurister skulle domineras i lägre grad av plikt än anställda som genomgått någon annan 

högskoleinriktning. Vi har i denna studie endast tagit kontakt med jurister via mailadresser 

som vi har kunnat finna på olika webbplatser, ett alternativ till detta skulle kunna ha varit att 

ta personlig kontakt med advokatbyråer och be dem skicka ut enkäten i vårt namn till alla 

anställda. Detta hade kunnat bidra till en ökning av svarsfrekvensen på enkäten bland jurister.  

 

Som ovan nämnts är Högjuridik i Modell No. 7 även signifikant med utilitarism. 

Korrelationskoefficienten är positiv, dock är variabeln transformerad så att korrelationen 

tolkas i motsatt riktning. Detta innebär att anställda som genomgått en juristutbildning 

domineras i lägre grad av utilitarism, i jämförelse med anställda som har genomgått en annan 

högskoleinriktning än juridik. Detta är överensstämmande med vår teori som antyder att 

jurister domineras i lägre grad av utilitarism då de inte kan ta hänsyn till känslor, utan istället 

ska de basera arbetet på lagar och regler vilka de starkt tror på och vilka som ska vara 

tillämpbara för hela samhället. Det finns dock bara en antydan till att jurister i lägre grad 

domineras av utilitarism, i jämförelse med anställda som inte genomgått en jurist utbildning. 

Detta på grund av att vi inte kan säkerställa resultatet då vi som ovan nämnt endast har 17 

jurister bland våra respondenter. 

6.1.4.	  Ålder	  och	  erfarenhet	  
Hypotes 4a: Med stigande ålder domineras anställda av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

 

Kohlbergs longitudinella studie har visat att människor genomgår stadier av moralisk 

utveckling, vilket betyder att människan föds som egoist och genom åren utvecklar etiskt 

resonemang till att bli pliktetiskt (Duska & Whelan 1977). Vi har i studien gjort ett antagande 

utifrån denna teori, därmed har vi ponerat att ju äldre människor blir desto mer domineras de 

av plikt. Ålder har testats i Modell No. 1 till Modell No. 3 och Modell No. 7 till Modell No. 9 
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(se Appendix). I resterande modeller samvarierar ålder med erfarenhet, därmed har vi valt att 

utesluta ålder i Modell. No 4 till Modell. No. 6. Ålder är signifikant med plikt i de modeller 

som åldersvariabeln har testats mot. Trots att ålder är signifikant är koefficienten positiv, 

vilket innebär att vi får ett resultat som visar att yngre domineras mer av plikt än äldre. Detta 

går emot vår hypotes, vilket innebär att vi får falsifiera hypotes 4a. Undersökningen har även 

funnit statistiska samband mellan yngre respondenter och egoismen, vilket vi ponerat i teorin 

och stämmer överens med Kohlbergs teori (se Duska & Whelan 1977). Detta betyder att vi får 

två utfall, yngre domineras mer av plikt och egoism, medan äldre domineras mindre av 

egoism och mindre av plikt. Att vi får både signifikans på plikt och egoism gällande faktorn 

ålder, tyder på att det har varit svårt att fånga en distinktion mellan förhållningssätten egoism 

och plikt. Pliktetiken kan uppfattas som nära relaterat till egoismen då det är svårt att veta om 

människor följer principer för att skapa nytta för sig själva eller för att de följer det 

kategoriska imperativet. Att följa principer kan uppfattas som egoistiskt då det är svårt att 

avgöra huruvida individen följer egna principer eller principer som utgår från det allmänna 

förnuftet, vilket är delat av alla. Då det är svårt att fånga denna distinktion kan det vara 

anledningen till att det finns en antydan till sambandet mellan yngre och pliktetik.  

 

Hypotes 4b: Anställda med längre erfarenhet domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. 

 

Gällande erfarenhet har vi i teorin presenterat Kohlbergs (1973) resonemang kring erfarenhet, 

vilket innebär att teorin antyder att ju längre erfarenhet en människa har, desto mer domineras 

individen av plikt. Antagandet görs med bakgrund till att erfarenhet leder till att anställda 

vidgar sina vyer, vilket medför att de kan tänka bort konsekvenser och kan istället agera 

utifrån det som är rätt enligt förnuftet. Därmed ponerar vi att anställda med längre erfarenhet 

domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. Erfarenhet har testats i Modell No. 4, Modell No. 

5 och Modell No. 6. Vi har inte kunnat testa erfarenhet och ålder i samma modell då 

variablerna samvarierar med varandra (se Appendix 8). I Modell No. 4 och Modell No. 6 fann 

vi även ingen statistisk signifikans gällande samband mellan erfarenhet och plikt, därmed var 

det endast Modell No. 5 som gav ett utfall. Koefficienten visar en negativ korrelation mellan 

erfarenhet och plikt i Modell No. 5. Signifikansnivån ligger på 0,093 vilket innebär att det 

finns ett statistiskt samband på tio procentsnivån. Att använda tio procentsnivån ger inte ett 

lika statistiskt säkerställt samband som fem procentsnivån, dock bör ett resonemang föras att 

det finns möjlighet om samband (Allison 1999). Trots att erfarenhet ger signifikans så är 
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variabeln ostabil då endast en modell visar signifikans på tio procentsnivån. Koefficienten är 

även negativ vilket innebär att med lägre erfarenhet domineras anställda mer av plikt i 

jämförelse med de anställda som har längre erfarenhet. Detta går emot vår hypotes, därmed 

får vi falsifiera hypotes 4b. Även här uppkommer två utfall med egoism och plikt åt samma 

riktning, det vill säga att ju mer erfarenhet den anställde har desto mindre domineras denne av 

plikt och desto mindre domineras individen av egoism. Detta är även en indikation på att det 

har varit svårt att fånga en distinktion mellan förhållningssätten egoism och plikt.  

 

Hypotes 4c: Anställda med kort erfarenhet domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

I teorin gör vi ett antagande att anställda som inte har lång erfarenhet domineras av ett 

egoistiskt förhållningssätt, då de främst försöker gynna sig själva för att behålla anställningar. 

Vi anser det rimligt att nyanställda arbetar främst för sin egen nytta och försöka komma så 

långt upp i karriären som möjligt. Erfarenhet behandlas i studiens Modell No. 4, Modell No. 5 

och Modell No. 6, då faktorn samvarierar med ålder (se Appendix 8). Alla 3 modeller visar att 

erfarenhet är signifikant mot den beroende variabeln egoism. Koefficienterna är negativa, 

vilket innebär att individer med lägre erfarenhet domineras i större grad av egoism, relativt de 

med längre erfarenhet. Då modellerna visar på signifikans kan vi inte falsifiera hypotes 4c. 

Detta innebär att vi med 95 procents säkerhet kan påvisa ett samband mellan erfarenhet och 

ett egoistiskt förhållningssätt. Marquez och Azevedo-Pereira (2009) fann även i sin empiriska 

studie att människor som är i början av karriären följer organisationens regler för att visa god 

prestation. I teorin presenterar vi en tolkning av detta, genom att antyda att nyanställda följer 

dessa regler för att gynna sig själva, då de vill skapa goda karriärmöjligheter. Detta tyder på 

att vi har fått samma resultat som tidigare forskare. Vi kan därmed påvisa ett samband mellan 

anställda som har kortare erfarenhet och ett egoistiskt förhållningssätt.  

6.1.5.	  Arbetstillfredsställelse	  
Hypotes 5a: Anställda som är missnöjda med arbetet domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. 

 

Utifrån Maslows teori om människans behovsprioritering gjorde vi antagandet att anställda 

som inte är tillfredsställda, det vill säga missnöjda, med arbetet domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt (se Bolman & Deal 2012). Detta med motiveringen att anställda som är 

missnöjda prioriterar sitt eget behov och därmed endast gynnar den egna individen utan att ta 
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hänsyn till omgivningen. Då variabeln Arbetstillfredsställelse samvarierar med variabeln 

Meningsfulltarbete (se Appendix 8) var det inte möjligt att inkludera dessa faktorer i samma 

koefficientmodell. Därmed exkluderades Arbetstillfredsställelse ur Modell No. 4 och No. 6 

men inkluderas i resterande sju modeller.  

 

Utifrån dessa resterande koefficientmodeller, som testats mot Egoism, kan vi utläsa att 

Arbetstillfredsställelse endast blir signifikant i Modell No. 7, No. 8 samt No. 9. Detta innebär 

att variabeln inte är stabil och visar statistisk signifikans i alla modeller där den är inkluderad. 

Därmed falsifieras hypotes 5a. I den beskrivande statistiken framgick det att större delen av 

respondenterna ansåg att de är tillfredsställda med sitt arbete. Det var knappa 14 procent av 

urvalet som ansåg att deras arbete inte var tillfredsställande, vilket tyder på en skevhet i 

svarsfrekvensen. Detta kan vara en anledning till varför vi i vår studie inte kan finna ett 

statistiskt säkerställt samband mellan arbetstillfredsställelse och egoistiskt förhållningssätt.  

 

Tidigare nämndes att variabeln Arbetstillfredsställelse endast blev signifikant i Modell No. 7, 

No. 8 samt No. 9 vilket är de modeller som endast har ett urval som genomgått en 

högskoleutbildning (se Appendix). Utifrån dessa tre koefficientmodeller kan vi utläsa att 

korrelationskoefficienten är negativ. Detta innebär att det finns en antydan till att det 

föreligger ett samband mellan anställda som genomgått en högskoleutbildning och som inte är 

tillfredsställda med sitt arbete domineras av egoismen, relativt anställda som är tillfredsställda 

med sitt arbete. Dock är detta endast en antydan då variabeln inte är stabil genomgående alla 

fyra block i dessa tre modeller. Ovanstående resonemang förändrar inte tidigare beslut om att 

falsifiera hypotes 5a. En anledning till utfallet kan vara att anställda som genomgått en 

högskoleutbildning kräver mer för att bli tillfredsställda med sitt arbete och därmed visar 

denna signifikans i modellerna som testats mot respondenterna som genomgått en 

högskoleutbildning. Om dessa anställda inte anser att deras arbete är tillfredsställande är det 

rimligt att de i större grad skiftar till att de domineras av ett egoistiskt förhållningssätt än 

anställda som genomgått en lägre utbildning. 

 

Hypotes 5b: Anställda som känner högre grad av arbetstillfredsställelse domineras av ett 

utilitaristiskt förhållningssätt. 
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I kontrast till föregående hypotes ponerar vi här att anställda som är tillfredsställda med sitt 

arbete domineras av utilitarismen. Vi argumenterade att anställda som är arbetstillfredsställda 

inte känner begär att agera i egenintresse utan kan istället fokusera på att prestera bra för att 

främja organisationen. Även detta motiverades utifrån Maslows behovsteori (se Bolman & 

Deal 2012). Vid mätning av studiens beroende variabel Utilitarism har Arbetstillfredsställelse 

exkluderats ur Modell No. 4 och No. 6 men inkluderats i resterande sju modeller.  

 

Utifrån alla sju koefficientmodeller kan vi utläsa att Arbetstillfredsställelse visar på att det 

existerar ett statistiskt signifikant samband mellan denna variabel och Utilitarism. 

Korrelationskoefficienten visar att det föreligger ett negativt samband mellan den oberoende 

variabeln Arbetstillfredsställelse och den beroende variabeln Utilitarism. Eftersom den 

beroende variabeln är transformerad måste vi återigen tolka korrelationskoefficienten i 

motsats riktning.  Koefficientmodellerna visar att det föreligger ett negativt samband mellan 

arbetstillfredsställelse och utilitarism. Detta innebär att anställda som är tillfredsställda med 

sitt arbete domineras i högre grad av utilitarism, relativt anställda som inte är tillfredsställda 

med sitt arbete. Därmed kan vi inte falsifiera hypotes 5b. 

 

Hypotes 5c: Anställda som känner att arbetet de utför är meningsfullt domineras av ett 

pliktetiskt förhållningssätt.  

 

Enligt pliktetiken kan individer endast vara tillfredsställda med sitt arbete om de anser att det 

utförda arbetet är meningsfullt (Bowie 1998). Kant menar att arbete är meningsfullt om det 

bidrar till individens självständighet, om det stödjer människovärde samt om det bidrar till 

rationalitet (Bowie 1998). Därmed ska arbetet vara meningsfullt för den anställda för att 

denne ska kunna vara autonom och kunna domineras av pliktetiken. Vi ponerade därmed att 

anställda som anser sitt arbete vara meningsfullt domineras av plikten. Som nämnts i 

föregående två hypoteser, samvarierar variablerna Arbetstillfredsställelse och Meningsfullt 

arbete. Därmed har Meningsfullt arbete endast inkluderats i Modell No. 4 och No. 6, vilka 

testats mot Plikt. Utifrån koefficientmodellerna kan vi utläsa att meningsfullt arbete är 

signifikant i båda modeller och i alla block. Därmed kan vi med 95 procents säkerhet påvisa 

att det finns ett samband mellan meningsfullt arbete och plikt. Dock visar 

korrelationskoefficienten negativ korrelation mellan variablerna. Detta innebär att anställda 
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som anser sitt arbete vara meningsfullt domineras i mindre grad av plikt, relativt anställda 

som inte anser sitt arbete vara meningsfullt. Således falsifieras hypotes 5c.  

 

Ytterligare något vi lade märke till var att Meningsfulltarbete blev signifikant när den testats 

mot den beroende variabeln Utilitarism. Vi kan med 95 procents säkerhet påvisa att det 

föreligger ett samband mellan meningsfullt arbete och utilitarism. Eftersom variabeln är 

transformerad och därmed omvänd måste vi tolka korrelationskoefficienten i motsatt riktning, 

vilket innebär att den negativa korrelationen ska tolkas som positiv. Detta innebär att anställda 

som anser sitt arbete vara meningsfullt domineras i högre grad av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt, relativt anställda som inte anser att deras arbete är meningsfullt. Resultatet är 

i likhet med föregående hypotes där vi testade arbetstillfredsställelse och utilitarism. Eftersom 

variablerna samvarierar med varandra är detta inte ett oväntat resultat. 

6.1.6.	  Sammanfattning	  individuella	  faktorer	  
Ovanstående hypotesprövning visar att de hypoteser som vi inte kan falsifiera inom de 

individuella faktorerna är till största del förknippade till utilitarismen. Dessutom är det en 

hypotes som inte falsifieras vad gäller egoistiskt förhållningssätt och en hypotes som är 

kopplad till plikt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att individuella faktorer visar ett 

starkare samband mellan utilitarism än mellan egoism och plikt.  

6.2.	  Organisatoriska	  faktorer	  
Nedan presenteras hypotesprövning för studiens organisatoriska faktorer. Som tidigare i 

arbetet har dessa faktorer delats in efter organisationens struktur, kultur samt marknad. Efter 

respektive kategorisering av hypoteser sammanfattas det som framkommit ur analysen.  

6.2.1.	  Strukturella	  
Inom organisationens strukturella faktorer ingår organisationsstorlek, byråkrati, kollektivt och 

individuellt arbete samt yrkesnivå. Efter genomgång av hypotesprövning sammanfattas det 

väsentliga som framkommit av analysen gällande dessa faktorer.  

 

6.2.1.1.	  Organisationsstorlek	  
Hypotes 6a: Anställda i små och medelstora organisationer domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt. 

 

I den teoretiska referensramen ponerade vi att anställda i små och medelstora organisationer 

domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. Detta med bakgrund till antagandet att små 
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och medelstora organisationer skapar närmare relationer bland personalen. Vi ponerar att 

denna gemenskap som skapas bidrar till att anställda agerar för allas bästa i organisationen 

och därmed domineras de av utilitarismen. Variabeln Organisationsstorlek samvarierar med 

variablerna Offentlig verksamhet, Privata bolag, byråkrati samt Hög yrkesnivå. Då variabeln 

Organisationsstorlek samvarierar med flertalet andra variabler (se Appendix 8) kunde denna 

endast inkluderas i fem av nio modeller, Modell No. 1, No. 3, No. 7, No. 8 samt No. 9 (se 

Appendix). Utifrån koefficientmodellerna, som testats mot Utilitarism, kan vi utläsa att 

variabeln inte blir signifikant i modellerna, vilket innebär att det inte existerar ett statistiskt 

signifikant samband mellan organisationsstorlek och utilitarism. Därmed falsifieras hypotes 

6a.  

 

Eftersom urvalet är jämnt fördelat mellan stora och små organisationer kan detta inte vara en 

anledning till att vi inte finner statistisk signifikans på denna hypotes. För att finna statistisk 

signifikans på hypotesen hade vi kunnat använda alternativa mätmetoder. En sådan alternativ 

mätmetod hade kunnat vara att respondenterna själva hade fått skriva hur många anställda 

organisationen har, det vill säga en öppen fråga. Detta hade gjort variabeln mer tillförlitlig då 

respondenternas svar hade varit mer korrekta. Detta utesluter dock inte problemet med frågan 

gällande antalet anställda på organisationen. Frågan kan vara svår att besvara eftersom 

respondenterna inte vet huruvida vi är intresserade av en viss arbetsplats, hela organisationen 

eller hela rörelsen vilket gör det problematiskt för dem att besvara denna fråga tillförlitligt (se 

Bryman & Bell 2005). En av respondenterna kan ha uppgett antal anställda på divisionen 

medan en annan respondent kan ha uppgett antal anställda för hela rörelsen. Detta kan vara en 

anledning till varför vi inte lyckats finna statistisk signifikans på denna variabel.  

 

Hypotes 6b: Anställda i stora organisationer domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

I och med den ökade komplexiteten i stora organisationer, vilken bidrar till en större 

distansering mellan personalen, ponerade vi att anställda i stora organisationer domineras av 

egoismen. Antagandet görs med bakgrund till den minska samhörigheten som anställda 

känner till varandra på grund av den ökade distanseringen. Vi ponerar att anställda i stora 

organisationer inte har samma uppmärksamhet på sig som anställda i små och medelstora 

organisationer vilket bidrar till att ej accepterat beteende, det vill säga egoistiskt agerande, 
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ökar om risken för att upptäckas minskar. Med ovanstående argument som motivering gör vi 

antagandet att anställda i stora organisationer domineras av ett egoistiskt förhållningssätt.  

 

Som nämnt i föregående hypotes, samvarierar Organisationsstorlek med variablerna Offentlig 

verksamhet, Privata bolag, byråkrati samt Hög yrkesnivå. Detta innebär att variabeln 

inkluderats i Modell No. 1, No. 3, No. 7, No. 8 samt No. 9. Utifrån koefficientmodellerna kan 

vi utläsa att variabeln organisationsstorlek endast blir signifikant i modellerna som testats mot 

Egoism. Variabel är dock instabil i Modell No. 1 och No. 3 visar den signifikans på tio 

procentsnivån medan den i Modell No. 7, Modell No. 8 och Modell No. 9 är signifikant på 

fem procentsnivån. Detta innebär att vi endast med 90 procents säkerhet kan påvisa att det 

existerar ett samband mellan organisationsstorlek och egoism. Korrelationskoefficienten är 

negativ vilket innebär att anställda som arbetar i stora organisationer domineras i mindre grad 

av egoismen, relativt anställda som arbetar i små och medelstora organisationer. Dock finns 

det endast en antydan till samband vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser utifrån 

dessa test. Vidare är detta i motsats det vi ponerade i den teoretiska referensramen vilket 

innebär att vi måste falsifiera hypotes 6b.  

 

6.2.1.2.	  Byråkrati	  
Hypotes 7: Byråkrati påverkar anställda att domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. 

 

I den teoretiska referensramen framgick det att byråkratiska organisationer syftar till att 

anställda ska följa verksamhetens uppsatta regler. Eftersom reglerna är uppsatta för det större 

kollektivet, det vill säga organisationen, dess anställda samt dess intressenter. Därmed ponerar 

vi att anställda som är anställda i en byråkratisk organisation domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt eftersom regelföljande gynnar det större kollektivet och inte endast den egna 

individen. Anställda som följer organisationens uppsatta regler ser till konsekvenserna för 

andra individer vilket innebär att dessa domineras av utilitarismen.  

 

Variabeln Byråkrati har på grund av samvariation med andra variabler endast inkluderats i 

Modell No. 4 och No. 6 (se Appendix). Byråkrati samvarierar med variablerna 

Organisationsstorlek, Privata bolag, Offentlig verksamhet samt Konkurrens. Som framgår av 

koefficientmodellerna har vi inte funnit ett statistiskt signifikant samband mellan byråkrati 
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och utilitarism. Därmed måste vi falsifiera hypotes 7. Vi kan inte påvisa att samband 

föreligger mellan byråkrati samt utilitaristiskt förhållningssätt.  

 

Vidare är det anmärkningsvärt att vi i Modell No. 4 finner ett statistiskt signifikant samband 

mellan Byråkrati och Egoism. Dock är detta inte ett stabilt samband mellan variablerna då vi 

inte finner signifikans i Modell No. 6. Vi kan därmed endast påvisa en antydan om samband 

mellan byråkrati och egoism. Korrelationskoefficienten visar ett positivt samband vilket 

innebär att anställda som menar att organisationen de arbetar i är byråkratisk domineras i 

högre grad av egoism, relativt anställda som inte menar att organisationen de arbetar i är 

byråkratisk. Detta går emot den teoretiska referensramen som menar att anställda i 

byråkratiska organisationer torde domineras av utilitarismen. En anledning till att vi får detta 

utfall kan beror på att regelföljande även kan ses som egoistiskt, om individen endast följer 

regler för att gynna sig själv. 

 

Ytterligare något som är anmärkningsvärt är att variabeln Byråkrati är även statistiskt 

signifikant med Plikt i Modell No. 4 och No. 6. Utifrån koefficientmodellerna kan vi påvisa 

att ett samband föreligger mellan variablerna. Modellerna visar ett positivt samband vilket 

innebär att anställda som menar att organisationen de arbetar i är byråkratisk domineras i 

högre grad av plikten, relativt anställda som inte menar att organisationen de arbetar i är 

byråkratisk. Även detta är en kontrast till den teoretiska referensramen som menar att 

byråkrati torde påverka anställda att domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. Utfallet är 

anmärkningsvärt då vi i teorin ponerade att byråkrati leder till att moralisk självständighet 

rubbas och att anställda följer organisationens regler som de inte ifrågasätter (Crane & Matten 

2010). Enligt Kant (2004) ska individen vara fri för att denne ska kunna agera rationellt, 

vilket därmed motsätter sig regelföljande som byråkrati karaktäriseras. Reglerna i en 

byråkratisk organisation är enbart uppsatta för den aktuella verksamheten, vilket innebär att 

reglerna inte kan göras till allmängiltiga morallagar.   

 

En anledning till utfallet gällande byråkrati och plikt kan vara att ett av påståenden som 

förknippas med pliktetiken i enkäten även kan starkt kopplas till byråkrati. Det aktuella 

påståendet lyder “Jag låter principer styra mitt agerande utan att ta hänsyn till känslor”. 

Påståendet kan misstolkas då vi inte förklarar att det är rationella principer utifrån förnuftet. 

Respondenterna kan ha tolkat detta som organisationens regler och förfaranden som 
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individerna tar hänsyn till och inte allmängiltiga principer. Om individerna blint följer 

organisationens uppsatta regler och förfaranden innebär det även att de bortser från känslor, 

vilket betyder att respondenterna kan ha misstolkat frågans innebörd.  

 

6.2.1.3.	  Kollektivt/Individuellt	  arbete	  	  
Hypotes 8a: Arbete i grupp påverkar anställda till att domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt. 

 

I den teoretiska referensramen ponerade vi att anställda som arbetar kollektivt i största mån 

försöker följa gruppens normer för att på så vis skapa en god arbetsatmosfär. Dessutom 

ponerade vi att anställda som arbetar i grupp agerar utifrån måluppfyllelse för gruppen. 

Således gjorde vi antagandet att anställda som arbetar i grupp känner ett behov av att skapa 

nytta för andra, det vill säga för gruppen. Därmed ponerade vi att anställda som arbetar i 

grupp domineras av utilitarismen. Utifrån de multipla regressionsanalyserna har vi inte funnit 

någon signifikans på huruvida det finns ett samband mellan kollektivt arbete och utilitarism. 

Detta innebär att vi utifrån dessa analyser falsifierar hypotes 8a. Vi kan inte utifrån empiriska 

tester påvisa att anställda som arbetar i grupp domineras av utilitarismen.  

 

Hypotes 8b: Individuellt arbete påverkar anställda till att domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. 

 

Vi ponerade att anställda som arbetar individuellt domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

Detta med motiveringen att anställda som arbetar enskilt inte behöver ta lika mycket hänsyn 

till relationer med andra människor och därmed agerar de mer för att gynna den egna 

individen. Variabeln som mäter enskilt arbete är Kollektivt arbete, dock tolkas denna variabel 

i motsatt riktning då respondenterna fick ta ställning till i vilken utsträckning deras arbete sker 

kollektivt. Detta innebär att respondenter som svarat att de arbetar i låg grad kollektivt antas 

arbeta mer individuellt. Vi kan utläsa från Modell No. 1-6, som testats mot Egoism, att 

variabeln Kollektivt arbete blir signifikant i alla block där variabeln inkluderats. Detta innebär 

att vi med 95 procents säkerhet kan påvisa ett samband mellan individuellt arbete och egoism. 

Utifrån respektive koefficientmodell kan vi utläsa att Kollektivt arbete är negativt korrelerat 

med Egoism. Detta innebär att anställda som anser att de arbetar mer individuellt domineras i 

högre grad av egoismen, relativt anställda som inte anser att de arbetar individuellt. Resultatet 
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överensstämmer med antagandet vi gjorde i den teoretiska referensramen, således kan vi inte 

falsifiera hypotes 8b.  

 

Ytterligare något som vi lade märke till var att Kollektivt arbete blir signifikant i respektive 

koefficient modell när den testas mot den beroende variabeln Plikt. Dock är detta endast 

signifikant på tio procentsnivån vilket innebär att det endast föreligger en antydan till 

signifikans. Detta är anmärkningsvärt eftersom vi i den teoretiska referensramen ponerade att 

pliktetiker inte påverkas av huruvida de arbetar i grupp eller ej då de alltid ska följa rationella 

principer. I samtliga koefficientmodeller är Kollektivt arbete negativt korrelerat med Plikt, 

vilket är samma resultat som för Egoism. Detta innebär att anställda som arbetar individuellt 

domineras i högre grad av ett pliktetiskt förhållningssätt, relativt anställda som inte anser att 

de i större grad arbetar individuellt. En anledning till utfallet kan vara att pliktetiskt agerande 

kan uppfattas som egoistiskt då det som utomstående kan vara svårt att avgöra huruvida 

individen har satt upp principerna för sig själv eller utifrån det allmänna förnuftet. Därmed 

kan detta vara en anledning till att egoism och plikt får samma resultat gällande individuellt 

arbete.  

 

6.2.1.4.	  Yrkesnivå	  
Hypotes 9a: Anställda med låg yrkesnivå domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

I den teoretiska referensramen ponerade vi att anställda på låg yrkesnivå domineras av 

egoismen med motiveringen att dessa individer kämpar för att uppfylla sina egna mål. Vi 

gjorde antagandet att anställda långt ner i hierarkin, genom att agera utifrån konsekvenser som 

skapar nytta för den egna individen, konkurrerar för att komma till en högre yrkesnivå. 

Därmed ponerade vi att anställda på låg yrkesnivå, på grund av konkurrens, blir 

självcentrerade för att lyckas uppnå ett karriärs mål. Variabeln Låg yrkesnivå finns endast 

med i Modell No. 1 och Modell No. 3 eftersom den samvarierar med variablerna 

Organisationsstorlek, Privata organisationer samt Offentlig Verksamhet (se Appendix 8). 

Utifrån Modell No. 1 och No. 3, vilken testats mot Egoism, kan vi inte påvisa ett statistiskt 

signifikant samband mellan låg yrkesnivå och egoistiskt förhållningssätt (Se Appendix). 

Därmed måste vi falsifiera hypotes 9a.  
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En anledning till att vi inte funnit ett statistiskt signifikant samband kan vara för att vi tolkat 

respondenternas svar gällande vilken yrkesnivå de befinner sig på i organisationen. Det har 

varit problematiskt för oss att finna ett lämpligt sätt att operationalisera hypoteserna gällande 

yrkesnivå. Därav har vi fått tolka respondenternas svar för att sedan placera dessa i olika 

nivåer. Detta har utförts genom att tolka tre olika frågor i enkäten, vilka berör huruvida 

respondenterna har en ledande befattning samt hur många underställda respektive överställda 

chefer de har. Detta kan vara en anledning till varför vi inte funnit något signifikant samband 

mellan låg yrkesnivå och egoism.  

 

Hypotes 9b: Anställda med mellan yrkesnivå domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. 

 

I teorin beskrivs ett resonemang att anställda som befinner sig i mitten på 

organisationshierarkin domineras av utilitarismen. Det anses rimligt att dessa individer 

befinner sig på en position i organisationen där de är viktigt med relationer. De har både 

chefer över sig och anställda under sig, därmed krävs det att de försöker skapa nytta för hela 

organisationen. Vi ponerar att anställda på mellan yrkesnivån agerar för att skapa samhörighet 

och försöker tillgodose så många individers behov som möjligt, vilket innebär att de 

domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt.  

 

Variabeln Mellan yrkesnivå samvarierar med Privata bolag samt med Offentlig verksamhet, 

vilket innebär att variabeln endast inkluderats i Modell No. 4 och No. 6. Vi kan inte finna ett 

statistiskt samband mellan utilitarism och mellan yrkesnivå. Därmed falsifieras hypotes 9b. 

Detta beror rimligtvis på operationaliseringsproblematiken, vilket nämndes i föregående 

hypotes.  

 

Hypotes 9c: Anställda med hög yrkesnivå domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt.  

 

Med bakgrund till det ökat informationsflöde, intryck samt osäkerhet vilket förknippas med 

högre organisationsnivåer (Yrjö Collin 2013), ponerade vi att anställda högre upp i hierarkin 

domineras av plikten. Antagandet görs med anledning av att för att ledarna ska kunna hantera 

osäkerheten och den ökade komplexiteten krävs det att dessa följer rationella principer. För att 

ledarna ska kunna agera rättvist och följa rationella principer krävs det att de bortser från 
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känslor i sitt agerande. Detta förknippas med pliktetiken och därmed gör vi antagandet att 

anställda högre upp i hierarkin domineras av plikten.  

 

Hög yrkesnivå har endast inkluderats i Modell No. 5 på grund av att variabeln samvarierar 

med Organisationsstorlek, Offentlig verksamhet samt ChefUtilitarism. Utifrån Modell No. 5 

kan vi utläsa att variabeln är instabil eftersom den i vissa block visar signifikans och i vissa 

block inte. Detta innebär att vi endast har funnit en antydan till samband mellan hög yrkesnivå 

och plikt. Detta innebär att vi måste falsifiera hypotes 9c. Även denna instabilitet kan bero på 

operationaliseringsproblematiken vi förklarat i föregående två hypoteser.  

 

6.2.1.5.	  Sammanfattning	  strukturella	  faktorer	  
I de organisationsstrukturella faktorerna har en hypotes inte falsifierats, vilken är hänförbar 

till egoismen. Dessutom får vi falsifiera samtliga hypoteser förknippade med utilitarism och 

plikt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att egoismen är det förhållningssätt som har 

starkast samband med strukturella faktorer än vad utilitarismen och plikten har. 

6.2.2.	  Kulturella	  
Inom organisationens kulturella faktorer ingår ledarskap, etisk kod, belöningssystem samt 

etisk träning. Efter genomgång av hypotesprövning sammanfattas det väsentliga som 

framkommit av analysen gällande dessa faktorer. 

 

6.2.2.1.	  Ledarskap	  
Hypotes 10: Ledarskap påverkar etiskt förhållningssätt. 

 

Ledarskap har visat sig påverka anställdas beteende (Brown & Michels 2010), därmed 

ponerar vi att ledarskap även kan påverka vilket etiskt förhållningssätt anställda domineras av. 

Då ledare ses som förebilder (Treviño, Nieuwenboer & Kish- Gephart 2014), gör vi 

antagande att deras eget beteende och förhållningssätt har ett samband med anställdas etiska 

förhållningssätt. Utifrån teorin om ömsesidighet i sociala utbyten (Blau 1964 se Brown & 

Mitchell 2010), vilken menar att individer agerar gott mot dem som behandlar dem rättvist, 

har vi ponerat att exempelvis utilitaristiska ledare påverkar anställda till att domineras av 

utilitarismen. Samma synsätt gäller för egoismen och pliktetiken, det vill säga att dessa 

anställda tar efter sina ledare. Vi har testat ledarskap i Modell No. 1, Modell No. 2 och 

Modell No. 3 (se Appendix). Variablerna som har testats i modellerna benämns, ChefEgoism, 
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ChefUtilitarism och ChefPlikt. Chef egoism testas i Modell No. 1, ChefUtilitarism testas i 

Modell No. 2 och ChefPlikt testas i Modell. No. 3. Anledningen till att vi har testat ledarskap i 

varierande modeller är på grund av att variablerna samvarierar.  

 

ChefEgoism är signifikant i Egoism, Modell No.1. Koefficienten är positiv, vilket innebär att 

det finns ett samband mellan anställda som anser att deras chef agerar utifrån egna 

målsättningar och egoism. Den positiva korrelationen betyder att anställda som anser att deras 

chef agerar egoistiskt domineras i högre grad av egoismen, relativt anställda som inte anser att 

chefen agerar egoistiskt. Variabeln ChefEgoism är inte signifikant i Modell No. 1 när det 

gäller utilitarismen och plikt.  

 

ChefUtilitarism är signifikant i egoism och utilitarism, Modell No.2, vilket innebär att det 

finns samband mellan anställda som anser att deras chef agerar utifrån att maximera nyttan 

för organisationen och de etiska förhållningssätten egoism och utilitarism. Korrelationen är 

negativ i egoism, vilket innebär att anställda som anser att chefen agerar för att maximera 

organisationens nytta domineras i mindre grad av egoism, relativt anställda som inte anser att 

chefen agerar utifrån organisationens bästa. ChefUtilitarism är även signifikant i Modell No. 2 

testad mot utilitarism, vilken visar att korrelationen är negativ. På grund av att vi har 

transformerat den beroende variabeln utilitarism, tolkas utilitarism tvärtom i modellerna. 

Detta betyder att anställda som anser att chefen agerar för att maximera organisationens nytta, 

domineras i högre grad av utilitarism, relativt anställda som inte anser att chefen agerar 

utifrån organisationens bästa.  

 

ChefPlikt testas i Modell No. 3 och den visar ingen signifikans i varken egoism, utilitarism 

eller plikt. Detta betyder att vi inte kan uttala oss om samband gällande anställda som anser 

att deras chefer agerar utifrån principer och ett pliktetiskt förhållningssätt. Att vi inte lyckats 

fånga samband gällande ledare som anses vara principiella och etiskt förhållningssätt kan 

beror på att pliktetiker inte ska påverkas av externa påtryckningar. Ledarskap kan anses vara 

en påtryckning, därmed kan en antydan göras att anställda som i större grad är pliktetiker inte 

kan ta efter ledares agerande och etiska förhållningssätt. Däremot skulle anställda som 

domineras av egoismen och utilitarismen rimligtvis kunna påverkas av en pliktetisk chef, 

dock fann vi ingen statistisk signifikans på detta i vår undersökning därmed kan vi inte uttala 

oss om detta.  
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Utifrån ovanstående redogörelser för statistiska samband kan vi inte falsifiera hypotes 

10.  Testen gällande chef egoism och chef utilitarism påvisar att det finns samband mellan 

ledarskap och etiskt förhållningssätt.  

 

6.2.2.2.	  Etisk	  kod	  	  
Hypotes 11: Etablerad etisk kod påverkar anställda att domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt. 

 

I den teoretiska referensramen argumenterade vi för att etablerad etisk kod påverkar anställda 

att domineras av utilitarismen då dessa är uppsatta för kollektivets bästa. En etablerad etisk 

kod torde vara uppsatt för att minska egoistiskt beteende i organisationen då detta ses som ej 

accepterat beteende, det vill säga att anställda agerar utifrån sitt egenintresse. Syftet med en 

etisk kod är att påverka anställda att agera etiskt och därmed påverka dessa individer att 

handla utifrån organisationens bästa (Crane & Matten 2010). Då de etiska koderna är uppsatta 

för organisationens bästa och därmed ett större kollektiv ponerade vi att en sådan etablerad 

kod påverkar anställda att domineras av utilitarismen. Utifrån samtliga koefficientmodeller, 

som testat variabeln Etisk kod mot studiens beroende variabel Utilitarism, har vi inte funnit ett 

signifikant samband mellan dessa variabler. Detta innebär att hypotes 11 falsifieras. Vidare 

kan vi konstatera att variabeln Etisk kod inte blir signifikant i någondera av 

koefficientmodellerna som testats mot de beroende variablerna Egoism och Plikt. Därmed kan 

ett antagande göras att samband inte existerar mellan etisk kod och etiskt förhållningssätt. 

Våra resultat är i linje med Cleek och Leonards (1988) samt Webley och Werners (2008) 

forskning som inte heller kunde påvisa signifikans i sina studier gällande etisk kods påverkan.  

 

Vi ponerade i teorin att etablerade etiska koder, vilka är koder som kommuniceras, utvecklas 

och genomförs i organisationen, har ett samband med etiskt förhållningssätt. Ett antagande vi 

gör är att vi endast har lyckats fånga cirka 21 procent som rimligt har etablerade etiska koder 

på sin arbetsplats, trots att 46 procent av respondenterna uppgav att de har etablerade koder i 

sin organisation. Antagande görs med hänsyn till hur många respondenter som har genomgått 

etisk träning på arbetsplatsen, vilka är 21 procent. För att en etisk kod ska kunna ge optimal 

effekt och påverka anställdas beteende krävs det att den implementeras (Crane & Matten 

2010). Då endast 21 procent av respondenterna har genomgått etisk träning gör vi ett 
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antagande att organisationer som har en etisk kod men som inte investerar i etisk träning, 

endast har etiska koder för att skapa legitimitet. Det vill säga att koden endast används som 

windowdressing istället för att hantera etiska dilemman i organisationen. Etiska koder som 

endast används som windowdressing torde rimligtvis inte påverka anställda då den endast 

existerar för att legitimera organisationen utåt. Detta kan vara en anledning till att vi fick 

falsifiera hypotes 11.  

 

6.2.2.3.	  Belöningssystem	  	  
Hypotes 12: Belöningssystem påverkar anställda att domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. 

 

Ett allmänt känt faktum är att människor agerar utifrån belöning. Vi ponerade i den teoretiska 

referensramen att anställda, i organisationer med belöningssystem, agerar för att maximera 

sitt egenintresse genom vinstmaximering. Detta antagande gjordes med motiveringen att 

anställda påverkas av organisationen mot ett visst agerande när belöningssystem tillämpas. 

Variabeln Belöningssystem visar signifikans i alla koefficientmodeller som testats mot 

Egoism. Detta innebär att det med 95 procents säkerhet existerar ett samband mellan 

Belöningssystem och Egoism. Utifrån korrelationskoefficienten kan vi utläsa att det föreligger 

ett positivt samband mellan variablerna. Detta innebär att anställda som anser att deras 

arbetssätt påverkas av belöningar domineras i högre grad av egoismen, relativt anställda som 

inte anser att de påverkas av belöningssystem. Därmed kan vi inte falsifiera hypotes 12. 

Resultatet är i linje med Hegarty och Sims (1978) studie som kunde påvisa att belöningar 

påverkar ekonomistudenter att agera oetisk, i detta fall egoistiskt. Därmed kan vi dra 

slutsatsen att belöningssystem har en inverkan på anställdas etiska förhållningssätt, närmare 

bestämt att dessa individer domineras av ett egoistiskt förhållningssätt i jämförelse med 

anställda som inte anser att de påverkas av belöningar. 

 

Något som är anmärkningsvärt är att variabeln Belöningssystem även blir signifikant i vissa 

av koefficientmodellerna som testats mot den beroende variabeln Plikt (se Appendix). Den 

blir dock inte signifikant i alla modeller, därmed kan vi endast konstatera att det finns en 

antydan till samband mellan variablerna. Detta anser vi är överraskande då pliktetiker enligt 

teorin inte tar hänsyn till konsekvenser i sitt agerande. Enligt koefficientmodellerna är 

Belöningssystem positivt korrelerat med Plikt vilket innebär att anställda som anser att deras 
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arbetssätt påverkas av belöningar domineras mer av plikten, relativt anställda som anser att de 

inte påverkas av belöningssystem. Vi anser detta vara anmärkningsvärt då pliktetiker enligt 

teorin inte bör påverkas av yttre påtryckningsmedel utan de torde följa rationella principer 

oberoende belöning. En anledning till utfallet kan vara att vi inte frågat hur belöningssystem 

påverkar respondenterna, det vill säga på vilket sätt arbetssättet påverkas. Belöningssystem 

kan påverka respondenterna både i positivt och negativt bemärkelse. Med negativ bemärkelse 

menas att individer kan motsätta sig belöningssystem och på så vis kan arbetssättet även 

påverkas negativt. Detta kan vara en anledning till utfallet där belöningssystem visar ett 

positivt samband med plikt.  

 

I den teoretiska referensramen ponerade vi att belöningssystem endast påverkar utilitarister 

om detta sker kollektivt. Utifrån utförda tester kan vi inte uttala oss om huruvida detta 

resonemang stämmer eller ej. Detta med anledning av att vi inte frågat respondenterna 

huruvida de belönas kollektivt. Om vi hade frågat respondenterna om belöningen sker 

kollektivt på arbetsplatsen hade det varit möjligt för oss att uttala oss om detta. Därmed hade 

en alternativ mätmetod varit att fråga om detta i enkäten för att möjliggöra mätning av 

kollektiv belöning.  

 

6.2.2.4.	  Etisk	  träning	  
Hypotes 13: Anställda som har haft etisk träning domineras av ett utilitaristiskt 

förhållningssätt.  

 

Etisk träning används för att påverka anställda att agera etiskt på arbetet (Valentine & 

Fleischman 2004). Vi har i den teoretiska referensramen presenterat argument för att etisk 

träning ska bidra till ett utilitaristiskt förhållningssätt. Detta för att den etiska träningen ska 

påverka de anställda till att agera utifrån organisationens bästa och även för ett större 

kollektivs bästa. Etisk träning visar inget statistiskt samband med någon av studiens nio 

modeller, vilket innebär att vi inte kan påvisa att anställda som har genomgått etiskt träning 

domineras av utilitarismen, egoism eller plikt. Detta innebär att vi får falsifiera hypotes 13. 

McKendall, DeMarr och Jones-Rikkers (2002) kunde i sin empiriska studie påvisa att etisk 

träning inte minskade ej accepterat beteende i organisationer. Författarna ponerar att enbart 

etisk träning inte påverkar de anställdas agerande, utan det krävs även etiskt ledarskap och 

etiska koder. Då vi i ovanstående hypotes gällande etisk kod inte fann statistiska samband, 
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kan detta vara en bakomliggande orsak, till att undersökningen inte finner samband mellan 

etisk träning och utilitarism. Trots att vi inte kan påvisa samband mellan etisk träning och 

etiska förhållningssätt, så kan vi från respondenternas svar urskilja att endast 21 procent har 

genomgått någon form av etisk träning på sin arbetsplats. Detta innebär att endast en femtedel 

av respondenterna arbetar i organisationer där ledningen satsar på att utbilda de anställda i 

etiska frågor, vilket kan vara ett tecken på att etik inte är särskilt uppmärksammat på 

arbetsplatserna där studiens respondenter arbetar.   

 

6.2.2.5.	  Sammanfattning	  av	  kulturella	  faktorer	  
I de kulturella faktorerna har två hypoteser inte falsifierats förknippade till egoism, varav en 

även är förknippad med utilitarism. Dessutom har samtliga hypoteser förknippade till 

organisationskulturella faktorer testade mot plikt falsifierats. Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att egoismen är det förhållningssätt som har starkast samband med kulturella 

faktorer, än vad utilitarism och plikt har.  

6.2.3.	  Marknad	  
Inom organisationens marknads faktorer ingår konkurrens och organisationsslag. Efter 

genomgång av hypotesprövning sammanfattas det väsentliga som framkommit av analysen 

gällande dessa faktorer. 

 

6.2.3.1.	  Konkurrens	  
Hypotes 14: Konkurrens leder till att anställda domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

Vi har i teorin ponerat att konkurrens leder till att anställda domineras av ett egoistiskt 

förhållningssätt. Ford och Richardson (1994) menar att det är konkurrenssituationen där 

organisationens överlevnad och individens anställningssäkerhet är hotad, ökar trycket för den 

anställde att agera efter det som gynnar den egna individen och inte organisationen. Valentine 

och Bateman (2011) undersökte även om konkurrens påverkade studenters etiska agerande 

vid säljsammanhang. De fann att studenter blir mer egoistiska vid säljsituationer. Utifrån 

tidigare forskning har vi därmed ponerat att konkurrens leder till att anställda agerar 

egoistiskt. Antagande gällande konkurrens har testats i Modell No. 1, No. 2 samt No. 3. Då 

konkurrens samvarierar med offentlig verksamhet och privata bolag har vi endast inkluderat 

konkurrens i dessa tre modeller (se Appendix 9-14). Utifrån koefficientmodellerna kan vi med 

95 procents säkerhet påvisa att det föreligger ett samband mellan konkurrens och egoism. 
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Korrelationskoefficienten i samtliga tre modeller visar en negativ korrelation. Detta innebär 

att anställda som anser att organisationen, de arbetar i, befinner sig på en konkurrensutsatt 

marknad domineras i mindre grad av egoismen, relativt anställda som anser att organisationen 

inte befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Därmed måste vi får falsifiera hypotes 14.  

 

I enkäten bad vi respondenterna ta ställning till frågan “I vilken utsträckning anser du att din 

organisation befinner sig på en konkurrensutsatt marknad”. Vi ställer oss frågan om 

påståendet är felformulerat, och med anledning av detta saknas det koppling till teorin. Frågan 

riktar sig till organisationens omgivning och inte till den anställdas omgivning, vilket innebär 

att vi inte har lyckats fånga omgivningen som den anställda verkar i. Detta kan vara en 

anledning till att utfallet visar på motsatt resultat mot vad vi ponerade i den teoretiska 

referensramen.  

 

6.2.3.2.	  Organisationsslag	  	  
Hypotes 15a: Anställda i offentlig verksamhet domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt. 

 

Vi har i teorin ponerat att offentliga verksamheter kännetecknas av att vara byråkratiska och 

formella, därmed har vi gjort ett antagande att anställda i offentlig verksamhet domineras av 

utilitarismen. Detta med motivering att byråkratiska organisationer är till för att skapa nytta 

för ett större kollektiv, allmänheten. Variabeln offentlig verksamhet mäts genom variabeln 

privata bolag, detta eftersom vi skapat dummy variabler av dessa. Utifrån 

korrelationsmatrisen kan vi se att privata bolag samvarierar med organisationsstorlek och 

konkurrens, därmed har vi inte kunnat inkludera dessa tre variabler i samma modell (se 

Appendix 8). Med anledning av att dessa tre variabler samvarierar har privata bolag 

inkluderats i Modell No. 5, No. 7, No. 8 samt No. 9. Utifrån koefficientmodellerna kan vi 

utläsa att privata bolag och utilitarism inte blir signifikant i någon av modellerna (se 

Appendix). Detta innebär att vi falsifierar hypotes 15a.  

 

Hypotes 15b: Anställda i privata bolag domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. 

 

I teorin har vi även presenterat argumentation för att anställda i privata bolag domineras av ett 

egoistiskt förhållningssätt. Antagandet har gjorts med hänsyn till att individer i privata bolag 

inte har samma uppmärksamhet på sig som anställda i offentliga sektorn, vilket innebär att 
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anställda i privata bolag inte behöver ta lika stor hänsyn till ett större kollektiv. De kan 

därmed agera utifrån sitt egenintresse och därmed skapa nytta för den egna individen.  

 

I likhet med ovanstående hypotes har variabeln Privata bolag endast inkluderats i fyra 

modeller. Koefficientmodellerna visar att variabeln är signifikant i tre av dessa modeller (se 

Appendix). Modellerna som är aktuella har urvalet som endast består av respondenter som 

genomgått en högskoleutbildning. Därmed kan vi med 95 procents säkerhet påvisa att det 

föreligger ett samband mellan privata bolag och egoism. Korrelationen är negativ vilket 

innebär att anställda som arbetar i privata bolag domineras i mindre grad av egoismen, relativt 

anställda som arbetar i en offentlig verksamhet. Dock är detta endast hänförbart till anställda 

som genomgått en högskoleutbildning och inte för studiens hela urval. Dessutom är detta inte 

i linje med vad vi ponerade i den teoretiska referensramen där vi argumenterade för att 

anställda som arbetar i privata bolag domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. Vad gäller 

signifikansen för studiens hela urval, kan vi inte påvisa att det föreligger ett statistiskt 

signifikant samband. Detta innebär att vi måste falsifiera hypotes 15b.  

 

Något som är anmärkningsvärt är att variabeln Privata bolag blir signifikant i de modeller 

som testats mot Plikt (se Appendix). Därmed kan vi med 95 procents säkerhet påvisa att det 

existerar ett samband mellan privata bolag och plikt. Korrelationskoefficienten är negativ 

vilket innebär att anställda som arbetar i privata bolag domineras i mindre grad av plikten, 

relativt anställda som arbetar i offentlig verksamhet. Detta är anmärkningsvärt då det i den 

teoretiska referensramen framgick att pliktetiker borde följa rationella principer oberoende av 

vilken organisation de arbetar i.  

 

6.2.3.3.	  Sammanfattning	  marknadsmässiga	  faktorer	  
Inom de marknadsmässiga faktorerna måste vi falsifiera samtliga hypoteser. Vi kan dock 

konstatera att egoism som etiskt förhållningssätt har starkast samband med marknadsmässiga 

faktorer.  

6.3.	  Hypotes	  sammanfattning	  
Nedan presenteras en sammanfattning av samtliga hypoteser och huruvida vi beslutat att inte 

falsifiera eller falsifiera dessa.  
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Sammanfattning av hypoteser 

Falsifieras 
Inte Falsifieras 

Genus     

H1a 
Kvinnor domineras av ett utilitaristiskt 
förhållningssätt     

H1b Män domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt     
Etnicitet     
H2 Etnicitet påverkar etiskt förhållningssätt     
Utbildning     

H3a Anställda med högre utbildning domineras av ett 
pliktetiskt förhållningssätt     

H3b 
Anställda som har haft någon form av etisk 
utbildning domineras av ett pliktetiskt 
förhållningssätt     

H3c Anställda som genomgått en ekonomiutbildning 
domineras av ett egoistiskt förhållningssätt     

H3d Anställda som genomgått en vårdutbildning 
domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt     

H3e Anställda som genomgått en juridisk utbildning 
domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt     

Ålder och erfarenhet       

H4a Med stigande ålder domineras anställda av ett 
pliktetiskt förhållningssätt     

H4b Anställda med längre erfarenhet domineras av ett 
pliktetiskt förhållningssätt     

H4c Anställda med kort erfarenhet domineras av ett 
egoistiskt förhållningssätt     

Arbetstillfredsställelse       

H5a Anställda som är missnöjda med arbetet 
domineras av ett egoistiskt förhållningssätt     

H5b 
Anställda som känner högre grad av 
arbetstillfredsställelse domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt     

H5c 
Anställda som känner att arbetet de utför är 
meningsfullt domineras av ett pliktetiskt 
förhållningssätt     

Organisationsstorlek       

H6a Anställda i små och medelstora organisationer 
domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt     

H6b Anställda i stora organisationer domineras av ett 
egoistiskt förhållningssätt     

Byråkrati       

H7 Byråkrati påverkar anställda att domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt     
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Kollektivt/Individuellt arbete      

H8a Arbete i grupp påverkar anställda till att 
domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt     

H8b Individuellt arbetet påverkar anställda till att 
domineras av ett egoistiskt förhållningssätt     

Yrkesnivå     

H9a Anställda med låg yrkesnivå domineras av ett 
egoistiskt förhållningssätt     

H9b Anställda med mellan yrkesnivå domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt     

H9c Anställda med hög yrkesnivå domineras av ett 
pliktetiskt förhållningssätt     

Ledarskap     
H10 Ledarskap påverkar etiskt förhållningssätt     
Etisk kod     

H11 Etablerad etisk kod påverkar anställda att 
domineras av ett utilitaristiskt förhållningssätt     

Belöningssystem     

H12 Belöningssystem påverkar anställda att domineras 
av ett egoistiskt förhållningssätt     

Etisk träning      

H13 Anställda som har haft etisk träning domineras av 
ett utilitaristiskt förhållningssätt     

Konkurrens     

H14 Konkurrens leder till att anställda domineras av ett 
egoistiskt förhållningssätt     

Offentlig Verksamhet och Privata bolag     

H15a Anställda i offentlig verksamhet domineras av ett 
utilitaristiskt förhållningssätt     

H15b Anställda i privata bolag domineras av ett 
egoistiskt förhållningssätt.     

Totalt   8 21 
Tabell 50. Sammanfattning av hypotesprövning 
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7.	  Slutsatser	  och	  Implikationer	  
 studiens avslutande kapitel presenteras slutsatser samt implikationer och bidrag. 

Dessutom anges studiens begränsningar och förslag på framtida forskning.  

	  

7.1.	  Slutsats	  
Studiens syfte var att identifiera vilka faktorer som påverkar anställda att domineras av ett 

visst etiskt förhållningssätt i den svenska arbetskraften. I den teoretiska referensramen 

redogjordes för de tre etiska förhållningssätten egoism, utilitarism och plikt vilka har legat till 

grund för studien. Utifrån teorier, tidigare empirisk forskning samt logiskt resonemang har 

olika faktorer framkommit som kan ha en inverkan på anställdas etiska förhållningssätt. Detta 

har sedan legat till grund för utformningen av studiens hypoteser. Analyser genomfördes på 

enkätmaterial inhämtat från ett urval i den svenska arbetskraften. Vidare presenteras studiens 

slutsatser utifrån respektive etiskt förhållningssätt, egoism, utilitarism samt plikt och dess 

samband med faktorerna.  

 

Då studien har haft en kartläggande, explorativt syfte, har 16 olika faktorer undersökt. Dessa 

faktorer har framkommit utifrån litteraturgenomgång och logiskt resonemang. Av dessa 16 

faktorer tillhör sex stycken individuella faktorer, vilka är knutna till personen, och tio stycken 

ingår i organisatoriska faktorer, det vill säga knutna till personens arbetssituation och 

arbetsplats. Utifrån detta kan vi påvisa att fem av de individuella faktorerna har ett samband 

med etiskt förhållningssätt. Det är endast faktorn etnicitet som vi falsifierar när variabeln 

testas mot egoism, utilitarism och plikt. Inom de organisatoriska faktorerna blir sju stycken 

signifikanta, vilket innebär att tre faktorer inte kan påvisa samband med etiskt 

förhållningssätt. Dessa tre faktorer är yrkesnivå, etisk träning samt etisk kod. Slutsatsen av 

detta innebär att 12 av de 16 faktorer vi har undersökt har ett samband eller en antydan till 

samband med etiskt förhållningssätt. Därmed har vi visat att etiskt förhållningssätt är ett 

begrepp som kan observeras och som varierar beroende på både individuella och 

organisatoriska faktorer.  

 

Studiens 16 faktorer är, som ovan nämnts, indelade efter olika kategorier. Inom de 

individuella har vi 6 faktorer och de organisatoriska innefattar 10 faktorer. Modellens 

indelning har genomsyrat hela arbetet, vilket innebär att vi även testat faktorerna utifrån deras 

I 
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kategoriseringar för att se om någon kategori domineras mer av ett visst etiskt 

förhållningssätt, än någon annan. Vi kan utifrån koefficientmodellerna utläsa att 

organisatoriska faktorer visar på fler signifikanta variabler när de testas mot egoism, därmed 

drar vi slutsatsen att dessa har ett starkare samband än vad individuella faktorer har. 

Utilitarismen visar på att det existerar starkare samband när det gäller de individuella 

faktorerna än vad gäller för de organisatoriska faktorerna. Även plikt har fler signifikanta 

variabler som är kopplade till individuella faktorer än organisatoriska faktorer. Ovanstående 

diskussion tyder på att egoism som etiskt förhållningssätt i större grad är hänförlig till 

organisatoriska faktorer, medan utilitarism och plikt till större grad är knutna till individen.  

 

Utifrån utförda analyser och vår teori drar vi en slutsats att det är organisationen som kan 

påverka anställda till att domineras av ett egoistiskt förhållningssätt. Analyserna indikerar 

att individuella faktorer inte har ett samband med egoism, med undantag av erfarenhet och 

ålder som visar samband med egoistiskt förhållningssätt. Analyserna visar även att det 

existerar ett samband mellan arbetstillfredsställelse och egoism. Detta kan dock förknippas 

med organisationen då anställda som är missnöjda med sitt arbete domineras i högre grad av 

egoismen, relativt anställda som är arbetstillfredsställda. Utifrån indikationerna drar vi 

slutsatsen att individuella faktorer inte frambringar egoistiskt beteende bland studiens urval. 

Anställda behöver i sig inte domineras av ett egoistiskt förhållningssätt utan det kan snarare 

vara så att situationen frambringar ett egoistiskt förhållningssätt. Detta innebär att 

organisatoriska faktorer har en starkare inverkan på anställda till att domineras av egoismen 

än vad individuella faktorer har. Analyserna visar att organisatoriska faktorer frambringar 

egoism genom belöningssystem, individuellt arbete, ledarskap, offentlig verksamhet, 

byråkrati samt huruvida organisationen befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Detta 

tyder på att organisatoriska faktorer har en inverkan på, hur stor grad, anställda domineras av 

egoism.  

 

Vidare kan vi utifrån studiens analyser konstatera att det inte är organisationen som 

frambringar ett utilitaristiskt förhållningssätt hos anställda. Det är den anställdes 

individuella faktorer som är avgörande för att denne ska domineras av utilitarismen. Enligt 

studiens analyser kan organisationer inte frammana utilitaristiskt beteende. Detta visar sig 

bland annat i analyserna kring etisk kod och etisk träning. Med bakgrund till att dessa två 

organisatoriska faktorer måste förkastas som faktorer i vår studie, drar vi slutsatsen att dessa 
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inte påverkar anställda till att agera mer för organisationen och därmed för allas bästa. 

Däremot påvisar studiens analyser att ledarskap påverkar anställda att värna mer om 

organisationen och andras bästa, vilket innebär att ledarens individuella förhållningssätt 

inverkar på den anställdas etiska förhållningssätt. Upplever en anställd sin chef som någon 

som agerar för organisationens bästa, influeras även den anställda till att ha en attityd som är 

till för att skapa nytta for organisationen och dess omgivning. Som en summering kan vi 

utifrån analyserna påvisa att det är de individuella faktorerna som är avgörande för att 

anställda domineras av utilitarismen. Det är inte de organisatoriska faktorerna, utan det är de 

individuella faktorerna som visar samband till att anställda tar hänsyn till andra människor.  

 

Utifrån studiens utförda analyser kan vi inte konstatera vilka faktorer som inverkar anställda 

till att domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. Vi kan konstatera att det av individuella 

faktorer endast är faktorn genus som har ett positivt samband med plikt, vilket innebär att män 

i högre grad domineras av plikten än vad kvinnor gör. Dessutom har vårt resultat visat att 

pliktetiker inverkas positivt av byråkrati, individuellt arbete samt belöningssystem, vilket är 

anmärkningsvärt då påtryckningsmedel såsom incitamentssystem och regelföljande inte bör 

påverka en pliktetiker enligt Kants kategoriska imperativ (se Brytting 2005). Individen måste 

vara fri för att kunna vara principiell och följa förnuftet (Kant 2004), dessutom anses det inte 

rimligt att incitamentssystem ska påverka pliktetiker. Detta tyder på att mätinstrumentet vi 

utformat inte lyckats fånga plikten och dess kategoriska imperativ.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att organisationer i större grad kan frambringa egoistiskt 

beteende hos anställda än vad organisationer kan frammana att anställda agerar för 

organisationen och kollektivets bästa. Detta kan bero på att individer, när de utsätt för 

påtryckningsmedel, i första hand tänker på sitt egenintresse. Vi kan utifrån studiens resultat se 

att anställda som är missnöjda på arbetet i högre grad domineras av egoism, än anställda som 

är tillfredsställda med sitt arbete. Detta ger en indikation att organisationer som vill minska 

egoistiskt beteende, exempelvis välgörenhetsorganisationer, torde fokusera på att skapa en 

miljö där anställda är tillfredsställda med sitt arbete.  

 

Resultatet tyder på att organisationer inte kan frambringa utilitaristiskt beteende genom 

diverse åtgärder. Detta är anmärkningsvärt då det anses rimligt att organisationer vill att 

anställda agerar för verksamhetens bästa och det större kollektivet, intressenterna. Vårt 
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resultat visar att organisationer inte kan frambringa ett beteende som tar hänsyn till 

organisationens och kollektivets bästa, med undantag om chefen tar hänsyn till sin omgivning. 

Detta tyder på att organisationer torde rekrytera utilitaristiska chefer för att på så vis 

frammana utilitaristiskt beteende hos anställda, då inga andra organisatoriska faktorer har 

visat ha samband med utilitarism.  

 

Slutligen har det i studien framkommit att organisationer kan frammana pliktetiskt 

förhållningssätt hos anställda. Som ovan nämnts, är byråkrati ett exempel på en organisatorisk 

faktor som har visat positivt samband med plikt. Detta är anmärkningsvärt då forskare menar 

att byråkrati rubbar individens moraliska självständighet (Crane & Matten 2010). Vi har 

tidigare nämnt att vi inte lyckats fånga plikt i den bemärkelsen där individer agerar utifrån det 

kategoriska imperativet. Dock tolkar vi resultatet gällande byråkrati som att anställda kan bli 

starkare i sitt pliktetiska förhållningssätt, då de kan motsätta sig organisationens regler 

eftersom de inte är uppsatta utifrån det kategoriska imperativet. Detta innebär att pliktetiker 

kan gå emot regelföljandet, vilket kan innebära att de blir starkare i sitt principiella agerande.   

 

Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som påverkar etiskt förhållningssätt hos 

anställda i den svenska arbetskraften. Vi kan konstatera att tolv av studiens 16 faktorer visar 

samband eller antydan till samband med anställdas etiska förhållningssätt. Dock kan resultatet 

inte generaliseras till den svenska arbetskraften utan endast till studiens urval. 

 

7.2.	  Implikationer	  och	  bidrag	  

7.2.1.	  Teoretiska	  
Studiens teoretiska ansats har varit explorativ då vi utifrån normativa teorier, empirisk 

forskning samt logiskt resonemang utformat en modell (se Figur 2, s 23) med samtliga 

faktorer som legat till grund för studiens hypoteser. Då tidigare teorier om anställdas etiska 

förhållningssätt har varit mindre frekvent förekommande, har vi använt oss av normativa 

teorier som vi kopplat samman med individuella och organisatoriska faktorer, vilka 

framkommit utifrån logiskt resonemang. Då flertalet av faktorerna samvarierar med etiskt 

förhållningssätt, i studiens analyser, tyder det på att de normativa teorierna kan appliceras på 

anställda, vilka dessutom kan användas för empirisk forskning. Dock har det utifrån 

analyserna framkommit att flertalet faktorer inte korrelerar med etiskt förhållningssätt i den 

riktning vi argumenterade för i den teoretiska referensramen. Dessa omvända korrelationer 
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indikerar på två saker. För det första indikerar dessa omvända korrelationer på att 

argumentationen i den teoretiska referensramen är svag, vilket innebär att den bör utvecklas 

och förstärkas. För det andra indikerar de omvända korrelationerna på att mätinstrumentet kan 

vara bristfälligt vilket tyder på ett utvecklingsbehov av mätinstrumentet. Sammanfattningsvis 

kan vi konstatera att styrkan i studien ligger på identifieringen av faktorer som har samband 

med etiskt förhållningssätt.  

 

Vi ponerar att det finns en multidimensionell etik där människor varierar sig i sitt etiska 

förhållningssätt. En individ är inte nödvändigtvis en radikal egoist, utilitarist eller pliktetiker, 

vilket betyder att dessa inte är varandra uteslutande. Detta innebär att individer kan domineras 

av ett förhållningssätt men fortfarande influeras av de andra två som är tillgängliga. Därmed 

väljer individer att domineras av ett visst etiskt förhållningssätt i en situation och sedan 

domineras av ett annat förhållningssätt i en annan situation. Denna teori är i linje med Casalis 

(2011) antagande om att etik inte är endimensionellt hos individer. Han menar att människan 

nödvändigtvis inte influeras av endast ett förhållningssätt, utan individen kan influeras av 

flertalet förhållningssätt samtidigt när denne ska fatta beslut. Dock använde Casalis (2011) 

antagandet när han utformade ett mätinstrument för att mäta chefers etiska preferenser. 

Därmed kan vi visa att antagande om en multidimensionell etik även kan appliceras på 

anställda i den svenska arbetskraften. Antagandet om att en individs etik är multidimensionell 

går emot Kohlbergs (1973) teori som placerar individer i en endimensionell stegliknande 

modell. Kohlberg menar att individer utvecklas med åren för att på så vis klättra uppåt i 

stegen, dock befinner individen sig endast på ett trappsteg i taget (Kohlberg 1973). Detta 

innebär att individerna endast domineras av ett förhållningssätt och således är de tre etiska 

förhållningssätten inte varandra uteslutande.  

 

Utöver tidigare nämnda teoretiska implikationer har vi utformat en teori som utgår från att allt 

agerande är etiskt i meningen att det har ett etiskt förhållningssätt. Vi påstår att etiskt och 

oetiskt beteende endast definieras utifrån vilket förhållningssätt en individ domineras av. Vad 

som anses vara rätt och fel i människors agerande grundar sig i en individs etik och moral 

(MacVean & Neyroud 2012). Vi tolkar detta som att etiskt och oetiskt agerande beror på 

vilket etiskt förhållningssätt individer domineras av. En individ som domineras av egoismen 

agerar etiskt om den agerar utifrån sitt egenintresse (Schultz & Brender-IIan 2004). I kontrast 

agerar individer, som domineras av utilitarismen, etiskt när de tar hänsyn till andra 
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människors nytta (Crane & Matten 2010). Slutligen agerar en pliktetiker etiskt när denne 

endast följer rationella principer som baseras på det kategoriska imperativet (Brytting 2005). 

Kontentan av detta innebär att ingen av de tre moralfilosofiska teorierna kan ses som mer rätt 

eller fel. Det betyder att en individ som endast ser till sig själv inte är mindre etisk än någon 

som bryr sig om andra. Vår teori innebär därmed att det inte finns ett beteende som kan 

definieras som oetiskt då det är beroende av vilket etiskt förhållningssätt individen domineras 

av. Slutligen kan nämnas att en etisk vetenskaplig teori inte tar ställning till ett etiskt 

förhållningssätt utan försöker endast påvisa dess existens och konsekvenser. Att avgöra vad 

som anses vara rätt och fel är ett etiskt ställningstagande och således är det inte för 

vetenskapen att bedöma, utan det är upp till individerna som studeras av vetenskapen. 

7.2.2.	  Praktiska	  
Utifrån vår explorativa studie har det framkommit 12 faktorer som har ett samband eller en 

antydan till samband med etiskt förhållningssätt. En av de faktorerna som visat samband med 

etiskt förhållningssätt är ledarskap. Detta innebär att ledarskap har en inverkan på anställdas 

etiska förhållningssätt. Därmed kan organisationer som eftertraktar ett visst beteende i sin 

verksamhet främja detta genom selektion av chefer som har ett starkt etiskt förhållningssätt. 

Detta gäller även för selektion av anställda där organisationer som önskar att deras anställda 

domineras av ett visst etiskt förhållningssätt även rekryterar individer som är starka i det 

önskade förhållningssättet. Exempelvis torde organisationer som arbetar med välgörenhet 

rekrytera chefer och anställda som domineras av utilitarismen. Detta för att redan vid 

rekryteringen säkra att organisationens vision legitimeras och genomförs av alla anställda. I 

kontrast kan organisationer vid rekrytering inte selektera individer som domineras av ett etiskt 

förhållningssätt som inte är eftertraktat hos organisationens anställda. Därmed är det av vikt 

för organisationen att de rekryterar både chefer och anställda som är starka i önskat 

förhållningssätt, för att undvika ej uppskattat beteende. Vidare kan det även resultera i att 

organisationen inte behöver investera, i lika stor utsträckning, i åtgärder mot ej uppskattat 

beteende. Med detta menar vi att organisationer som rekryterar individer, med önskat 

förhållningssätt, kan minska kostnader som är hänförbara till åtgärder mot ej uppskattat 

beteende.  

 

Studiens analyser påvisar även att det existerar ett samband mellan belöningssystem och 

anställdas etiska förhållningssätt. Organisationer som eftertraktar att deras anställda 

domineras av ett visst etiskt förhållningssätt torde rimligtvis anpassa belöningssystemet efter 
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detta. Utifrån studiens analyser kan vi exempelvis påvisa att det föreligger ett positivt 

samband mellan belöningssystem och egoism. Detta innebär att anställda som anser sig 

påverkas av belöningar domineras i högre grad av egoism, relativt anställda som inte anser att 

de påverkas av belöningar. Organisationer som inte vill främja egoistiskt beteende torde 

därmed anpassa belöningssystemet för att på så vis minska egoistiskt beteende hos anställda. 

Dessutom har det i analyserna framkommit att belöningssystem har ett positivt samband med 

plikt. Detta innebär att anställda som anser att deras arbetssätt påverkas av belöningar i högre 

grad domineras av plikten, relativt anställda som inte anser att deras arbetssätt påverkas av 

belöningssystem. Detta är anmärkningsvärt då pliktetiker enligt teorin inte bör påverkas av 

incitamentssystem då de oberoende av situationen bör agera efter rationella principer (se 

Brytting 2005). En anledning till utfallet kan som, tidigare nämnts, vara att individer kan 

påverkas i olika bemärkelse av belöningssystem. Det anses rimligt att en pliktetiker motsätter 

sig belöningssystem som påverkar individers arbetssätt, då de är förespråkare för att individer 

alltid ska agera likartat oberoende av situationen. 

7.2.3.	  Metodologiska	  	  
För att kunna genomföra vår studie krävdes det ett mätinstrument som var anpassat utifrån de 

normativa teorierna egoism, utilitarism och plikt. Vi påbörjade en sökning efter ett sådant 

instrument via litteraturgenomgång och genom att kontakta flertalet professorer inom ämnet 

företagsetik. Professorerna kontaktades för att undersöka huruvida de kände till något 

instrument som kunde uppfylla studiens syfte. Det visade sig att professorerna bedrev 

forskning av normativt slag, därmed hade de inga förslag på mätmetoder. Vi fortsatte 

sökningen genom litteraturgenomgång och fann att de alternativ som finns tillgängliga 

antingen är endimensionella, inte utgår från de normativa teorierna eller så är de inte specifikt 

anpassade för mätning av anställda (se Casali 2011). Detta innebär att vi beslöt oss för att 

utforma ett nytt mätinstrument. Mätinstrumentet är utformat som en enkät, vars första del 

består av attitydfrågor gällande individers beteende. Dessa attitydfrågor är baserade på 

nyckelord från de tre etiska förhållningssätten egoism, utilitarism och plikt. Resterande del av 

enkäten är frågor kopplade till en anställds individuella faktorer samt deras arbetssituation och 

arbetsplats. Instrument vi utvecklat är en ny metod för att mäta etiskt förhållningssätt hos 

individer. Det kan användas som ett alternativ till tidigare instrument vilka bland annat är 

Casalis (2011) instrument som fokuserar på att mäta chefers etiska profil, Linds (2008) 

instrument vilken mäter moralisk kompetens samt Kohlbergs (1973) instrument vilken mäter 

individers nivå av moraliskt resonemang.  
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Tidigare empiriska studier som har genomförts har till största del fokuserat på specifika 

grupper av anställda, studenter eller chefer (Craft 2013). Då vårt instrument inte har fokuserat 

på en specifik grupp av anställda, kan detta vara orsaken till att vi får skilda resultat från 

tidigare empiriska studier. Detta kan vara en indikation på urvalet även kan påverka 

mätinstrumentets resultat. Exempelvis kunde Ferrell och Skinner (1988) påvisa att etisk kod 

minskar egoistiskt beteende i organisationer som bedriver marknadsföringsforskning. Vi fann 

inte ett signifikant samband mellan etisk kod och etiskt förhållningssätt. Då urvalet i vår 

studie och Ferrell och Skinners (1988) studie skiljer sig åt kan detta vara en anledning till 

undersökningarnas skilda resultat. Vi menar att resultatet kan ge olika utslag beroende på 

vilka som ingår i studiens urval. Resultatet i vår studie hade kunnat bli annorlunda om urvalet 

hade koncentrerats till en specifik grupp av anställda i den svenska arbetskraften.  

7.3.	  Empiriska	  
Som nämnts tidigare i studiens problemdiskussion är den existerande forskningen främst av 

normativ karaktär (Treviño 1986). Dessutom är den empiriska forskningen bristfällig i den 

bemärkelsen att flertalet studier inte definierar vad som är etiskt och oetiskt agerande, vilket 

innebär att läsaren själv får göra subjektiva bedömningar av definitionerna (Randall & Gibson 

1990). Brytting och Egels (2004) har även påpekat att empirisk forskning på området lyser 

med sin frånvaro i Sverige. Detta innebär att vår studie är ett empiriskt bidrag till den 

existerande forskningen gällande anställdas etik.  

7.4.	  Begränsningar	  i	  studien	  
En av studiens begränsningar är att vi inte lyckats fånga pliktetiskt förhållningssätt genom 

vårt mätinstrument. Detta tyder på att det är problematiskt att fånga Kants kategoriska 

imperativ (se Brytting 2005), eftersom det kan vara svårt att avgöra huruvida individer följer 

principer utifrån förnuftet eller utifrån individens egna preferenser.  

 

Ytterligare en begränsning i studien är att vi endast kan uppvisa samband mellan etiskt 

förhållningssätt och flertalet faktorer. Vi kan inte påvisa att det existerar ett kausalt samband 

mellan anställdas etiska förhållningssätt och individuella samt organisatoriska faktorer. Vi 

kan med andra ord inte uttala oss om huruvida det är individuella faktorer alternativt 

organisatoriska faktorer som frambringar ett visst etiskt förhållningssätt, eller om det är 

individer med ett visst etiskt förhållningssätt som dras till en viss situation.  
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7.5.	  Framtida	  forskning	  
Utifrån ovan nämnda teoretiska implikationer kan vi konstatera att det finns ett behov av 

utökad forskning gällande tanken om en multidimensionell etik. Forskningen kring 

multidimensionell etik behöver utökas för att se om det finns ett fjärde etiskt förhållningssätt 

som kan förklara de faktorer som inte blir signifikanta i denna studie. En fundering vi har är 

huruvida det existerar ett etiskt förhållningssätt som snarare fokuserar på omtanke för andra 

än endast nyttan för andra. Att agera med hänsyn till andra människors nytta förknippas med 

utilitarismen. Under studiens gång har vi funderat kring huruvida det finns en variant av 

utilitarismen som istället ser till omtanken för personens nära och kära. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till att vi förkastat faktorerna som testats mot utilitarism i vår studie.  

 

Dessutom har det under studiens gång uppkommit fundering kring huruvida det existerar 

någon form av moralisk flexibilitet hos individer, vilken innebär att individer håller sig på en 

jämnnivå mellan de tre etiska förhållningssätt. Kanske är de så att individer är passiva i sitt 

etiska förhållningssätt. Detta innebär att individer har en moralisk flexibilitet vilken utmärker 

sig genom att människor har lika stark dominans av samtliga etiska förhållningssätt. Framtida 

forskning kan därmed undersöka huruvida individer besitter en moralisk flexibilitet.  

 

Studiens analyser visar att det fortfarande finns mycket kvar att undersöka vad gäller 

anställdas etiska förhållningssätt. Detta syns framförallt i koefficientmodellernas 

förklaringsgrader som ligger mellan 4 och 20 procent. Därmed anser vi att framtida forskning 

kan fokusera mer på att försöka identifiera vad som påverkar anställdas etiska 

förhållningssätt. Det kan finnas faktorer som inte framkommit i vår studie. Dessa faktorer kan 

bland annat vara individers religion, hur de påverkas av medarbetares etiska förhållningssätt 

eller i vilken bransch organisationen verkar i.  

 

Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att finna ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

mäta pliktetiskt förhållningssätt. Under studiens gång har vi insett att plikt är problematiskt att 

mäta. Därmed är ett förslag till vidare forskning att utforma ett lämpligt mätinstrument vilken 

kan observera plikt och dess kategoriska imperativ. Ett möjligt alternativ är att i enkäten ställa 

frågor som är baserade på etiska dilemman för att på så vis kunna se om individen är 

principiell i sin attityd. Exempelvis kan respondenten få ta ställning till påståenden kopplade 

till mutor i varierande situationer, en pliktetik ska alltid följa rationella principer oberoende av 
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situationen och konsekvensen för den egna individen och andra. Detta innebär att 

respondentens svar ska vara konsekventa.  

 

Forskning kan även fokusera på i vilken utsträckning organisationer rekryterar chefer med ett 

visst etiskt förhållningssätt. Det vore intressant om framtida forskning undersöker i vilken 

mån organisationer föredrar att deras chefer domineras av ett specifikt förhållningssätt. Detta 

eftersom olika organisationer och yrken torde föredra varierande etiska förhållningssätt. 

Exempelvis torde välgörenhetsorganisationer rekrytera chefer som vill skapa nytta för största 

möjliga antal människor.  
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Appendix	  1	  -‐	  Missivbrev	  
	  
Hej,  
 
Ni har blivit utvald att delta i vår enkätundersökning angående etiska förhållningssätt i 
näringslivet. Undersökningen genomförs i syfte att identifiera vad som påverkar anställdas 
moral. 
 
Etiska förhållningssätt berör människors moraliska attityder om vad som anses vara rätt och 
fel. Människor agerar utifrån olika moraliska skäl vilka kan bero på individen eller 
situationen. Vi vill skapa förståelse för hur olika individer kan se på moraliska problem. Detta 
kan bidra till att chefer och anställda finner lösningar till etiska dilemman.  
 
Undersökningen ingår i en magisteruppsats för civilekonomer på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Alla svar är anonyma och kommer endast användas till att besvara uppsatsens syfte. Svaren 
sammanställs i statistiska analyser efter insamling, därmed kommer inte enskilda svar kunna 
utläsas.  
 
Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och vi vore mycket tacksamma om Ni besvarar 
enkäten innan den 25 april. Som tack för Ert deltagande har Ni möjlighet att ta del av studien 
när den är färdigställd. Vill Ni ha resultaten, uppge Er e-mail-adress i slutet på enkäten så 
skickar vi resultaten när vi är färdiga.  
 
För att komma till enkäten, vänligen klicka på denna länk  
 
Om ni har några frågor om undersökningen, kontakta oss eller vår handledare, Professor 
Sven-Olof Yrjö Collin.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Anne-Jet Polder & Merima Kvrgic 
Civilekonomprogrammet 
Linnéuniversitetet, Växjö 
 
Kontaktuppgifter 
Anne-Jet  
Merima  
E-mail:  
 
Sven-Olof Yrjö Collin  
E-mail:  
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Appendix	  2	  –	  Påminnelsebrev	  	  
	  
Hej, 
 
Under föregående vecka skickade vi en förfrågan till Er om att delta i vår enkätundersökning 
gällande etiska förhållningssätt bland anställda. Undersökningen är baserad på anonymitet 
och därmed har vi inte möjlighet att se vilka som besvarat enkäten. Ni kan bortse från detta 
mail om Ni redan besvarat enkäten, i annat fall ber vi Er delta i undersökningen.  
 
Etiska förhållningssätt berör människors moraliska attityder om vad som anses vara rätt och 
fel. Människor agerar utifrån olika moraliska skäl vilka kan bero på individen eller 
situationen. Vi vill skapa förståelse för hur olika individer kan se på moraliska problem. Detta 
kan bidra till att chefer och anställda finner lösningar till etiska dilemman. 
 
Undersökningen ingår i en magisteruppsats för civilekonomer på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Alla svar är anonyma och kommer endast användas till att besvara uppsatsens syfte. Svaren 
sammanställs i statistiska analyser efter insamling, därmed kommer inte enskilda svar kunna 
utläsas. 
 
Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och vi vore mycket tacksamma om Ni besvarar 
enkäten innan den 25 april. Som tack för Ert deltagande har Ni möjlighet att ta del av studien 
när den är färdigställd. Vill Ni ha resultaten, uppge Er e-mail-adress i slutet på enkäten så 
skickar vi resultaten när vi är färdiga. 
 
För att komma till enkäten, vänligen klicka på denna länk  
 
Om ni har några frågor om undersökningen, kontakta oss eller vår handledare, Professor 
Sven-Olof Yrjö Collin. 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Anne-Jet Polder & Merima Kvrgic 
 
Civilekonomprogrammet 
Linnéuniversitetet, Växjö 
 
Kontaktuppgifter 
Anne-Jet  
Merima  
E-mail:  
 
Sven-Olof Yrjö Collin  
E-mail:  
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Appendix	  3	  –	  Enkät	  	  
 

1. Var vänlig ange i vilken utsträckning ditt agerande i organisationen 
överensstämmer med följande påståenden: 
 
1.1. Jag behandlar andra så som de behandlar mig. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.2. På min arbetsplats agerar jag bara för att uppnå organisationens 
målsättningar.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.3. Jag agerar så att jag uppfyller mina egna mål utan att ta hänsyn till andra. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.4. Mitt agerande ser till hur det skall vara, oberoende vad det leder till för mig 
och andra.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.5. Jag agerar utifrån att respektera organisationens regler och förfaranden som 
har skapats för intressenternas nytta. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.6. Jag ser till att agera rättvist i alla omständigheter oberoende av 
konsekvenser.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.7. Jag agerar för att maximera min egen vinning. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.8. Jag agerar utifrån normer som alla borde följa.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.9. I mitt agerande prioriterar jag mig själv före någon annan. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.10. Jag agerar utifrån vad som skapar bäst konsekvenser för så många som 
möjligt.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
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1.11. Jag agerar utifrån vad som är bäst för mig utan att ta hänsyn till andra.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.12. Jag agerar utifrån allmängiltiga principer utan att ta hänsyn till vad det 
innebär för mig eller andra. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 

 
1.13. Jag agerar utifrån att skapa största nytta för människor i samhället.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.14. I mitt agerande prioriterar jag min egen nytta före andras.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.15. Jag låter principer styra mitt agerande utan att ta hänsyn till känslor.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.16. Jag agerar utifrån att skapa största totala nytta för organisationen. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.17. Jag agerar utifrån att respektera andra människor oavsett vad de gjort mot 
mig.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.18. Jag agerar utifrån vad jag anser att jag är värd utan att ta hänsyn till 
andra. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.19. Jag anpassar mitt agerande för att skapa lycka för min omgivning.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.20. I mitt agerande tar jag inte hänsyn till konsekvenserna.  
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
1.21. Jag agerar utifrån att skapa värde för största möjliga antal människor. 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
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2. Är du 
☐man    

☐kvinna 
 

3. Vilket år är du född?   19___ 
 

4. Vilket är ditt modersmål? ________________________ 
 

5. Vilken utbildningsnivå har du? Enbart grundskoleexamen gå till fråga 8.  
☐Grundskoleexamen (+/- 9 år)      

☐Gymnasieexamen (+/- 12 år)             

☐Enstaka universitetskurser (+/- 13 år) 

☐Kandidatexamen (+/- 15 år)      

☐Magisterexamen (+/- 16 år)          

☐Masterexamen (+/- 17 år) 

☐Forskarexamen (+/- 20 år) 
 

6. Om du har en gymnasieexamen, vilken inriktning gick du? 
☐ Inriktning ekonomi 

☐ Inriktning vård och omsorg 

☐ Inriktning humanistisk 

☐ Inriktning teknisk 

☐ Inriktning samhällsvetenskap  

☐ Inriktning naturvetenskap 

☐Annan inriktning 
 

7. Om du har en högre utbildningsnivå än gymnasieexamen, vilken inriktning gick 
du? 
☐ Inriktning ekonomi 

☐ Inriktning juridik 

☐ Inriktning vård och omsorg 

☐ Inriktning humanistisk 

☐ Inriktning teknisk 

☐ Inriktning samhällsvetenskap 

☐ Inriktning naturvetenskap 

☐Annan inriktning  
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8. Har du deltagit i en etikkurs under din studietid? 
☐ Ja         

☐ Nej   
 

9. Hur många års arbetslivserfarenhet har du?          ___ år. 
 

10. I vilken utsträckning är du tillfredsställd med ditt arbete? 
 
Inte alls   1   2   3   4   5   6   7   I mycket hög grad 
 

11. I vilken utsträckning betraktar du ditt arbete som meningsfullt? 
 
Inte alls   1   2   3   4   5   6   7   I mycket hög grad 
 

12. Hur många anställda har organisationen?  
☐Färre än 50 anställda     

☐Fler än 50 anställda    
 

13. I vilken utsträckning anser du att organisationen överensstämmer med dessa 
påståenden: 
 
13.1. ”Organisationen karaktäriseras av att vara formell” 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
13.2. ”Organisationen baseras på rationella principer” 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
13.3. ”Organisationen karaktäriseras av en platt organisationsstruktur.” 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
13.4. ”Organisationen karaktäriseras av detaljerade regler och förfaranden” 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 
13.5. ”Organisationen karaktäriseras av opersonliga relationer” 
  
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
 
13.6. ”Organisationen karaktäriseras av hierarkiska relationer” 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7   Överensstämmer i mycket hög grad 
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13.7. ”Organisationen karaktäriseras av fast arbetsfördelning” 
 
Överensstämmer inte alls   1   2   3   4   5   6   7  Överensstämmer i mycket hög grad 
 

14. I vilken utsträckning utför du ditt arbete i grupp? 
 
Inte alls   1   2   3   4   5   6   7   I mycket hög grad 
 

15. Har du en ledande befattning?  
☐ Ja         

☐ Nej   
 

16. Hur många överställda chefer har du?       _____ st. 
 

17. Hur många underställda chefer har du?    _____ st. 
 

18. Vänligen välj det alternativ (endast ett alternativ) som bäst överensstämmer med 
din närmsta chefs agerande i organisationen 
☐ Min närmsta chef agerar utifrån egna målsättningar och för att maximera sin egen 
nytta. 
☐ Min närmsta chef agerar utifrån principer. 

☐ Min närmsta chef agerar utifrån att maximera nyttan för organisationen. 
 

19. Har organisationen där du är anställd en etisk kod som kommuniceras, utvecklas 
och genomförs?   
☐ Ja         

☐ Nej   
 

20. I vilken utsträckning anser du att ditt arbetssätt påverkas av de belöningar du 
erhåller på din arbetsplats? Med belöningar avses all form av belöning, dvs. 
alltifrån grundlön till förmåner av diverse slag.  
 
Inte alls   1   2   3   4   5   6   7   I mycket hög grad  
 

21. Har du genomgått någon form av etisk träning på din arbetsplats?  
☐ Ja         

☐ Nej   
 
 

22. I vilken utsträckning anser du att din organisation befinner sig på en 
konkurrensutsatt marknad? 
 
Inte alls   1   2   3   4   5   6   7   I mycket hög grad 

 



 
	  
	  
	  

	   158	  

23. Arbetar du i ett  
☐ Onoterat bolag          

☐ Noterat bolag          

☐ Offentlig verksamhet 
   
 
Tack för din medverkan! 
 
Var vänlig ange din e-postadress nedan om du önskar ta del av studiens resultat. Vi 
skickar det gärna till dig. 
 
E-postadress: _______________________________ 
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Appendix	  4	  –	  Svarsfördelning,	  Egoism	  
	  

Var vänlig ange i 
vilken utsträckning 
ditt agerande i 
organisationen 
överensstämmer med 
följande påstående: 

Typ-
värde 1 2 3 4 5 6 7 

Standard-
avvikelse 

Egoism                   
Jag behandlar andra så 
som de behandlar mig 6 7,5% 11,6% 10,8% 10,6% 20,1% 21,1% 18,3% 1,891 
Jag agerar så att jag 
uppfyller mina egna 
mål utan att ta hänsyn 
till andra 2 41,2% 33,5% 10,3% 9,0% 3,4% 2,1% 0,5% 1,278 
Jag agerar för att 
maximera min egen 
vinning 1 34,5% 30,2% 9,3% 12,4% 9,0% 2,8% 1,8% 1,561 
I mitt agerande 
prioriterar jag mig 
själv före någon annan 1 34,3% 31,2% 14,9% 10,8% 4,9% 2,8% 1,0% 1,404 
Jag agerar utifrån vad 
som är bäst för mig 
utan att ta hänsyn till 
andra 1 56,4% 29,9% 7,5% 4,6% 0,3% 0,8% 0,5% 0,996 
I mitt agerande 
prioriterar jag min 
egen nytta före andras 1,5 33,8% 33,8% 12,4% 9,3% 7,7% 2,3% 0,8% 1,409 
Jag agerar utifrån vad 
jag anser att jag är värd 
utan att ta hänsyn till 
andra 1,5 33,0% 33,0% 13,4% 13,4% 4,4% 2,1% 0,8% 1,348 
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Appendix	  5	  –	  Svarsfördelning,	  Utilitarism	  
	  

Var vänlig ange i 
vilken utsträckning 
ditt agerande i 
organisationen 
överensstämmer med 
följande påstående: 

Typ-
värde 1 2 3 4 5 6 7 

Standard-
avvikelse 

Utilitarism                   
På min arbetsplats 
agerar jag bara för att 
uppnå organisationens 
målsättningar 5 9,8% 14,9% 18,3% 17,8% 18,3% 14,7% 6,2% 1,728 

Jag agerar utifrån att 
respektera 
organisationens regler 
och förfaranden som 
har skapats för 
intressenternas nytta 6 0,8% 2,8% 7,7% 11,1% 19,6% 38,1% 19,8% 1,350 
Jag agerar utifrån vad 
som skapar bäst 
konsekvenser för så 
många som möjligt 6 0,3% 2,1% 3,4% 11,1% 22,4% 40,2% 20,6% 1,176 
Jag agerar utifrån att 
skapa största nytta för 
människor i samhället 5 2,3% 5,2% 11,6% 20,4% 26,5% 20,9% 13,1% 1,483 
Jag agerar utifrån att 
skapa största totala 
nytta för 
organisationen  6 2,3% 3,6% 9,5% 14,4% 21,6% 32,0% 16,5% 1,481 
Jag anpassar mitt 
agerande för att skapa 
lycka för min 
omgivning 5 4,4% 4,6% 10,1% 20,9% 28,9% 20,9% 10,3% 1,504 
Jag agerar utifrån att 
skapa värde för största 
möjliga antal 
människor 6 0,8% 2,6% 8,0% 16,2% 21,6% 30,4% 20,4% 1,372 
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Appendix	  6	  –	  Svarsfördelning,	  Plikt	  
Var vänlig ange i 
vilken utsträckning 
ditt agerande i 
organisationen 
överensstämmer med 
följande påstående: 

Typ-
värde 1 2 3 4 5 6 7 

Standard-
avvikelse 

Plikt                   
Mitt agerande ser till 
hur det skall vara, 
oberoende vad det 
leder till för mig och 
andra 1 25,3% 23,2% 20,6% 16,0% 7,7% 5,7% 1,5% 1,562 

Jag ser till att agera 
rättvist i alla 
omständigheter 
oberoende av 
konsekvenser 6 1,3% 7,7% 9,3% 17,0% 22,4% 32,5% 9,8% 1,467 
Jag agerar utifrån 
normer som alla borde 
följa 6 2,6% 4,6% 6,2% 16,8% 19,3% 34,0% 16,5% 1,494 

Jag agerar utifrån 
allmängiltiga principer 
utan att ta hänsyn till 
vad det innebär för mig 
eller andra 2 26,3% 30,2% 16,5% 14,4% 8,5% 3,6% 0,5% 1,450 
Jag låter principer styra 
mitt agerande utan att 
ta hänsyn till känslor 2 26,8% 27,8% 18,3% 13,1% 9,5% 3,9% 0,5% 1,474 
Jag agerar utifrån att 
respektera andra 
människor oavsett vad 
de gjort mot mig 6 2,6% 8,8% 15,2% 15,2% 20,1% 28,9% 9,3% 1,583 
I mitt agerande tar jag 
inte hänsyn till 
konsekvenser 1 50,0% 29,1% 8,5% 7,0% 2,6% 1,8% 1,0% 1,281 
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Appendix	  7	  –	  Mann-‐Whitney	  U	  Test	  
 
Kvinnor - Utilitarism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,003 
Mann-Whitney U Test, Kvinnor – Utilitarism  

 

Genus   N Median 
Män 215 0,398 
Kvinnor 173 0,352 
Medianvärde, Genus – Utilitarism  

 

Män -Plikt   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,002 
Mann-Whitney U Test, Män – Plikt 

 

Genus   N Median 
Män 215 1,683 
Kvinnor 173 1,633 
Medianvärde, Genus – Plikt 

 

Etnicitet -  Egoism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 368 0,005 
Mann-Whitney U Test, Svensk – Egoism 

 

Etnicitet- Egoism   N Median 
Bosnisk 19 0,426 
Svensk 349 0,301 
Medianvärde, Etnicitet – Egoism 

 

Etnicitet - Utilitarism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 368 0,169 
Mann-Whitney U Test, Svensk – Utilitarism 

 

Etnicitet - Plikt   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 368 0,176 
Mann-Whitney U Test, Svensk – Plikt 
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Ekonomi- Egoism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 240 0.977 
Mann-Whitney U Test, Ekonomiutbildning – Egoism 

 

Vård- Utilitarism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 240 0.009 
Mann-Whitney U Test, Vårdutbildning – Utilitarism 

 

Inriktning    N Median 
Högskoleinriktningar som ej är vård 215 1,683 
Vård 25 1,528 
Medianvärde, Vårdutbildning – Utilitarism 

 

Juridik - Plikt   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 240 0,008 
Mann-Whitney U Test, Juristutbildning – Plikt 

 

Inriktning    N Median 
Högskoleinriktningar som ej är 
juridik 223 0,352 

Juridik 17 0,243 
Medianvärde, Juristutbildning – Plikt 

 

Äldre (grupp3) - Plikt   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,673 
Mann-Whitney U Test, Ålder – Plikt 

 

Erfarenhet (grupp6) - Plikt   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,160 
Mann-Whitney U Test, Erfarenhet – Plikt 

 

Erfarenhet (grupp1) - Egoism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,000 
Mann-Whitney U Test, Erfarenhet – Egoism 

 

Erfarenhetsgrupp 1   N Median 
Erfarenhet > 10 år 312 0,263 
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Erfarenhet < 10 år 76 0,452 
Medianvärde, Erfarenhet – Egoism 

 

Små & medelstora organisationer - 
Utilitarism 

  N   Sig.  

Mann-Whitney U Test 388 0,297 
Mann-Whitney U Test, Organisationsstorlek – Utilitarism 

 

Stora organisationer - Egoism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,369 
Mann-Whitney U Test, Organisationsstorlek – Egoism 

 

Låg yrkesnivå - Egoism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,003 
Mann-Whitney U Test, Låg Yrkesnivå – Egoism 

 

Låg yrkesnivå   N Median 
Högre yrkesnivå 217 0,263 
Låg yrkesnivå 171 0,336 
Medianvärde, Låg Yrkesnivå – Egoism 

 

Mellan yrkesnivå - Utilitarism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,265 
Mann-Whitney U Test, Mellan Yrkesnivå – Utilitarism 

 

Hög yrkesnivå - Plikt   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,064 
Mann-Whitney U Test, Hög Yrkesnivå – Plikt 

 

Ledarskap - Egoism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,007 
Mann-Whitney U Test, Ledarskap – Egoism 

 

Ledarskap   N Median 
Chef ej Egoist 350 0,301 
Chef Egoist 38 0,368 
Medianvärde, Ledarskap – Egoism 



 
	  
	  
	  

	   165	  

 

Ledarskap - Plikt   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,391 
Mann-Whitney U Test, Ledarskap – Plikt 

 

Ledarskap - Utilitarism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,023 
Mann-Whitney U Test, Ledarskap – Utilitarism 

 

Ledarskap   N Median 
Chef ej Utilitarist 168 1,708 
Chef Utilitarist 220 1,683 
Medianvärde, Ledarskap – Utilitarism 

 

Etisk kod - Utilitarism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,087 
Medianvärde, Etisk kod – Utilitarism 

 

Etisk träning - Utilitarism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,421 
Medianvärde, Etisk träning – Utilitarism 

 

Offentlig Verksamhet - Utilitarism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,104 
Medianvärde, Offentlig verksamhet – Utilitarism 

 

Privata bolag - Egoism   N   Sig.  
Mann-Whitney U Test 388 0,243 
Medianvärde, Privata bolag – Egoism 
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Appendix	  8	  -‐	  Korrelationsmatris	  
** Signifikant på 0,01 nivån 
* Signifikant på 0,05 nivån 
N = 388 
	  
	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  
1	  Genus	   1,000	   ,214**	   ,102*	   ,110*	   -‐,218**	   -‐0,034	   -‐0,010	   ,157**	   -‐0,001	  

2.Ålder	   ,214**	   1,000	   0,010	   0,051	   -‐,955**	   -‐
,262**	  

-‐
,277**	   ,100*	   ,207**	  

3.Utbildnings-‐nivå	  
,102*	   0,010	   1,000	   ,246**	   -‐,171**	   -‐0,084	   -‐0,054	   ,307**	   -‐0,040	  

4.Etikkurs	  
,110*	   0,051	   ,246**	   1,000	   -‐0,088	   -‐,129*	   0,002	   ,180**	   0,038	  

5.Erfarenhet	  
-‐,218**	   -‐,955**	   -‐

,171**	   -‐0,088	   1,000	   ,275**	   ,276**	   -‐
,153**	  

-‐
,181**	  

6.Arbets-‐tillfreds-‐
ställelse	  

-‐0,034	   -‐,262**	   -‐0,084	   -‐,129*	   ,275**	   1,000	   ,642**	   -‐,118*	   0,072	  

7.Meningsfullt-‐
arbete	  

-‐0,010	   -‐,277**	   -‐0,054	   0,002	   ,276**	   ,642**	   1,000	   0,025	   0,053	  

8.Organisations-‐
storlek	  

,157**	   ,100*	   ,307**	   ,180**	   -‐,153**	   -‐,118*	   0,025	   1,000	   0,064	  

9.Kollektivt	  arbete	  
-‐0,001	   ,207**	   -‐0,040	   0,038	   -‐,181**	   0,072	   0,053	   0,064	   1,000	  

10.Etiskkod	  
0,072	   0,022	   -‐0,029	   ,141**	   -‐0,009	   0,059	   ,103*	   ,146**	   ,157**	  

11.Belönings-‐
system	  

-‐,110*	   0,055	   -‐
,153**	   -‐,101*	   -‐0,025	   0,099	   0,057	   -‐,125*	   0,041	  

12.Etiskträning	  
0,011	   -‐0,017	   0,025	   ,225**	   0,001	   0,034	   0,045	   ,141**	   ,108*	  

13.Konkurrens	  
-‐,218**	   -‐0,016	   -‐

,148**	   -‐,205**	   0,046	   ,252**	   0,091	   -‐
,164**	   0,030	  

14.Offentlig	  
verksamhet	  

,319**	   0,016	   ,341**	   ,267**	   -‐0,080	   -‐
,152**	   0,029	   ,438**	   0,010	  

15.svensk	  
-‐0,097	   -‐,216**	   -‐0,090	   -‐,136**	   ,234**	   0,076	   -‐0,057	   -‐,124*	   -‐0,056	  

16.Bosnisk	  
,133**	   ,334**	   0,041	   ,124*	   -‐,327**	   -‐0,065	   0,033	   ,104*	   ,140**	  
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17.Privatabolag	  
-‐,319**	   -‐0,016	   -‐

,341**	   -‐,267**	   0,080	   ,152**	   -‐0,029	   -‐
,438**	   -‐0,010	  

18.Byråkrati	  
,221**	   ,178**	   ,259**	   ,258**	   -‐,225**	   -‐

,253**	   -‐0,092	   ,513**	   0,032	  

19.Högjuridik	  
0,011	   0,029	   0,077	   ,124*	   -‐0,085	   0,058	   -‐0,012	   -‐,120*	   -‐0,080	  

20.Högekonomi	  
-‐0,043	   -‐0,055	   ,122*	   -‐0,053	   0,045	   ,103*	   -‐0,014	   -‐

,161**	   -‐0,014	  

21.Högvård	  
,249**	   -‐,141**	   ,138**	   ,308**	   ,114*	   -‐0,066	   ,166**	   0,099	   -‐0,010	  

22.ChefEgoism	  
0,036	   ,123*	   0,022	   0,018	   -‐,144**	   -‐0,056	   -‐0,049	   0,046	   0,011	  

23.ChefUtilitarism	  
,104*	   ,193**	   0,041	   0,021	   -‐,191**	   -‐,106*	   -‐,118*	   ,247**	   0,098	  

24.ChefPlikt	  
0,010	   0,038	   ,138**	   0,014	   -‐0,058	   -‐

,145**	   -‐0,056	   ,125*	   0,000	  

25.LågYrkesnivå	  
,259**	   ,280**	   ,196**	   0,054	   -‐,319**	   -‐

,272**	  
-‐

,187**	   ,333**	   -‐0,034	  

26.MellanYrkesnivå	  
-‐0,094	   -‐0,002	   -‐0,092	   -‐0,023	   0,035	   0,044	   -‐0,003	   0,048	   0,084	  

27.Högyrkesnivå	  
-‐,197**	   -‐,320**	   -‐,128*	   -‐0,037	   ,331**	   ,267**	   ,219**	   -‐

,437**	   -‐0,051	  

	  
	  	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	  

1	  Genus	   0,072	   -‐,110*	   0,011	   -‐
,218**	   ,319**	   -‐0,097	   ,133**	   -‐,319**	   ,221**	  

2.Ålder	   0,022	   0,055	   -‐0,017	   -‐0,016	   0,016	   -‐
,216**	   ,334**	   -‐0,016	   ,178**	  

3.Utbildnings-‐nivå	  
-‐0,029	   -‐

,153**	   0,025	   -‐
,148**	   ,341**	   -‐0,090	   0,041	   -‐,341**	   ,259**	  

4.Etikkurs	  
,141**	   -‐,101*	   ,225**	   -‐

,205**	   ,267**	   -‐
,136**	   ,124*	   -‐,267**	   ,258**	  

5.Erfarenhet	  
-‐0,009	   -‐0,025	   0,001	   0,046	   -‐0,080	   ,234**	   -‐

,327**	   0,080	   -‐
,225**	  

6.Arbets-‐tillfreds-‐
ställelse	  

0,059	   0,099	   0,034	   ,252**	   -‐,152**	   0,076	   -‐0,065	   ,152**	   -‐
,253**	  
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7.Meningsfullt-‐
arbete	  

,103*	   0,057	   0,045	   0,091	   0,029	   -‐0,057	   0,033	   -‐0,029	   -‐0,092	  

8.Organisations-‐
storlek	  

,146**	   -‐,125*	   ,141**	   -‐
,164**	   ,438**	   -‐,124*	   ,104*	   -‐,438**	   ,513**	  

9.Kollektivt	  arbete	  
,157**	   0,041	   ,108*	   0,030	   0,010	   -‐0,056	   ,140**	   -‐0,010	   0,032	  

10.Etiskkod	  
1,000	   ,162**	   ,274**	   -‐0,013	   0,046	   -‐0,060	   0,072	   -‐0,046	   ,101*	  

11.Belönings-‐
system	  

,162**	   1,000	   0,075	   ,135**	   -‐,203**	   -‐0,060	   0,071	   ,203**	   -‐0,082	  

12.Etiskträning	  
,274**	   0,075	   1,000	   -‐0,038	   0,029	   0,003	   0,030	   -‐0,029	   0,042	  

13.Konkurrens	  
-‐0,013	   ,135**	   -‐0,038	   1,000	   -‐,546**	   ,149**	   -‐

,168**	   ,546**	   -‐
,342**	  

14.Offentlig	  
verksamhet	  

0,046	   -‐
,203**	   0,029	   -‐

,546**	   1,000	   -‐,120*	   ,101*	   -‐
1,000**	   ,523**	  

15.svensk	  
-‐0,060	   -‐0,060	   0,003	   ,149**	   -‐,120*	   1,000	   -‐

,679**	   ,120*	   -‐
,141**	  

16.Bosnisk	  
0,072	   0,071	   0,030	   -‐

,168**	   ,101*	   -‐
,679**	   1,000	   -‐,101*	   ,130*	  

17.Privatabolag	  
-‐0,046	   ,203**	   -‐0,029	   ,546**	   -‐

1,000**	   ,120*	   -‐,101*	   1,000	   -‐
,523**	  

18.Byråkrati	  
,101*	   -‐0,082	   0,042	   -‐

,342**	   ,523**	   -‐
,141**	   ,130*	   -‐,523**	   1,000	  

19.Högjuridik	  
0,049	   ,131*	   0,076	   -‐0,049	   -‐,120*	   0,030	   0,010	   ,120*	   -‐0,050	  

20.Högekonomi	  
-‐0,097	   0,040	   -‐0,010	   ,116*	   -‐,163**	   0,001	   0,018	   ,163**	   -‐0,087	  

21.Högvård	  
,141**	   -‐0,022	   ,120*	   -‐

,192**	   ,219**	   0,018	   -‐0,031	   -‐,219**	   ,119*	  

22.ChefEgoism	  
-‐,105*	   -‐,109*	   -‐0,020	   -‐0,076	   0,016	   0,024	   -‐0,035	   -‐0,016	   ,139**	  

23.ChefUtilitarism	  
0,080	   -‐0,001	   0,039	   0,043	   0,086	   -‐,102*	   ,102*	   -‐0,086	   ,122*	  

24.ChefPlikt	  
0,094	   -‐0,045	   -‐0,021	   -‐,105*	   ,193**	   -‐,106*	   0,075	   -‐,193**	   ,228**	  

25.LågYrkesnivå	  
-‐0,074	   -‐0,092	   -‐0,009	   -‐

,323**	   ,405**	   -‐0,083	   ,135**	   -‐,405**	   ,424**	  
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26.MellanYrkesnivå	  
,146**	   -‐0,048	   0,021	   ,225**	   -‐,155**	   -‐0,014	   -‐0,025	   ,155**	   -‐0,055	  

27.Högyrkesnivå	  
-‐0,073	   ,157**	   -‐0,012	   ,130*	   -‐,300**	   ,111*	   -‐,129*	   ,300**	   -‐

,430**	  

	  
	  	   19	   20	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	  

1	  Genus	   0,011	   -‐0,043	   ,249**	   0,036	   ,104*	   0,010	   ,259**	   -‐0,094	   -‐
,197**	  

2.Ålder	   0,029	   -‐0,055	   -‐
,141**	   ,123*	   ,193**	   0,038	   ,280**	   -‐0,002	   -‐

,320**	  

3.Utbildnings-‐nivå	  
0,077	   ,122*	   ,138**	   0,022	   0,041	   ,138**	   ,196**	   -‐0,092	   -‐,128*	  

4.Etikkurs	  
,124*	   -‐0,053	   ,308**	   0,018	   0,021	   0,014	   0,054	   -‐0,023	   -‐0,037	  

5.Erfarenhet	  
-‐0,085	   0,045	   ,114*	   -‐

,144**	  
-‐

,191**	   -‐0,058	   -‐
,319**	   0,035	   ,331**	  

6.Arbets-‐tillfreds-‐
ställelse	  

0,058	   ,103*	   -‐0,066	   -‐0,056	   -‐,106*	   -‐
,145**	  

-‐
,272**	   0,044	   ,267**	  

7.Meningsfullt-‐
arbete	  

-‐0,012	   -‐0,014	   ,166**	   -‐0,049	   -‐,118*	   -‐0,056	   -‐
,187**	   -‐0,003	   ,219**	  

8.Organisations-‐
storlek	  

-‐,120*	   -‐
,161**	   0,099	   0,046	   ,247**	   ,125*	   ,333**	   0,048	   -‐

,437**	  

9.Kollektivt	  arbete	  
-‐0,080	   -‐0,014	   -‐0,010	   0,011	   0,098	   0,000	   -‐0,034	   0,084	   -‐0,051	  

10.Etiskkod	  
0,049	   -‐0,097	   ,141**	   -‐,105*	   0,080	   0,094	   -‐0,074	   ,146**	   -‐0,073	  

11.Belönings-‐
system	  

,131*	   0,040	   -‐0,022	   -‐,109*	   -‐0,001	   -‐0,045	   -‐0,092	   -‐0,048	   ,157**	  

12.Etiskträning	  
0,076	   -‐0,010	   ,120*	   -‐0,020	   0,039	   -‐0,021	   -‐0,009	   0,021	   -‐0,012	  

13.Konkurrens	  
-‐0,049	   ,116*	   -‐

,192**	   -‐0,076	   0,043	   -‐,105*	   -‐
,323**	   ,225**	   ,130*	  

14.Offentlig	  
verksamhet	  

-‐,120*	   -‐
,163**	   ,219**	   0,016	   0,086	   ,193**	   ,405**	   -‐

,155**	  
-‐

,300**	  

15.svensk	  
0,030	   0,001	   0,018	   0,024	   -‐,102*	   -‐,106*	   -‐0,083	   -‐0,014	   ,111*	  
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16.Bosnisk	  
0,010	   0,018	   -‐0,031	   -‐0,035	   ,102*	   0,075	   ,135**	   -‐0,025	   -‐,129*	  

17.Privatabolag	  
,120*	   ,163**	   -‐

,219**	   -‐0,016	   -‐0,086	   -‐
,193**	  

-‐
,405**	   ,155**	   ,300**	  

18.Byråkrati	  
-‐0,050	   -‐0,087	   ,119*	   ,139**	   ,122*	   ,228**	   ,424**	   -‐0,055	   -‐

,430**	  

19.Högjuridik	  
1,000	   -‐,100*	   -‐0,068	   0,057	   -‐0,067	   -‐0,060	   0,038	   -‐,118*	   0,083	  

20.Högekonomi	  
-‐,100*	   1,000	   -‐

,150**	   0,003	   -‐0,036	   -‐0,027	   -‐,119*	   0,029	   ,107*	  

21.Högvård	  
-‐0,068	   -‐

,150**	   1,000	   -‐0,016	   0,028	   -‐0,021	   -‐0,015	   0,013	   0,004	  

22.ChefEgoism	  
0,057	   0,003	   -‐0,016	   1,000	   -‐

,377**	   -‐0,092	   ,144**	   0,001	   -‐
,167**	  

23.ChefUtilitarism	  
-‐0,067	   -‐0,036	   0,028	   -‐

,377**	   1,000	   -‐
,319**	   ,210**	   ,267**	   -‐

,531**	  

24.ChefPlikt	  
-‐0,060	   -‐0,027	   -‐0,021	   -‐0,092	   -‐

,319**	   1,000	   ,174**	   -‐0,039	   -‐
,159**	  

25.LågYrkesnivå	  
0,038	   -‐,119*	   -‐0,015	   ,144**	   ,210**	   ,174**	   1,000	   -‐

,601**	  
-‐

,505**	  

26.MellanYrkesnivå	  
-‐,118*	   0,029	   0,013	   0,001	   ,267**	   -‐0,039	   -‐

,601**	   1,000	   -‐
,386**	  

27.Högyrkesnivå	  
0,083	   ,107*	   0,004	   -‐

,167**	  
-‐

,531**	  
-‐

,159**	  
-‐

,505**	  
-‐

,386**	   1,000	  
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Appendix	  9	  –	  Modell	  No.	  2	  –	  Egoism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 2 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Egoism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 11,4 procent, för block 2 12,6 

procent, för block 3 15,1 procent och modellens totala förklaringsgrad är 16 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens 

totala urval om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det 

empiriska resultatet, är att vi i denna modell har inkluderat variabeln ChefUtilitarism och 

därmed exkluderat variablerna ChefEgoism och Låg yrkesnivå.  

 

Modell No. 2 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             

B
lock 1 

Konstant -9,470 1,492   -6,346 0,000   
Genus -0,025 0,020 -0,062 -1,257 0,209 0,928 
Ålder 0,005 0,001 0,339 6,646 0,000 0,878 
Utbildningsnivå -0,001 0,006 -0,011 -0,230 0,818 0,925 
Etikkurs 0,008 0,021 0,020 0,396 0,692 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,011 0,008 -0,063 -1,255 0,210 0,917 

B
lock 2 

Konstant -10,412 1,529   -6,809 0,000   
Genus -0,028 0,020 -0,070 -1,416 0,157 0,924 
Ålder 0,006 0,001 0,373 7,111 0,000 0,819 
Utbildningsnivå -0,002 0,006 -0,015 -0,295 0,768 0,925 
Etikkurs 0,010 0,021 0,025 0,508 0,611 0,919 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,008 0,008 -0,048 -0,950 0,343 0,904 

Kollektivt arbete -0,014 0,006 -0,123 -2,501 0,013 0,927 

B
lock 3 

Konstant -10,439 1,538   -6,788 0,000   
Genus -0,018 0,020 -0,044 -0,898 0,370 0,903 
Ålder 0,006 0,001 0,373 7,048 0,000 0,783 
Utbildningsnivå 0,000 0,006 0,002 0,040 0,968 0,905 
Etikkurs 0,021 0,021 0,051 1,003 0,316 0,854 
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Arbets-
tillfredsställelse 

-0,010 0,008 -0,062 -1,236 0,217 0,884 

Kollektivt arbete -0,012 0,006 -0,105 -2,122 0,035 0,903 
Etisk Kod -0,021 0,020 -0,053 -1,060 0,290 0,868 
Chef Utilitarism -0,046 0,019 -0,113 -2,353 0,019 0,944 
Belöningssystem 0,015 0,005 0,135 2,753 0,006 0,907 
Etisk träning -0,023 0,025 -0,047 -0,934 0,351 0,880 

B
lock 4 

Konstant -10,568 1,531   -6,905 0,000   
Genus -0,026 0,020 -0,064 -1,278 0,202 0,877 
Ålder 0,006 0,001 0,380 7,201 0,000 0,780 
Utbildningsnivå -0,001 0,006 -0,006 -0,121 0,904 0,900 
Etikkurs 0,015 0,021 0,035 0,692 0,489 0,838 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,006 0,009 -0,038 -0,742 0,459 0,846 

Kollektivt arbete -0,012 0,006 -0,108 -2,212 0,028 0,902 
Etisk Kod -0,022 0,020 -0,056 -1,116 0,265 0,868 
Chef Utilitarism -0,042 0,019 -0,104 -2,164 0,031 0,937 
Belöningssystem 0,016 0,005 0,148 2,997 0,003 0,896 
Etisk träning -0,024 0,024 -0,049 -0,992 0,322 0,879 
Konkurrens -0,014 0,006 -0,114 -2,257 0,025 0,857 

Modell No. 2 – Koefficientmodell, Egoism  
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Appendix	  10	  –	  Modell	  No.	  2	  –	  Utilitarism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 2 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Utilitarism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 6 procent, för block 2 6,2 procent, 

för block 3 6,9 procent och modellens totala förklaringsgrad är 6,8 procent. Modellens 

standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens totala urval 

om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det empiriska 

resultatet, är att vi i denna modell har inkluderat variabeln ChefUtilitarism och därmed 

exkluderat variablerna ChefEgoism och Låg yrkesnivå.  

 

Modell No. 2 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             

B
lock 1 

Konstant 3,674 2,098   1,751 0,081   
Genus -0,084 0,028 -0,154 -3,005 0,003 0,928 
Ålder -0,001 0,001 -0,042 -0,802 0,423 0,878 
Utbildningsnivå 0,014 0,008 0,090 1,761 0,079 0,925 
Etikkurs 0,001 0,029 0,001 0,028 0,978 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,047 0,012 -0,204 -3,962 0,000 0,917 

B
lock 2 

Konstant 2,987 2,163   1,381 0,168   
Genus -0,087 0,028 -0,158 -3,081 0,002 0,924 
Ålder 0,000 0,001 -0,024 -0,441 0,659 0,819 
Utbildningsnivå 0,014 0,008 0,089 1,729 0,085 0,925 
Etikkurs 0,002 0,029 0,004 0,084 0,933 0,919 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,045 0,012 -0,196 -3,780 0,000 0,904 

Kollektivt arbete -0,010 0,008 -0,066 -1,288 0,199 0,927 

B
lock 3 

Konstant 2,055 2,199   0,935 0,351   
Genus -0,084 0,028 -0,153 -2,960 0,003 0,903 
Ålder 0,000 0,001 0,000 0,004 0,997 0,783 
Utbildningsnivå 0,015 0,008 0,097 1,874 0,062 0,905 
Etikkurs -0,009 0,030 -0,016 -0,293 0,770 0,854 
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Arbets-
tillfredsställelse 

-0,046 0,012 -0,201 -3,850 0,000 0,884 

Kollektivt arbete -0,011 0,008 -0,068 -1,309 0,191 0,903 
Etisk Kod 0,011 0,029 0,020 0,379 0,705 0,868 
Chef Utilitarism -0,065 0,028 -0,117 -2,326 0,021 0,944 
Belöningssystem -0,001 0,008 -0,006 -0,112 0,911 0,907 
Etisk träning 0,042 0,035 0,062 1,194 0,233 0,880 

B
lock 4 

Konstant 1,986 2,201   0,902 0,368   
Genus -0,088 0,029 -0,160 -3,059 0,002 0,877 
Ålder 0,000 0,001 0,003 0,050 0,960 0,780 
Utbildningsnivå 0,015 0,008 0,094 1,809 0,071 0,900 
Etikkurs -0,012 0,030 -0,022 -0,404 0,686 0,838 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,044 0,012 -0,191 -3,588 0,000 0,846 

Kollektivt arbete -0,011 0,008 -0,069 -1,337 0,182 0,902 
Etisk Kod 0,010 0,029 0,019 0,360 0,719 0,868 
Chef Utilitarism -0,063 0,028 -0,114 -2,245 0,025 0,937 
Belöningssystem 0,000 0,008 -0,001 -0,021 0,984 0,896 
Etisk träning 0,041 0,035 0,061 1,173 0,241 0,879 
Konkurrens -0,007 0,009 -0,044 -0,837 0,403 0,857 

Modell No. 2 – Koefficientmodell, Utilitarism  
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Appendix	  11	  –	  Modell	  No.	  2	  –	  Plikt	  
 
Nedan presenteras Modell No. 2 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln Plikt. 

Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella faktorer, 

block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 av 

individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs av 

tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är hänförbara 

till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 5,5 procent, för block 2 6 procent, för block 

3 5,7 procent och modellens totala förklaringsgrad är 6,2 procent. Modellens standardiserade 

residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens totala urval om 388 

respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att 

vi i denna modell har inkluderat variabeln ChefUtilitarism och därmed exkluderat variablerna 

ChefEgoism och Låg yrkesnivå.  

 

Modell No. 2 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             

B
lock 1 

Konstant -2,482 1,435   -1,730 0,084   
Genus -0,073 0,019 -0,194 -3,784 0,000 0,928 
Ålder 0,002 0,001 0,112 2,118 0,035 0,878 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,075 1,454 0,147 0,925 
Etikkurs -0,041 0,020 -0,106 -2,052 0,041 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,016 0,008 -0,104 -2,009 0,045 0,917 

B
lock 2 

Konstant -3,106 1,476   -2,104 0,036   
Genus -0,075 0,019 -0,199 -3,891 0,000 0,924 
Ålder 0,002 0,001 0,136 2,496 0,013 0,819 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,072 1,413 0,158 0,925 
Etikkurs -0,039 0,020 -0,102 -1,980 0,048 0,919 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,008 -0,093 -1,791 0,074 0,904 

Kollektivt arbete -0,009 0,005 -0,088 -1,716 0,087 0,927 

B
lock 3 

Konstant -2,669 1,508   -1,769 0,078   
Genus -0,073 0,019 -0,194 -3,742 0,000 0,903 
Ålder 0,002 0,001 0,118 2,124 0,034 0,783 
Utbildningsnivå 0,009 0,006 0,081 1,561 0,119 0,905 
Etikkurs -0,039 0,021 -0,101 -1,887 0,060 0,854 
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Arbets-
tillfredsställelse 

-0,016 0,008 -0,103 -1,969 0,050 0,884 

Kollektivt arbete -0,010 0,006 -0,093 -1,782 0,076 0,903 
Etisk Kod 0,002 0,020 0,005 0,097 0,923 0,868 
Chef Utilitarism 0,018 0,019 0,047 0,932 0,352 0,944 
Belöningssystem 0,008 0,005 0,073 1,413 0,158 0,907 
Etisk träning 0,005 0,024 0,012 0,219 0,827 0,880 

B
lock 4 

Konstant -2,760 1,506   -1,833 0,068   
Genus -0,078 0,020 -0,209 -3,972 0,000 0,877 
Ålder 0,002 0,001 0,124 2,216 0,027 0,780 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,075 1,445 0,149 0,900 
Etikkurs -0,043 0,021 -0,113 -2,094 0,037 0,838 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,013 0,008 -0,085 -1,591 0,113 0,846 

Kollektivt arbete -0,010 0,006 -0,096 -1,842 0,066 0,902 
Etisk Kod 0,001 0,020 0,003 0,061 0,951 0,868 
Chef Utilitarism 0,020 0,019 0,054 1,069 0,286 0,937 
Belöningssystem 0,009 0,005 0,082 1,584 0,114 0,896 
Etisk träning 0,004 0,024 0,010 0,182 0,856 0,879 
Konkurrens -0,010 0,006 -0,086 -1,617 0,107 0,857 

Modell No. 2 – Koefficientmodell, Plikt  
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Appendix	  12	  –	  Modell	  No.	  3	  –	  Egoism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 3 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Egoism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 11,4 procent, för block 2 13,3 

procent, för block 3 14,6 procent och modellens totala förklaringsgrad är 15,4 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens 

totala urval om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det 

empiriska resultatet, är att vi i denna modell har inkluderat variabeln ChefPlikt och därmed 

exkluderat variablen ChefEgoism. 

 

Modell No. 3 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             

B
lock 1 

Konstant -9,470 1,492   -6,346 0,000   
Genus -0,025 0,020 -0,062 -1,257 0,209 0,928 
Ålder 0,005 0,001 0,339 6,646 0,000 0,878 
Utbildningsnivå -0,001 0,006 -0,011 -0,230 0,818 0,925 
Etikkurs 0,008 0,021 0,020 0,396 0,692 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,011 0,008 -0,063 -1,255 0,210 0,917 

B
lock 2 

Konstant -9,997 1,555   -6,427 0,000   
Genus -0,030 0,020 -0,075 -1,494 0,136 0,884 
Ålder 0,005 0,001 0,360 6,732 0,000 0,784 
Utbildningsnivå 0,000 0,006 -0,001 -0,019 0,985 0,837 
Etikkurs 0,016 0,021 0,038 0,759 0,448 0,907 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,006 0,009 -0,038 -0,747 0,455 0,866 

Organisations-
storlek 

-0,041 0,021 -0,101 -1,922 0,055 0,804 

Kollektivt arbete -0,013 0,006 -0,112 -2,276 0,023 0,918 
Låg Yrkesnivå 0,034 0,022 0,084 1,538 0,125 0,749 B

lock 
3 Konstant -9,536 1,556   -6,128 0,000   

Genus -0,023 0,020 -0,056 -1,113 0,266 0,866 
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Ålder 0,005 0,001 0,342 6,378 0,000 0,768 
Utbildningsnivå 0,000 0,006 -0,002 -0,047 0,962 0,811 
Etikkurs 0,026 0,021 0,064 1,251 0,212 0,849 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,007 0,009 -0,042 -0,816 0,415 0,839 

Organisations-
storlek 

-0,032 0,022 -0,080 -1,497 0,135 0,767 

Kollektivt arbete -0,012 0,006 -0,104 -2,093 0,037 0,900 
Låg Yrkesnivå 0,029 0,022 0,073 1,318 0,188 0,729 
Chef Plikt 0,050 0,038 0,065 1,321 0,187 0,923 
Etisk kod -0,022 0,021 -0,054 -1,051 0,294 0,832 
Belöningssystem 0,015 0,006 0,134 2,699 0,007 0,898 
Etisk träning -0,020 0,025 -0,042 -0,824 0,410 0,870 

B
lock 4 

Konstant -9,882 1,556   -6,349 0,000   
Genus -0,028 0,020 -0,070 -1,375 0,170 0,854 
Ålder 0,005 0,001 0,356 6,630 0,000 0,757 
Utbildningsnivå 0,000 0,006 -0,003 -0,060 0,952 0,811 
Etikkurs 0,019 0,021 0,046 0,901 0,368 0,828 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,004 0,009 -0,025 -0,475 0,635 0,819 

Organisations-
storlek 

-0,033 0,021 -0,083 -1,561 0,119 0,766 

Kollektivt arbete -0,012 0,006 -0,108 -2,199 0,029 0,898 
Låg Yrkesnivå 0,018 0,023 0,045 0,797 0,426 0,692 
Chef Plikt 0,044 0,038 0,057 1,172 0,242 0,918 
Etisk kod -0,023 0,021 -0,056 -1,101 0,272 0,831 
Belöningssystem 0,016 0,006 0,144 2,914 0,004 0,889 
Etisk träning -0,021 0,025 -0,043 -0,858 0,392 0,869 
Konkurrens -0,014 0,006 -0,114 -2,181 0,030 0,805 

Modell No. 3 – Koefficientmodell, Egoism  
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Appendix	  13	  –	  Modell	  No.	  3	  –	  Utilitarism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 3 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Utilitarism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 6 procent, för block 2 6,2 procent, 

för block 3 6 procent och modellens totala förklaringsgrad är 6 procent. Modellens 

standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens totala urval 

om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det empiriska 

resultatet, är att vi i denna modell har inkluderat variabeln ChefPlikt och därmed exkluderat 

variablen ChefEgoism. 

 

Modell No. 3 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             

B
lock 1 

Konstant 3,674 2,098   1,751 0,081   
Genus -0,084 0,028 -0,154 -3,005 0,003 0,928 
Ålder -0,001 0,001 -0,042 -0,802 0,423 0,878 
Utbildningsnivå 0,014 0,008 0,090 1,761 0,079 0,925 
Etikkurs 0,001 0,029 0,001 0,028 0,978 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,047 0,012 -0,204 -3,962 0,000 0,917 

B
lock 2 

Konstant 3,089 2,209   1,398 0,163   
Genus -0,085 0,029 -0,154 -2,939 0,003 0,884 
Ålder -0,001 0,001 -0,026 -0,461 0,645 0,784 
Utbildningsnivå 0,017 0,009 0,106 1,975 0,049 0,837 
Etikkurs 0,007 0,029 0,012 0,228 0,820 0,907 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,045 0,012 -0,196 -3,715 0,000 0,866 

Organisations-
storlek 

-0,042 0,030 -0,076 -1,390 0,165 0,804 

Kollektivt arbete -0,009 0,008 -0,060 -1,165 0,245 0,918 
Låg Yrkesnivå 0,013 0,031 0,023 0,401 0,689 0,749 B

lock 
3 Konstant 2,868 2,230   1,287 0,199   

Genus -0,085 0,029 -0,154 -2,908 0,004 0,866 
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Ålder 0,000 0,001 -0,020 -0,354 0,723 0,768 
Utbildningsnivå 0,017 0,009 0,107 1,957 0,051 0,811 
Etikkurs -0,003 0,030 -0,005 -0,101 0,920 0,849 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,045 0,012 -0,194 -3,606 0,000 0,839 

Organisations-
storlek 

-0,051 0,031 -0,093 -1,643 0,101 0,767 

Kollektivt arbete -0,011 0,008 -0,069 -1,330 0,184 0,900 
Låg Yrkesnivå 0,011 0,032 0,020 0,352 0,725 0,729 
Chef Plikt 0,051 0,054 0,049 0,951 0,342 0,923 
Etisk kod 0,010 0,030 0,019 0,354 0,723 0,832 
Belöningssystem -0,002 0,008 -0,010 -0,200 0,842 0,898 
Etisk träning 0,047 0,036 0,070 1,319 0,188 0,870 

B
lock 4 

Konstant 2,633 2,241   1,175 0,241   
Genus -0,088 0,029 -0,161 -3,012 0,003 0,854 
Ålder 0,000 0,001 -0,013 -0,224 0,823 0,757 
Utbildningsnivå 0,017 0,009 0,107 1,951 0,052 0,811 
Etikkurs -0,008 0,031 -0,014 -0,261 0,794 0,828 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,043 0,013 -0,185 -3,405 0,001 0,819 

Organisations-
storlek 

-0,052 0,031 -0,094 -1,669 0,096 0,766 

Kollektivt arbete -0,011 0,008 -0,071 -1,374 0,170 0,898 
Låg Yrkesnivå 0,004 0,033 0,006 0,109 0,913 0,692 
Chef Plikt 0,048 0,054 0,045 0,877 0,381 0,918 
Etisk kod 0,010 0,030 0,018 0,333 0,739 0,831 
Belöningssystem -0,001 0,008 -0,005 -0,097 0,922 0,889 
Etisk träning 0,046 0,036 0,069 1,305 0,193 0,869 
Konkurrens -0,009 0,009 -0,057 -1,032 0,303 0,805 

Modell No. 3 – Koefficientmodell, Utilitarism  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	  
	  
	  

	   181	  

Appendix	  14	  –	  Modell	  No.	  3	  –	  Plikt	  
 
Nedan presenteras Modell No. 3 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln Plikt. 

Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella faktorer, 

block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 av 

individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs av 

tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är hänförbara 

till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 5,5 procent, för block 2 5,6 procent, för 

block 3 5,2 procent och modellens totala förklaringsgrad är 5,4 procent. Modellens 

standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens totala urval 

om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det empiriska 

resultatet, är att vi i denna modell har inkluderat variabeln ChefPlikt och därmed exkluderat 

variablen ChefEgoism. 

 

Modell No. 3 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             

B
lock 1 

Konstant -2,482 1,435   -1,730 0,084   
Genus -0,073 0,019 -0,194 -3,784 0,000 0,928 
Ålder 0,002 0,001 0,112 2,118 0,035 0,878 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,075 1,454 0,147 0,925 
Etikkurs -0,041 0,020 -0,106 -2,052 0,041 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,016 0,008 -0,104 -2,009 0,045 0,917 

B
lock 2 

Konstant -3,039 1,511   -2,012 0,045   
Genus -0,076 0,020 -0,204 -3,887 0,000 0,884 
Ålder 0,002 0,001 0,133 2,383 0,018 0,784 
Utbildningsnivå 0,007 0,006 0,062 1,157 0,248 0,837 
Etikkurs -0,040 0,020 -0,104 -2,003 0,046 0,907 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,014 0,008 -0,089 -1,682 0,093 0,866 

Organisations-
storlek 

0,011 0,021 0,030 0,536 0,593 0,804 

Kollektivt arbete -0,010 0,006 -0,089 -1,729 0,085 0,918 
Låg Yrkesnivå 0,003 0,021 0,008 0,146 0,884 0,749 B

lock 
3 Konstant -2,808 1,526   -1,840 0,067   

Genus -0,073 0,020 -0,196 -3,686 0,000 0,866 
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Ålder 0,002 0,001 0,123 2,182 0,030 0,768 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,070 1,271 0,204 0,811 
Etikkurs -0,039 0,021 -0,102 -1,898 0,058 0,849 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,009 -0,098 -1,807 0,072 0,839 

Organisations-
storlek 

0,012 0,021 0,032 0,563 0,574 0,767 

Kollektivt arbete -0,010 0,006 -0,091 -1,740 0,083 0,900 
Låg Yrkesnivå 0,003 0,022 0,009 0,153 0,878 0,729 
Chef Plikt 0,012 0,037 0,016 0,318 0,750 0,923 
Etisk kod 0,001 0,020 0,002 0,045 0,964 0,832 
Belöningssystem 0,008 0,005 0,076 1,453 0,147 0,898 
Etisk träning 0,005 0,024 0,010 0,189 0,851 0,870 

B
lock 4 

Konstant -3,034 1,532   -1,980 0,048   
Genus -0,077 0,020 -0,205 -3,840 0,000 0,854 
Ålder 0,002 0,001 0,133 2,348 0,019 0,757 
Utbildningsnivå 0,008 0,006 0,069 1,265 0,207 0,811 
Etikkurs -0,044 0,021 -0,114 -2,104 0,036 0,828 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,013 0,009 -0,086 -1,566 0,118 0,819 

Organisations-
storlek 

0,011 0,021 0,030 0,526 0,599 0,766 

Kollektivt arbete -0,010 0,006 -0,094 -1,806 0,072 0,898 
Låg Yrkesnivå -0,004 0,022 -0,011 -0,178 0,859 0,692 
Chef Plikt 0,008 0,037 0,011 0,217 0,828 0,918 
Etisk kod 0,000 0,020 0,001 0,016 0,988 0,831 
Belöningssystem 0,009 0,005 0,083 1,591 0,113 0,889 
Etisk träning 0,004 0,024 0,009 0,169 0,866 0,869 
Konkurrens -0,009 0,006 -0,080 -1,449 0,148 0,805 

Modell No. 3 – Koefficientmodell, Plikt  
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Appendix	  15	  –	  Modell	  No.	  4	  –	  Egoism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 4 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Egoism. Modellen är signifikant i samtliga tre block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs det 

sista blocket av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. 

Förklaringsgraden för block 1 är 11,8 procent, för block 2 13,7 procent och modellens totala 

förklaringsgrad är 15,4 procent. Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. 

Urvalet för modellen är studiens totala urval om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell 

No. 1, som presenterades i det empiriska resultatet, är att organisatoriska faktorer hänförbara 

till marknaden har exkluderat med anledning av samvariation med andra variabler som 

inkluderats i denna modell. I denna modell har faktorerna Ålder och Arbetstillfredsställelse 

ersatts av variablerna Arbetserfarenhet och Meningsfullt arbete. Vidare har variablerna 

Organisationsstorlek samt Låg yrkesnivå ersatts av Byråkrati samt Mellan Yrkesnivå.  

 

Modell No. 4 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             

B
lock 1 

Konstant 0,567 0,062   9,090 0,000   
Genus -0,022 0,020 -0,055 -1,122 0,262 0,937 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,332 -6,421 0,000 0,850 
Utbildningsnivå -0,008 0,006 -0,067 -1,349 0,178 0,919 
Etikkurs 0,012 0,021 0,029 0,587 0,558 0,928 
Meningsfullt-
arbete 

-0,015 0,009 -0,088 -1,768 0,078 0,913 

B
lock 2 

Konstant 0,648 0,068   9,594 0,000   
Genus -0,033 0,020 -0,082 -1,650 0,100 0,905 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,343 -6,491 0,000 0,797 
Utbildningsnivå -0,012 0,006 -0,100 -1,972 0,049 0,876 
Etikkurs 0,006 0,021 0,014 0,283 0,777 0,891 
Meningsfullt-
arbete 

-0,013 0,009 -0,075 -1,514 0,131 0,905 

Byråkrati 0,021 0,010 0,102 1,971 0,050 0,825 
Kollektivt arbete -0,012 0,006 -0,107 -2,204 0,028 0,944 
MellanYrkesnivå -0,029 0,021 -0,067 -1,406 0,161 0,978 B

lock 
3 Konstant 0,576 0,071   8,089 0,000   

Genus -0,026 0,020 -0,064 -1,284 0,200 0,889 
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Erfarenhet -0,005 0,001 -0,326 -6,185 0,000 0,787 
Utbildningsnivå -0,010 0,006 -0,085 -1,674 0,095 0,855 
Etikkurs 0,018 0,021 0,044 0,852 0,395 0,836 
Meningsfullt-
arbete 

-0,014 0,009 -0,080 -1,604 0,110 0,889 

Byråkrati 0,023 0,010 0,115 2,223 0,027 0,816 
Kollektivt arbete -0,011 0,006 -0,098 -2,006 0,046 0,925 
MellanYrkesnivå -0,020 0,021 -0,047 -0,975 0,330 0,946 
Etisk Kod -0,023 0,020 -0,058 -1,137 0,256 0,839 
Belöningssystem 0,016 0,005 0,144 2,924 0,004 0,904 
Etisk träning -0,029 0,024 -0,058 -1,169 0,243 0,882 

Modell No. 4 – Koefficientmodell, Egoism  
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Appendix	  16	  –	  Modell	  No.	  4	  –	  Utilitarism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 4 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Utilitarism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs det 

sista blocket av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. 

Förklaringsgraden för block 1 är 8,7 procent, för block 2 9,4 procent och modellens totala 

förklaringsgrad är 9,3 procent. Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. 

Urvalet för modellen är studiens totala urval om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell 

No. 1, som presenterades i det empiriska resultatet, är att organisatoriska faktorer hänförbara 

till marknaden har exkluderat med anledning av samvariation med andra variabler som 

inkluderats i denna modell. I denna modell har faktorerna Ålder och Arbetstillfredsställelse 

ersatts av variablerna Arbetserfarenhet och Meningsfullt arbete. Vidare har variablerna 

Organisationsstorlek samt Låg yrkesnivå ersatts av Byråkrati samt Mellan Yrkesnivå. 

 

Modell No. 4 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             

B
lock 1 

Konstant 2,082 0,087   24,028 0,000   
Genus -0,089 0,028 -0,163 -3,243 0,001 0,937 
Erfarenhet 0,001 0,001 0,026 0,486 0,627 0,850 
Utbildningsnivå 0,015 0,008 0,097 1,906 0,057 0,919 
Etikkurs 0,011 0,029 0,019 0,382 0,702 0,928 
Meningsfullt-
arbete 

-0,061 0,012 -0,261 -5,126 0,000 0,913 

B
lock 2 

Konstant 2,148 0,095   22,714 0,000   
Genus -0,089 0,028 -0,162 -3,188 0,002 0,905 
Erfarenhet 0,000 0,001 0,001 0,014 0,989 0,797 
Utbildningsnivå 0,016 0,008 0,097 1,879 0,061 0,876 
Etikkurs 0,019 0,029 0,034 0,671 0,503 0,891 
Meningsfullt-
arbete 

-0,061 0,012 -0,260 -5,103 0,000 0,905 

Byråkrati -0,017 0,015 -0,062 -1,170 0,243 0,825 
Kollektivt arbete -0,011 0,008 -0,073 -1,463 0,144 0,944 
MellanYrkesnivå -0,040 0,029 -0,069 -1,402 0,162 0,978 B

lock 
3 Konstant 2,165 0,101   21,498 0,000   

Genus -0,092 0,028 -0,167 -3,253 0,001 0,889 
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Erfarenhet 0,000 0,001 -0,003 -0,048 0,962 0,787 
Utbildningsnivå 0,016 0,008 0,099 1,899 0,058 0,855 
Etikkurs 0,008 0,030 0,014 0,262 0,793 0,836 
Meningsfullt-
arbete 

-0,062 0,012 -0,265 -5,163 0,000 0,889 

Byråkrati -0,018 0,015 -0,067 -1,253 0,211 0,816 
Kollektivt arbete -0,013 0,008 -0,083 -1,654 0,099 0,925 
MellanYrkesnivå -0,046 0,029 -0,078 -1,558 0,120 0,946 
Etisk Kod 0,024 0,029 0,045 0,848 0,397 0,839 
Belöningssystem -0,003 0,008 -0,022 -0,436 0,663 0,904 
Etisk träning 0,038 0,035 0,057 1,100 0,272 0,882 

Modell No. 4 – Koefficientmodell, Utilitarism  
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Appendix	  17	  –	  Modell	  No.	  4	  –	  Plikt	  
 
Nedan presenteras Modell No. 4 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln Plikt. 

Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella faktorer, 

block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs det sista blocket 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. 

Förklaringsgraden för block 1 är 5,4 procent, för block 2 10,3 procent och modellens totala 

förklaringsgrad är 10,5 procent. Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. 

Urvalet för modellen är studiens totala urval om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell 

No. 1, som presenterades i det empiriska resultatet, är att organisatoriska faktorer hänförbara 

till marknaden har exkluderat med anledning av samvariation med andra variabler som 

inkluderats i denna modell. I denna modell har faktorerna Ålder och Arbetstillfredsställelse 

ersatts av variablerna Arbetserfarenhet och Meningsfullt arbete. Vidare har variablerna 

Organisationsstorlek samt Låg yrkesnivå ersatts av Byråkrati samt Mellan Yrkesnivå. 

 

Modell No. 4 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             

B
lock 1 

Konstant 0,594 0,060   9,874 0,000   
Genus -0,070 0,019 -0,188 -3,674 0,000 0,937 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,082 -1,531 0,127 0,850 
Utbildningsnivå 0,007 0,006 0,061 1,175 0,241 0,919 
Etikkurs -0,036 0,020 -0,094 -1,822 0,069 0,928 
Meningsfullt-
arbete 

-0,020 0,008 -0,123 -2,384 0,018 0,913 

B
lock 2 

Konstant 0,647 0,064   10,097 0,000   
Genus -0,084 0,019 -0,225 -4,441 0,000 0,905 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,071 -1,324 0,186 0,797 
Utbildningsnivå 0,002 0,006 0,014 0,276 0,783 0,876 
Etikkurs -0,053 0,020 -0,136 -2,670 0,008 0,891 
Meningsfullt-
arbete 

-0,016 0,008 -0,103 -2,027 0,043 0,905 

Byråkrati 0,045 0,010 0,240 4,521 0,000 0,825 
Kollektivt arbete -0,009 0,005 -0,088 -1,775 0,077 0,944 
MellanYrkesnivå 0,020 0,020 0,051 1,047 0,296 0,978 B

lock 
3 Konstant 0,604 0,068   8,860 0,000   

Genus -0,080 0,019 -0,214 -4,192 0,000 0,889 
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Erfarenhet -0,001 0,001 -0,061 -1,119 0,264 0,787 
Utbildningsnivå 0,003 0,006 0,027 0,528 0,598 0,855 
Etikkurs -0,051 0,020 -0,132 -2,502 0,013 0,836 
Meningsfullt-
arbete 

-0,018 0,008 -0,110 -2,159 0,032 0,889 

Byråkrati 0,046 0,010 0,246 4,625 0,000 0,816 
Kollektivt arbete -0,010 0,005 -0,089 -1,778 0,076 0,925 
MellanYrkesnivå 0,024 0,020 0,061 1,225 0,221 0,946 
Etisk Kod -0,007 0,020 -0,017 -0,333 0,739 0,839 
Belöningssystem 0,010 0,005 0,094 1,866 0,063 0,904 
Etisk träning 0,006 0,023 0,013 0,254 0,800 0,882 

Modell No. 4 – Koefficientmodell, Plikt  
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Appendix	  18	  –	  Modell	  No.	  5	  –	  Egoism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 5 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Egoism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 11,4 procent, för block 2 12,2 

procent, för block 3 13,9 procent och modellens totala förklaringsgrad är 14,2 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens 

totala urval om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det 

empiriska resultatet, är att variablerna Ålder och Låg Yrkesnivå har ersatt av faktorerna 

Arbetserfarenhet och Hög Yrkesnivå. Dessutom har variablerna gällande chefens agerande 

exkluderats ur denna modell.  

 

Modell No. 5 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             

B
lock 1 

Konstant 0,541 0,061   8,823 0,000   
Genus -0,022 0,020 -0,056 -1,129 0,260 0,936 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,342 -6,657 0,000 0,865 
Utbildningsnivå -0,008 0,006 -0,068 -1,370 0,172 0,918 
Etikkurs 0,009 0,021 0,023 0,459 0,646 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,010 0,008 -0,061 -1,229 0,220 0,916 

B
lock 2 

Konstant 0,597 0,066   9,080 0,000   
Genus -0,023 0,020 -0,058 -1,168 0,244 0,916 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,375 -6,937 0,000 0,774 
Utbildningsnivå -0,009 0,006 -0,074 -1,478 0,140 0,907 
Etikkurs 0,011 0,021 0,027 0,546 0,586 0,917 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,009 0,009 -0,053 -1,034 0,302 0,876 

Kollektivt arbete -0,013 0,006 -0,111 -2,258 0,024 0,942 
Hög Yrkesnivå 0,011 0,024 0,024 0,455 0,650 0,839 

B
lock 3 

Konstant 0,531 0,069   7,698 0,000   
Genus -0,017 0,020 -0,043 -0,863 0,389 0,904 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,350 -6,457 0,000 0,756 
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Utbildningsnivå -0,007 0,006 -0,061 -1,225 0,221 0,887 
Etikkurs 0,025 0,021 0,060 1,171 0,242 0,851 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,010 0,009 -0,059 -1,166 0,244 0,862 

Kollektivt arbete -0,011 0,006 -0,099 -2,005 0,046 0,921 
Hög Yrkesnivå -0,002 0,024 -0,005 -0,102 0,919 0,811 
Etisk kod -0,025 0,020 -0,061 -1,204 0,229 0,862 
Belöningssystem 0,016 0,006 0,143 2,858 0,005 0,886 
Etisk träning -0,029 0,025 -0,059 -1,178 0,240 0,882 

B
lock 4 

Konstant 0,579 0,075   7,727 0,000   
Genus -0,026 0,021 -0,065 -1,265 0,207 0,839 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,360 -6,609 0,000 0,747 
Utbildningsnivå -0,010 0,006 -0,086 -1,649 0,100 0,809 
Etikkurs 0,019 0,021 0,046 0,880 0,379 0,826 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,009 0,009 -0,053 -1,049 0,295 0,857 

Kollektivt arbete -0,012 0,006 -0,101 -2,058 0,040 0,920 
Hög Yrkesnivå 0,006 0,025 0,014 0,259 0,796 0,771 
Etisk kod -0,025 0,020 -0,063 -1,243 0,215 0,862 
Belöningssystem 0,017 0,006 0,150 2,987 0,003 0,880 
Etisk träning -0,028 0,025 -0,058 -1,151 0,251 0,881 
Privatabolag -0,039 0,024 -0,090 -1,607 0,109 0,699 

Modell No. 5 – Koefficientmodell, Egoism  
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Appendix	  19	  –	  Modell	  No.	  5	  –	  Utilitarism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 5 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Utilitarism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 5,9 procent, för block 2 6,5 

procent, för block 3 6,2 procent och modellens totala förklaringsgrad är 6,5 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens 

totala urval om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det 

empiriska resultatet, är att variablerna Ålder och Låg Yrkesnivå har ersatt av faktorerna 

Arbetserfarenhet och Hög Yrkesnivå. Dessutom har variablerna gällande chefens agerande 

exkluderats ur denna modell. 

 

Modell No. 5 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             

B
lock 1 

Konstant 1,993 0,086   23,068 0,000   
Genus -0,090 0,028 -0,164 -3,209 0,001 0,936 
Erfarenhet 0,000 0,001 -0,001 -0,016 0,987 0,865 
Utbildningsnivå 0,015 0,008 0,093 1,802 0,072 0,918 
Etikkurs 0,000 0,029 0,000 0,001 0,999 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,045 0,012 -0,193 -3,742 0,000 0,916 

B
lock 2 

Konstant 2,046 0,093   22,088 0,000   
Genus -0,086 0,028 -0,157 -3,051 0,002 0,916 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,039 -0,695 0,487 0,774 
Utbildningsnivå 0,015 0,008 0,094 1,828 0,068 0,907 
Etikkurs 0,000 0,029 0,000 0,004 0,997 0,917 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,046 0,012 -0,198 -3,763 0,000 0,876 

Kollektivt arbete -0,012 0,008 -0,074 -1,468 0,143 0,942 
Hög Yrkesnivå 0,050 0,034 0,079 1,473 0,142 0,839 

B
lock 3 

Konstant 2,060 0,098   20,935 0,000   
Genus -0,087 0,028 -0,159 -3,073 0,002 0,904 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,044 -0,776 0,438 0,756 
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Utbildningsnivå 0,015 0,008 0,096 1,829 0,068 0,887 
Etikkurs -0,011 0,030 -0,019 -0,363 0,717 0,851 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,046 0,012 -0,201 -3,788 0,000 0,862 

Kollektivt arbete -0,013 0,008 -0,083 -1,610 0,108 0,921 
Hög Yrkesnivå 0,055 0,035 0,086 1,572 0,117 0,811 
Etisk kod 0,012 0,029 0,022 0,412 0,681 0,862 
Belöningssystem -0,003 0,008 -0,021 -0,409 0,683 0,886 
Etisk träning 0,041 0,035 0,061 1,171 0,242 0,882 

B
lock 4 

Konstant 1,995 0,107   18,689 0,000   
Genus -0,075 0,029 -0,137 -2,547 0,011 0,839 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,034 -0,601 0,549 0,747 
Utbildningsnivå 0,019 0,009 0,121 2,212 0,028 0,809 
Etikkurs -0,003 0,031 -0,005 -0,091 0,928 0,826 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,048 0,012 -0,207 -3,898 0,000 0,857 

Kollektivt arbete -0,013 0,008 -0,080 -1,564 0,119 0,920 
Hög Yrkesnivå 0,042 0,036 0,066 1,188 0,236 0,771 
Etisk kod 0,013 0,029 0,024 0,448 0,655 0,862 
Belöningssystem -0,004 0,008 -0,028 -0,537 0,592 0,880 
Etisk träning 0,040 0,035 0,060 1,145 0,253 0,881 
Privatabolag 0,054 0,034 0,092 1,557 0,120 0,699 

Modell No. 5 – Koefficientmodell, Utilitarism  
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Appendix	  20	  –	  Modell	  No.	  5	  –	  Plikt	  
 
Nedan presenteras Modell No. 5 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln Plikt. 

Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella faktorer, 

block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 av 

individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs av 

tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är hänförbara 

till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 5,1 procent, för block 2 5,9 procent, för 

block 3 5,9 procent och modellens totala förklaringsgrad är 6,5 procent. Modellens 

standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är studiens totala urval 

om 388 respondenter. Skillnaden mot Modell No. 1, som presenteras i det empiriska 

resultatet, är att variablerna Ålder och Låg Yrkesnivå har ersatt av faktorerna Arbetserfarenhet 

och Hög Yrkesnivå. Dessutom har variablerna gällande chefens agerande exkluderats ur denna 

modell. 

 

Modell No. 5 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             

B
lock 1 

Konstant 0,579 0,059   9,791 0,000   
Genus -0,070 0,019 -0,187 -3,658 0,000 0,936 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,090 -1,686 0,093 0,865 
Utbildningsnivå 0,006 0,006 0,058 1,129 0,260 0,918 
Etikkurs -0,040 0,020 -0,104 -2,018 0,044 0,921 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,017 0,008 -0,109 -2,109 0,036 0,916 

B
lock 2 

Konstant 0,613 0,063   9,676 0,000   
Genus -0,076 0,019 -0,203 -3,937 0,000 0,916 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,087 -1,551 0,122 0,774 
Utbildningsnivå 0,005 0,006 0,045 0,876 0,382 0,907 
Etikkurs -0,037 0,020 -0,097 -1,875 0,062 0,917 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,013 0,008 -0,085 -1,612 0,108 0,876 

Kollektivt arbete -0,009 0,005 -0,080 -1,566 0,118 0,942 
Hög Yrkesnivå -0,039 0,023 -0,089 -1,658 0,098 0,839 

B
lock 3 

Konstant 0,573 0,067   8,535 0,000   
Genus -0,073 0,019 -0,194 -3,750 0,000 0,904 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,073 -1,279 0,202 0,756 
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Utbildningsnivå 0,006 0,006 0,058 1,114 0,266 0,887 
Etikkurs -0,036 0,021 -0,092 -1,728 0,085 0,851 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,008 -0,095 -1,793 0,074 0,862 

Kollektivt arbete -0,009 0,005 -0,081 -1,572 0,117 0,921 
Hög Yrkesnivå -0,045 0,024 -0,103 -1,890 0,059 0,811 
Etisk kod -0,001 0,020 -0,003 -0,054 0,957 0,862 
Belöningssystem 0,010 0,005 0,093 1,771 0,077 0,886 
Etisk träning 0,004 0,024 0,008 0,150 0,881 0,882 

B
lock 4 

Konstant 0,625 0,073   8,594 0,000   
Genus -0,083 0,020 -0,221 -4,115 0,000 0,839 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,084 -1,477 0,141 0,747 
Utbildningsnivå 0,003 0,006 0,029 0,525 0,600 0,809 
Etikkurs -0,042 0,021 -0,109 -2,023 0,044 0,826 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,014 0,008 -0,088 -1,662 0,097 0,857 

Kollektivt arbete -0,009 0,005 -0,084 -1,632 0,103 0,920 
Hög Yrkesnivå -0,035 0,024 -0,081 -1,440 0,151 0,771 
Etisk kod -0,002 0,020 -0,005 -0,095 0,924 0,862 
Belöningssystem 0,010 0,005 0,101 1,922 0,055 0,880 
Etisk träning 0,004 0,024 0,010 0,183 0,855 0,881 
Privatabolag -0,043 0,023 -0,108 -1,830 0,068 0,699 

Modell No. 5 – Koefficientmodell, Plikt  
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Appendix	  21	  –	  Modell	  No.	  6	  –	  Egoism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 6 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Egoism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs det 

sista blocket av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. 

Förklaringsgraden för block 1 är 12,2 procent, för block 2 13,9 procent och modellens totala 

förklaringsgrad är 15,8 procent. Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. 

Urvalet för modellen är endast svenskar och bosnier vilket är totalt 368 respondenter. 

Skillnaden mot Modell No. 1, som presenterades i det empiriska resultatet, är att 

organisatoriska faktorer hänförbara till marknaden har exkluderat med anledning av 

samvariation med andra variabler som inkluderats i denna modell. I denna modell har 

faktorerna Ålder och Arbetstillfredsställelse ersatts av variablerna Arbetserfarenhet och 

Meningsfullt arbete. Vidare har variablerna Organisationsstorlek samt Låg yrkesnivå ersatts 

av Byråkrati samt Mellan Yrkesnivå. Dessutom har variabeln Svensk inkluderats i denna 

modell.  

 

Modell No. 6 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             
B

lock 1 
Konstant 0,620 0,078   7,910 0,000   
Genus -0,026 0,021 -0,063 -1,249 0,213 0,931 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,324 -5,704 0,000 0,742 
Utbildningsnivå -0,009 0,006 -0,073 -1,419 0,157 0,914 
Etikkurs 0,005 0,021 0,013 0,251 0,802 0,921 
Meningsfullt-
arbete 

-0,016 0,009 -0,094 -1,827 0,069 0,899 

svensk -0,045 0,048 -0,050 -0,944 0,346 0,858 

B
lock 2 

Konstant 0,705 0,083   8,464 0,000   
Genus -0,035 0,021 -0,086 -1,679 0,094 0,903 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,339 -5,890 0,000 0,707 
Utbildningsnivå -0,012 0,006 -0,100 -1,931 0,054 0,875 
Etikkurs 0,001 0,022 0,003 0,065 0,948 0,892 
Meningsfullt-
arbete 

-0,014 0,009 -0,080 -1,553 0,121 0,887 

svensk -0,049 0,048 -0,054 -1,029 0,304 0,852 
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Byråkrati 0,017 0,011 0,082 1,555 0,121 0,834 
Kollektivt arbete -0,013 0,006 -0,118 -2,350 0,019 0,934 
Mellan 
Yrkesnivå -0,027 0,021 -0,063 -1,287 0,199 0,976 

B
lock 3 

Konstant 0,616 0,087   7,058 0,000   
Genus -0,027 0,021 -0,066 -1,307 0,192 0,889 
Erfarenhet -0,005 0,001 -0,325 -5,684 0,000 0,702 
Utbildningsnivå -0,010 0,006 -0,083 -1,602 0,110 0,853 
Etikkurs 0,015 0,022 0,037 0,696 0,487 0,826 
Meningsfullt-
arbete 

-0,014 0,009 -0,084 -1,632 0,104 0,875 

svensk -0,040 0,047 -0,044 -0,838 0,403 0,847 
Byråkrati 0,020 0,011 0,097 1,835 0,067 0,823 
Kollektivt arbete -0,013 0,006 -0,110 -2,192 0,029 0,916 
Mellan 
Yrkesnivå -0,017 0,021 -0,040 -0,810 0,418 0,943 

Etisk kod -0,021 0,021 -0,053 -1,006 0,315 0,832 
Belöningssystem 0,018 0,006 0,156 3,080 0,002 0,896 
Etisk träning -0,029 0,025 -0,059 -1,144 0,253 0,865 

Modell No. 6 – Koefficientmodell, Egoism  
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Appendix	  22	  –	  Modell	  No.	  6	  –	  Utilitarism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 6 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Utilitarism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs det 

sista blocket av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. 

Förklaringsgraden för block 1 är 10,3 procent, för block 2 11,1 procent och modellens totala 

förklaringsgrad är 11 procent. Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. 

Urvalet för modellen är endast svenskar och bosnier vilket är totalt 368 respondenter. 

Skillnaden mot Modell No. 1, som presenterades i det empiriska resultatet, är att 

organisatoriska faktorer hänförbara till marknaden har exkluderat med anledning av 

samvariation med andra variabler som inkluderats i denna modell. I denna modell har 

faktorerna Ålder och Arbetstillfredsställelse ersatts av variablerna Arbetserfarenhet och 

Meningsfullt arbete. Vidare har variablerna Organisationsstorlek samt Låg yrkesnivå ersatts 

av Byråkrati samt Mellan Yrkesnivå. Dessutom har variabeln Svensk inkluderats i denna 

modell. 

 

Modell No. 6 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             
B

lock 1 
Konstant 2,032 0,107   19,053 0,000   
Genus -0,110 0,028 -0,201 -3,922 0,000 0,931 
Erfarenhet 0,000 0,001 0,004 0,069 0,945 0,742 
Utbildningsnivå 0,018 0,008 0,112 2,158 0,032 0,914 
Etikkurs 0,013 0,029 0,024 0,460 0,646 0,921 
Meningsfullt-
arbete 

-0,058 0,012 -0,254 -4,878 0,000 0,899 

svensk 0,067 0,065 0,055 1,024 0,307 0,858 

B
lock 2 

Konstant 2,104 0,114   18,461 0,000   
Genus -0,108 0,028 -0,198 -3,827 0,000 0,903 
Erfarenhet 0,000 0,001 -0,017 -0,290 0,772 0,707 
Utbildningsnivå 0,018 0,008 0,114 2,172 0,031 0,875 
Etikkurs 0,022 0,029 0,039 0,742 0,459 0,892 
Meningsfullt-
arbete 

-0,059 0,012 -0,257 -4,920 0,000 0,887 

svensk 0,057 0,065 0,047 0,874 0,383 0,852 
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Byråkrati -0,020 0,015 -0,074 -1,367 0,173 0,834 
Kollektivt arbete -0,010 0,008 -0,067 -1,319 0,188 0,934 
Mellan 
Yrkesnivå -0,044 0,029 -0,075 -1,506 0,133 0,976 

B
lock 3 

Konstant 2,116 0,121   17,510 0,000   
Genus -0,110 0,029 -0,201 -3,854 0,000 0,889 
Erfarenhet 0,000 0,001 -0,019 -0,321 0,748 0,702 
Utbildningsnivå 0,019 0,009 0,117 2,203 0,028 0,853 
Etikkurs 0,009 0,031 0,015 0,285 0,775 0,826 
Meningsfullt-
arbete 

-0,060 0,012 -0,262 -4,983 0,000 0,875 

svensk 0,056 0,066 0,046 0,852 0,395 0,847 
Byråkrati -0,021 0,015 -0,077 -1,424 0,155 0,823 
Kollektivt arbete -0,012 0,008 -0,076 -1,481 0,139 0,916 
Mellan 
Yrkesnivå -0,048 0,030 -0,082 -1,626 0,105 0,943 

Etisk kod 0,017 0,029 0,032 0,595 0,552 0,832 
Belöningssystem -0,002 0,008 -0,016 -0,310 0,757 0,896 
Etisk träning 0,045 0,035 0,068 1,290 0,198 0,865 

Modell No. 6 – Koefficientmodell, Utilitarism  
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Appendix	  23	  –	  Modell	  No.	  6	  –	  Plikt	  
 
Nedan presenteras Modell No. 6 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln Plikt. 

Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella faktorer, 

block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs det sista blocket 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. 

Förklaringsgraden för block 1 är 5,4 procent, för block 2 11,1 procent och modellens totala 

förklaringsgrad är 11,5 procent. Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. 

Urvalet för modellen är endast svenskar och bosnier vilket är totalt 368 respondenter. 

Skillnaden mot Modell No. 1, som presenterades i det empiriska resultatet, är att 

organisatoriska faktorer hänförbara till marknaden har exkluderat med anledning av 

samvariation med andra variabler som inkluderats i denna modell. I denna modell har 

faktorerna Ålder och Arbetstillfredsställelse ersatts av variablerna Arbetserfarenhet och 

Meningsfullt arbete. Vidare har variablerna Organisationsstorlek samt Låg yrkesnivå ersatts 

av Byråkrati samt Mellan Yrkesnivå. Dessutom har variabeln Svensk inkluderats i denna 

modell. 

 

Modell No. 6 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             
B

lock 1 
Konstant 0,651 0,074   8,741 0,000   
Genus -0,069 0,020 -0,186 -3,541 0,000 0,931 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,063 -1,072 0,284 0,742 
Utbildningsnivå 0,006 0,006 0,052 0,973 0,331 0,914 
Etikkurs -0,039 0,020 -0,101 -1,905 0,058 0,921 
Meningsfullt-
arbete 

-0,021 0,008 -0,132 -2,457 0,014 0,899 

svensk -0,062 0,046 -0,074 -1,358 0,175 0,858 

B
lock 2 

Konstant 0,705 0,078   9,093 0,000   
Genus -0,083 0,019 -0,224 -4,333 0,000 0,903 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,062 -1,063 0,288 0,707 
Utbildningsnivå 0,001 0,006 0,006 0,115 0,908 0,875 
Etikkurs -0,053 0,020 -0,138 -2,657 0,008 0,892 
Meningsfullt-
arbete 

-0,016 0,008 -0,102 -1,945 0,053 0,887 

svensk -0,059 0,044 -0,071 -1,323 0,187 0,852 
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Byråkrati 0,046 0,010 0,246 4,562 0,000 0,834 
Kollektivt arbete -0,012 0,005 -0,110 -2,161 0,031 0,934 
Mellan 
Yrkesnivå 0,024 0,020 0,061 1,221 0,223 0,976 

B
lock 3 

Konstant 0,646 0,082   7,880 0,000   
Genus -0,078 0,019 -0,211 -4,061 0,000 0,889 
Erfarenhet -0,001 0,001 -0,052 -0,889 0,375 0,702 
Utbildningsnivå 0,002 0,006 0,022 0,412 0,681 0,853 
Etikkurs -0,049 0,021 -0,128 -2,360 0,019 0,826 
Meningsfullt-
arbete 

-0,017 0,008 -0,108 -2,065 0,040 0,875 

svensk -0,052 0,044 -0,063 -1,178 0,240 0,847 
Byråkrati 0,047 0,010 0,255 4,705 0,000 0,823 
Kollektivt arbete -0,012 0,005 -0,110 -2,146 0,033 0,916 
Mellan 
Yrkesnivå 0,029 0,020 0,074 1,458 0,146 0,943 

Etisk kod -0,006 0,020 -0,016 -0,304 0,761 0,832 
Belöningssystem 0,012 0,005 0,113 2,177 0,030 0,896 
Etisk träning -0,001 0,024 -0,003 -0,059 0,953 0,865 

Modell No. 6 – Koefficientmodell, Plikt 
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Appendix	  24	  –	  Modell	  No.	  7	  –	  Egoism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 7 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Egoism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 13,5 procent, för block 2 17,1 

procent, för block 3 18,7 procent och modellens totala förklaringsgrad är 20,7 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast 

respondenter som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot 

Modell No. 1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har 

exkluderat variabeln Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högjuridik. Dessutom har 

variablerna gällande chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens har 

ersatts av Privatabolag. 

 

Modell No. 7 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             

B
lock 1 

Konstant -10,385 1,898   -5,471 0,000   
Genus -0,043 0,025 -0,109 -1,771 0,078 0,962 
Ålder 0,006 0,001 0,363 5,725 0,000 0,901 
Etikkurs -0,008 0,025 -0,019 -0,302 0,763 0,957 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,010 -0,090 -1,434 0,153 0,922 

Högjuridik -0,004 0,047 -0,005 -0,076 0,939 0,970 

B
lock 2 

Konstant -11,753 1,927   -6,100 0,000   
Genus -0,043 0,024 -0,108 -1,786 0,075 0,941 
Ålder 0,006 0,001 0,414 6,399 0,000 0,830 
Etikkurs 0,005 0,025 0,011 0,188 0,851 0,938 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,010 -0,090 -1,445 0,150 0,889 

Högjuridik -0,037 0,047 -0,048 -0,782 0,435 0,930 
Organisations-
storlek 

-0,074 0,025 -0,184 -2,988 0,003 0,916 

Kollektivt arbete -0,012 0,007 -0,104 -1,682 0,094 0,907 B
l

oc k 3 Konstant -11,146 1,922   -5,798 0,000   
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Genus -0,038 0,024 -0,094 -1,553 0,122 0,932 
Ålder 0,006 0,001 0,392 6,061 0,000 0,815 
Etikkurs 0,013 0,026 0,032 0,510 0,611 0,854 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,020 0,011 -0,122 -1,908 0,058 0,827 

Högjuridik -0,054 0,048 -0,069 -1,127 0,261 0,907 
Organisations-
storlek 

-0,067 0,025 -0,166 -2,649 0,009 0,867 

Kollektivt arbete -0,012 0,007 -0,104 -1,675 0,095 0,888 
Etisk kod -0,005 0,025 -0,013 -0,205 0,838 0,840 
Belöningssystem 0,019 0,007 0,168 2,722 0,007 0,896 
Etisk träning -0,014 0,030 -0,029 -0,466 0,642 0,856 

B
lock 4 

Konstant -11,563 1,906   -6,068 0,000   
Genus -0,052 0,024 -0,130 -2,120 0,035 0,884 
Ålder 0,006 0,001 0,409 6,373 0,000 0,806 
Etikkurs 0,000 0,026 0,001 0,019 0,985 0,824 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,019 0,010 -0,117 -1,844 0,067 0,826 

Högjuridik -0,041 0,047 -0,053 -0,874 0,383 0,898 
Organisations-
storlek 

-0,090 0,026 -0,225 -3,415 0,001 0,762 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,100 -1,627 0,105 0,887 
Etisk kod -0,006 0,025 -0,015 -0,245 0,807 0,839 
Belöningssystem 0,020 0,007 0,179 2,938 0,004 0,891 
Etisk träning -0,006 0,029 -0,014 -0,222 0,825 0,848 
Privatabolag -0,076 0,029 -0,172 -2,591 0,010 0,753 

Modell No. 7 – Koefficientmodell, Egoism  
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Appendix	  25	  –	  Modell	  No.	  7	  –	  Utilitarism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 7 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Utilitarism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 10,9 procent, för block 2 10,4 

procent, för block 3 9,4 procent och modellens totala förklaringsgrad är 9,2 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast 

respondenter som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot 

Modell No. 1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har 

exkluderat variabeln Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högjuridik. Dessutom har 

variablerna gällande chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens har 

ersatts av Privatabolag. 

 

Modell No. 7 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             

B
lock 1 

Konstant 2,113 2,642   0,800 0,425   
Genus -0,108 0,034 -0,197 -3,156 0,002 0,962 
Ålder 0,000 0,001 -0,001 -0,021 0,983 0,901 
Etikkurs -0,022 0,035 -0,039 -0,626 0,532 0,957 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,041 0,014 -0,181 -2,841 0,005 0,922 

Högjuridik 0,268 0,066 0,252 4,057 0,000 0,970 

B
lock 2 

Konstant 1,544 2,747   0,562 0,575   
Genus -0,109 0,035 -0,199 -3,155 0,002 0,941 
Ålder 0,000 0,001 0,014 0,204 0,839 0,830 
Etikkurs -0,018 0,035 -0,032 -0,511 0,610 0,938 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,040 0,015 -0,177 -2,729 0,007 0,889 

Högjuridik 0,257 0,068 0,241 3,799 0,000 0,930 
Organisations-
storlek 

-0,018 0,035 -0,033 -0,516 0,606 0,916 

Kollektivt arbete -0,006 0,010 -0,041 -0,631 0,529 0,907 B
l

oc k 3 Konstant 1,434 2,782   0,515 0,607   
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Genus -0,111 0,035 -0,202 -3,164 0,002 0,932 
Ålder 0,000 0,001 0,017 0,247 0,805 0,815 
Etikkurs -0,027 0,037 -0,047 -0,711 0,478 0,854 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,041 0,015 -0,183 -2,706 0,007 0,827 

Högjuridik 0,255 0,069 0,239 3,702 0,000 0,907 
Organisations-
storlek 

-0,025 0,036 -0,045 -0,678 0,498 0,867 

Kollektivt arbete -0,007 0,010 -0,047 -0,716 0,475 0,888 
Etisk kod 0,018 0,037 0,034 0,499 0,618 0,840 
Belöningssystem -0,002 0,010 -0,012 -0,188 0,851 0,896 
Etisk träning 0,021 0,043 0,032 0,482 0,630 0,856 

B
lock 4 

Konstant 1,576 2,796   0,564 0,573   
Genus -0,106 0,036 -0,193 -2,941 0,004 0,884 
Ålder 0,000 0,001 0,013 0,183 0,855 0,806 
Etikkurs -0,022 0,038 -0,040 -0,584 0,560 0,824 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,042 0,015 -0,185 -2,721 0,007 0,826 

Högjuridik 0,251 0,069 0,235 3,618 0,000 0,898 
Organisations-
storlek 

-0,017 0,039 -0,030 -0,426 0,670 0,762 

Kollektivt arbete -0,007 0,010 -0,048 -0,731 0,466 0,887 
Etisk kod 0,019 0,037 0,034 0,507 0,612 0,839 
Belöningssystem -0,002 0,010 -0,015 -0,232 0,817 0,891 
Etisk träning 0,018 0,043 0,028 0,422 0,674 0,848 
Privatabolag 0,026 0,043 0,043 0,602 0,548 0,753 

Modell No. 7 – Koefficientmodell, Utilitarism  
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Appendix	  26	  –	  Modell	  No.	  7	  –	  Plikt	  
 
Nedan presenteras Modell No. 7 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln Plikt. 

Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella faktorer, 

block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 av 

individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs av 

tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är hänförbara 

till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 10,5 procent, för block 2 11,5 procent, för 

block 3 11,9 procent och modellens totala förklaringsgrad är 13,3 procent. Modellens 

standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast respondenter 

som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot Modell No. 

1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har exkluderat variabeln 

Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högjuridik. Dessutom har variablerna gällande 

chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens har ersatts av 

Privatabolag. 

 

Modell No. 7 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             

B
lock 1 

Konstant -4,293 1,764   -2,434 0,016   
Genus -0,080 0,023 -0,220 -3,519 0,001 0,962 
Ålder 0,002 0,001 0,178 2,768 0,006 0,901 
Etikkurs -0,042 0,023 -0,113 -1,809 0,072 0,957 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,012 0,010 -0,081 -1,274 0,204 0,922 

Högjuridik -0,118 0,044 -0,166 -2,670 0,008 0,970 

B
lock 2 

Konstant -5,342 1,818   -2,939 0,004   
Genus -0,085 0,023 -0,232 -3,706 0,000 0,941 
Ålder 0,003 0,001 0,220 3,286 0,001 0,830 
Etikkurs -0,037 0,023 -0,099 -1,578 0,116 0,938 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,010 0,010 -0,064 -0,995 0,321 0,889 

Högjuridik -0,134 0,045 -0,189 -2,992 0,003 0,930 
Organisations-
storlek 

-0,017 0,023 -0,045 -0,710 0,479 0,916 

Kollektivt arbete -0,013 0,007 -0,131 -2,042 0,042 0,907 B
l

oc k 3 Konstant -4,963 1,827   -2,716 0,007   



 
	  
	  
	  

	   206	  

Genus -0,080 0,023 -0,220 -3,503 0,001 0,932 
Ålder 0,003 0,001 0,204 3,036 0,003 0,815 
Etikkurs -0,032 0,025 -0,085 -1,289 0,199 0,854 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,013 0,010 -0,086 -1,290 0,198 0,827 

Högjuridik -0,146 0,045 -0,205 -3,220 0,001 0,907 
Organisations-
storlek 

-0,011 0,024 -0,031 -0,471 0,638 0,867 

Kollektivt arbete -0,013 0,007 -0,128 -1,984 0,048 0,888 
Etisk kod -0,013 0,024 -0,035 -0,533 0,595 0,840 
Belöningssystem 0,013 0,007 0,129 2,005 0,046 0,896 
Etisk träning 0,000 0,028 0,000 -0,002 0,998 0,856 

B
lock 4 

Konstant -5,291 1,820   -2,908 0,004   
Genus -0,092 0,023 -0,251 -3,922 0,000 0,884 
Ålder 0,003 0,001 0,219 3,265 0,001 0,806 
Etikkurs -0,042 0,025 -0,111 -1,677 0,095 0,824 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,012 0,010 -0,081 -1,227 0,221 0,826 

Högjuridik -0,136 0,045 -0,192 -3,014 0,003 0,898 
Organisations-
storlek 

-0,030 0,025 -0,082 -1,184 0,237 0,762 

Kollektivt arbete -0,013 0,007 -0,124 -1,942 0,053 0,887 
Etisk kod -0,014 0,024 -0,037 -0,568 0,571 0,839 
Belöningssystem 0,014 0,007 0,139 2,171 0,031 0,891 
Etisk träning 0,006 0,028 0,013 0,202 0,840 0,848 
Privatabolag -0,060 0,028 -0,148 -2,131 0,034 0,753 

Modell No. 7 – Koefficientmodell, Plikt  
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Appendix	  27	  –	  Modell	  No.	  8	  –	  Egoism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 8 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Egoism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 13,6 procent, för block 2 16,8 

procent, för block 3 18,2 procent och modellens totala förklaringsgrad är 20,4 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast 

respondenter som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot 

Modell No. 1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har 

exkluderat variabeln Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högekonomi. Dessutom 

har variablerna gällande chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens 

har ersatts av Privatabolag. 

 

Modell No. 8 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             

B
lock 1 

Konstant -10,378 1,895   -5,477 0,000   
Genus -0,043 0,025 -0,106 -1,732 0,085 0,958 
Ålder 0,005 0,001 0,362 5,729 0,000 0,903 
Etikkurs -0,007 0,025 -0,016 -0,260 0,795 0,967 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,010 -0,092 -1,477 0,141 0,925 

Högekonomi 0,014 0,028 0,031 0,506 0,613 0,976 

B
lock 2 

Konstant -11,613 1,921   -6,045 0,000   
Genus -0,043 0,024 -0,107 -1,765 0,079 0,939 
Ålder 0,006 0,001 0,409 6,343 0,000 0,837 
Etikkurs 0,001 0,025 0,003 0,052 0,959 0,959 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,016 0,010 -0,095 -1,515 0,131 0,894 

Högekonomi 0,000 0,028 0,001 0,012 0,990 0,942 
Organisations-
storlek 

-0,071 0,025 -0,176 -2,842 0,005 0,909 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,099 -1,602 0,111 0,918 B
l

oc k 3 Konstant -10,974 1,922   -5,711 0,000   
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Genus -0,037 0,024 -0,093 -1,536 0,126 0,930 
Ålder 0,006 0,001 0,386 5,971 0,000 0,821 
Etikkurs 0,009 0,026 0,021 0,336 0,737 0,871 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,021 0,011 -0,126 -1,952 0,052 0,827 

Högekonomi 0,000 0,028 0,000 -0,004 0,997 0,936 
Organisations-
storlek 

-0,062 0,025 -0,155 -2,457 0,015 0,865 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,095 -1,546 0,124 0,899 
Etisk kod -0,006 0,026 -0,015 -0,232 0,817 0,835 
Belöningssystem 0,018 0,007 0,158 2,586 0,010 0,913 
Etisk träning -0,016 0,030 -0,033 -0,527 0,598 0,858 

B
lock 4 

Konstant -11,447 1,904   -6,013 0,000   
Genus -0,052 0,025 -0,130 -2,121 0,035 0,884 
Ålder 0,006 0,001 0,405 6,318 0,000 0,810 
Etikkurs -0,003 0,026 -0,007 -0,114 0,909 0,847 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,020 0,010 -0,120 -1,892 0,060 0,826 

Högekonomi 0,009 0,028 0,020 0,334 0,739 0,921 
Organisations-
storlek 

-0,087 0,026 -0,216 -3,271 0,001 0,763 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,094 -1,542 0,124 0,899 
Etisk kod -0,006 0,025 -0,015 -0,241 0,809 0,835 
Belöningssystem 0,020 0,007 0,173 2,848 0,005 0,906 
Etisk träning -0,007 0,029 -0,016 -0,255 0,799 0,849 
Privatabolag -0,080 0,029 -0,181 -2,710 0,007 0,749 

Modell No. 8 – Koefficientmodell, Egoism  
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Appendix	  28	  –	  Modell	  No.	  8	  –	  Utilitarism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 8 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Utilitarism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 4,6 procent, för block 2 4,9 

procent, för block 3 4,1 procent och modellens totala förklaringsgrad är 4,1 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast 

respondenter som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot 

Modell No. 1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har 

exkluderat variabeln Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högekonomi. Dessutom 

har variablerna gällande chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens 

har ersatts av Privatabolag. 

 

Modell No. 8 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             

B
lock 1 

Konstant 1,556 2,729   0,570 0,569   
Genus -0,111 0,035 -0,203 -3,141 0,002 0,958 
Ålder 0,000 0,001 0,012 0,180 0,857 0,903 
Etikkurs -0,002 0,036 -0,003 -0,043 0,966 0,967 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,035 0,015 -0,157 -2,393 0,018 0,925 

Högekonomi -0,012 0,040 -0,019 -0,291 0,771 0,976 

B
lock 2 

Konstant 0,558 2,817   0,198 0,843   
Genus -0,113 0,036 -0,206 -3,163 0,002 0,939 
Ålder 0,001 0,001 0,039 0,565 0,573 0,837 
Etikkurs 0,004 0,036 0,007 0,107 0,915 0,959 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,035 0,015 -0,155 -2,319 0,021 0,894 

Högekonomi -0,020 0,041 -0,032 -0,488 0,626 0,942 
Organisations-
storlek 

-0,044 0,036 -0,079 -1,197 0,233 0,909 

Kollektivt arbete -0,010 0,010 -0,067 -1,020 0,309 0,918 B
l

oc k 3 Konstant 0,604 2,854   0,211 0,833   
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Genus -0,113 0,036 -0,206 -3,130 0,002 0,930 
Ålder 0,001 0,001 0,038 0,543 0,588 0,821 
Etikkurs -0,006 0,038 -0,011 -0,165 0,869 0,871 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,038 0,016 -0,171 -2,447 0,015 0,827 

Högekonomi -0,018 0,041 -0,028 -0,425 0,671 0,936 
Organisations-
storlek 

-0,049 0,037 -0,090 -1,318 0,189 0,865 

Kollektivt arbete -0,012 0,010 -0,074 -1,115 0,266 0,899 
Etisk kod 0,021 0,038 0,038 0,541 0,589 0,835 
Belöningssystem 0,003 0,010 0,021 0,313 0,754 0,913 
Etisk träning 0,029 0,044 0,045 0,665 0,507 0,858 

B
lock 4 

Konstant 0,868 2,866   0,303 0,762   
Genus -0,104 0,037 -0,190 -2,827 0,005 0,884 
Ålder 0,001 0,001 0,030 0,427 0,669 0,810 
Etikkurs 0,000 0,039 0,000 0,005 0,996 0,847 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,039 0,016 -0,173 -2,478 0,014 0,826 

Högekonomi -0,023 0,042 -0,036 -0,548 0,585 0,921 
Organisations-
storlek 

-0,036 0,040 -0,065 -0,892 0,374 0,763 

Kollektivt arbete -0,012 0,010 -0,075 -1,124 0,262 0,899 
Etisk kod 0,021 0,038 0,038 0,544 0,587 0,835 
Belöningssystem 0,002 0,010 0,015 0,224 0,823 0,906 
Etisk träning 0,025 0,044 0,038 0,559 0,577 0,849 
Privatabolag 0,045 0,044 0,074 1,006 0,316 0,749 

Modell No. 8 – Koefficientmodell, Utilitarism  
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Appendix	  29	  –	  Modell	  No.	  8	  –	  Plikt	  
 
Nedan presenteras Modell No. 8 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln Plikt. 

Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella faktorer, 

block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 av 

individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs av 

tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är hänförbara 

till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 8,2 procent, för block 2 8,6 procent, för 

block 3 8,4 procent och modellens totala förklaringsgrad är 10,6 procent. Modellens 

standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast respondenter 

som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot Modell No. 

1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har exkluderat variabeln 

Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högekonomi. Dessutom har variablerna 

gällande chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens har ersatts av 

Privatabolag. 

 

Modell No. 8 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             

B
lock 1 

Konstant -4,049 1,783   -2,270 0,024   
Genus -0,077 0,023 -0,212 -3,341 0,001 0,958 
Ålder 0,002 0,001 0,169 2,599 0,010 0,903 
Etikkurs -0,049 0,024 -0,131 -2,076 0,039 0,967 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,010 -0,101 -1,561 0,120 0,925 

Högekonomi 0,029 0,026 0,070 1,114 0,266 0,976 

B
lock 2 

Konstant -4,815 1,839   -2,618 0,009   
Genus -0,082 0,023 -0,225 -3,523 0,001 0,939 
Ålder 0,003 0,001 0,199 2,944 0,004 0,837 
Etikkurs -0,047 0,024 -0,125 -1,986 0,048 0,959 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,013 0,010 -0,084 -1,281 0,201 0,894 

Högekonomi 0,030 0,027 0,072 1,130 0,260 0,942 
Organisations-
storlek 

0,000 0,024 0,000 -0,001 0,999 0,909 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,111 -1,721 0,087 0,918 B
l

oc k 3 Konstant -4,475 1,857   -2,409 0,017   
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Genus -0,078 0,023 -0,215 -3,347 0,001 0,930 
Ålder 0,003 0,001 0,185 2,710 0,007 0,821 
Etikkurs -0,042 0,025 -0,112 -1,691 0,092 0,871 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,010 -0,099 -1,461 0,145 0,827 

Högekonomi 0,029 0,027 0,070 1,087 0,278 0,936 
Organisations-
storlek 

0,006 0,024 0,016 0,237 0,813 0,865 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,106 -1,623 0,106 0,899 
Etisk kod -0,013 0,025 -0,035 -0,516 0,606 0,835 
Belöningssystem 0,010 0,007 0,100 1,545 0,124 0,913 
Etisk träning -0,005 0,029 -0,011 -0,171 0,865 0,858 

B
lock 4 

Konstant -4,909 1,843   -2,664 0,008   
Genus -0,092 0,024 -0,252 -3,874 0,000 0,884 
Ålder 0,003 0,001 0,205 3,012 0,003 0,810 
Etikkurs -0,053 0,025 -0,141 -2,115 0,036 0,847 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,014 0,010 -0,094 -1,397 0,164 0,826 

Högekonomi 0,038 0,027 0,090 1,412 0,159 0,921 
Organisations-
storlek 

-0,017 0,026 -0,046 -0,657 0,512 0,763 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,104 -1,619 0,107 0,899 
Etisk kod -0,013 0,024 -0,035 -0,528 0,598 0,835 
Belöningssystem 0,012 0,007 0,114 1,782 0,076 0,906 
Etisk träning 0,003 0,028 0,006 0,091 0,928 0,849 
Privatabolag -0,073 0,029 -0,181 -2,567 0,011 0,749 

Modell No. 8 – Koefficientmodell, Plikt  
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Appendix	  30	  –	  Modell	  No.	  9	  –	  Egoism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 9 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Egoism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 13,5 procent, för block 2 16,9 

procent, för block 3 18,2 procent och modellens totala förklaringsgrad är 20,4 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast 

respondenter som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot 

Modell No. 1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har 

exkluderat variabeln Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högvård. Dessutom har 

variablerna gällande chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens har 

ersatts av Privatabolag. 

 

Modell No. 9 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Egoism             

B
lock 1 

Konstant -10,343 1,958   -5,281 0,000   
Genus -0,043 0,026 -0,107 -1,674 0,095 0,881 
Ålder 0,005 0,001 0,361 5,520 0,000 0,844 
Etikkurs -0,007 0,026 -0,018 -0,286 0,775 0,906 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,010 -0,090 -1,448 0,149 0,928 

Högvård -0,003 0,043 -0,005 -0,071 0,944 0,819 

B
lock 2 

Konstant -11,729 1,987   -5,904 0,000   
Genus -0,045 0,025 -0,112 -1,760 0,080 0,866 
Ålder 0,006 0,001 0,413 6,186 0,000 0,781 
Etikkurs 0,000 0,025 -0,001 -0,011 0,991 0,900 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,015 0,010 -0,094 -1,510 0,132 0,895 

Högvård 0,010 0,043 0,015 0,229 0,819 0,811 
Organisations-
storlek 

-0,071 0,024 -0,177 -2,904 0,004 0,934 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,099 -1,606 0,110 0,918 B
l

oc k 3 Konstant -11,050 1,990   -5,552 0,000   
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Genus -0,038 0,025 -0,096 -1,515 0,131 0,856 
Ålder 0,006 0,001 0,388 5,798 0,000 0,763 
Etikkurs 0,008 0,026 0,019 0,298 0,766 0,835 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,021 0,011 -0,125 -1,941 0,053 0,826 

Högvård 0,006 0,043 0,010 0,146 0,884 0,788 
Organisations-
storlek 

-0,062 0,025 -0,155 -2,496 0,013 0,887 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,095 -1,547 0,123 0,900 
Etisk kod -0,006 0,026 -0,016 -0,246 0,806 0,831 
Belöningssystem 0,018 0,007 0,158 2,574 0,011 0,910 
Etisk träning -0,016 0,030 -0,034 -0,539 0,591 0,851 

B
lock 4 

Konstant -11,292 1,965   -5,746 0,000   
Genus -0,050 0,025 -0,126 -1,983 0,049 0,830 
Ålder 0,006 0,001 0,400 6,040 0,000 0,760 
Etikkurs -0,002 0,026 -0,004 -0,070 0,944 0,819 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,020 0,010 -0,120 -1,893 0,060 0,825 

Högvård -0,014 0,043 -0,021 -0,316 0,752 0,765 
Organisations-
storlek 

-0,088 0,026 -0,219 -3,332 0,001 0,773 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,093 -1,530 0,127 0,900 
Etisk kod -0,006 0,025 -0,015 -0,234 0,815 0,831 
Belöningssystem 0,020 0,007 0,174 2,861 0,005 0,901 
Etisk träning -0,007 0,030 -0,014 -0,224 0,823 0,839 
Privatabolag -0,080 0,030 -0,181 -2,704 0,007 0,739 

Modell No. 9 – Koefficientmodell, Egoism  
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Appendix	  31	  –	  Modell	  No.	  9	  –	  Utilitarism	  
 
Nedan presenteras Modell No. 9 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln 

Utilitarism. Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella 

faktorer, block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 

av individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs 

av tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är 

hänförbara till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 6,5 procent, för block 2 6,5 

procent, för block 3 6,1 procent och modellens totala förklaringsgrad är 5,8 procent. 

Modellens standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast 

respondenter som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot 

Modell No. 1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har 

exkluderat variabeln Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högvård. Dessutom har 

variablerna gällande chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens har 

ersatts av Privatabolag. 

 

Modell No. 9 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Utilitarism             

B
lock 1 

Konstant 3,076 2,792   1,102 0,272   
Genus -0,087 0,037 -0,160 -2,395 0,017 0,881 
Ålder -0,001 0,001 -0,026 -0,379 0,705 0,844 
Etikkurs 0,021 0,037 0,038 0,582 0,561 0,906 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,037 0,015 -0,163 -2,511 0,013 0,928 

Högvård -0,134 0,062 -0,150 -2,167 0,031 0,819 

B
lock 2 

Konstant 2,083 2,889   0,721 0,472   
Genus -0,090 0,037 -0,165 -2,456 0,015 0,866 
Ålder 0,000 0,001 0,001 0,008 0,993 0,781 
Etikkurs 0,026 0,037 0,046 0,691 0,490 0,900 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,036 0,015 -0,159 -2,412 0,017 0,895 

Högvård -0,127 0,062 -0,142 -2,050 0,042 0,811 
Organisations-
storlek 

-0,034 0,036 -0,061 -0,945 0,345 0,934 

Kollektivt arbete -0,010 0,010 -0,066 -1,010 0,313 0,918 B
l

oc k 3 Konstant 2,334 2,925   0,798 0,426   
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Genus -0,088 0,037 -0,161 -2,369 0,019 0,856 
Ålder 0,000 0,001 -0,005 -0,075 0,940 0,763 
Etikkurs 0,014 0,038 0,024 0,355 0,723 0,835 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,041 0,016 -0,182 -2,638 0,009 0,826 

Högvård -0,143 0,063 -0,159 -2,256 0,025 0,788 
Organisations-
storlek 

-0,042 0,037 -0,076 -1,135 0,258 0,887 

Kollektivt arbete -0,012 0,010 -0,076 -1,150 0,251 0,900 
Etisk kod 0,031 0,038 0,056 0,812 0,417 0,831 
Belöningssystem 0,004 0,010 0,029 0,437 0,662 0,910 
Etisk träning 0,039 0,044 0,060 0,883 0,378 0,851 

B
lock 4 

Konstant 2,411 2,932   0,822 0,412   
Genus -0,084 0,038 -0,154 -2,229 0,027 0,830 
Ålder 0,000 0,001 -0,008 -0,112 0,911 0,760 
Etikkurs 0,017 0,039 0,030 0,430 0,668 0,819 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,041 0,016 -0,183 -2,649 0,009 0,825 

Högvård -0,136 0,064 -0,152 -2,121 0,035 0,765 
Organisations-
storlek 

-0,033 0,039 -0,061 -0,851 0,396 0,773 

Kollektivt arbete -0,012 0,010 -0,077 -1,157 0,249 0,900 
Etisk kod 0,030 0,038 0,056 0,808 0,420 0,831 
Belöningssystem 0,004 0,010 0,025 0,378 0,706 0,901 
Etisk träning 0,036 0,044 0,055 0,808 0,420 0,839 
Privatabolag 0,026 0,044 0,042 0,577 0,564 0,739 

Modell No. 9 – Koefficientmodell, Utilitarism  
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Appendix	  32	  –	  Modell	  No.	  9	  –	  Plikt	  
 
Nedan presenteras Modell No. 9 vilken är en multipel regressionsanalys som vi valt att 

exkludera från arbetet. Regressionsanalysen har testats mot studiens beroende variabeln Plikt. 

Modellen är signifikant i samtliga fyra block, där block 1 utgörs av individuella faktorer, 

block 2 av individuella samt organisationsstrukturella faktorer. Vidare utgörs block 3 av 

individuella, organisationsstrukturella samt organisationskulturella faktorer. Block 4 utgörs av 

tidigare nämnda grupper av faktorer med tillägg av organisationsfaktorer som är hänförbara 

till marknaden. Förklaringsgraden för block 1 är 8,3 procent, för block 2 8,8 procent, för 

block 3 8,6 procent och modellens totala förklaringsgrad är 10,2 procent. Modellens 

standardiserade residualer är normalfördelade. Urvalet för modellen är endast respondenter 

som genomgått en högskoleutbildning, det vill säga 240 stycken. Skillnaden mot Modell No. 

1, som presenteras i det empiriska resultatet, är att vi i denna modell har exkluderat variabeln 

Utbildningsnivå och istället inkluderat faktorn Högvård. Dessutom har variablerna gällande 

chefens agerande samt yrkesnivå exkluderats och faktorn Konkurrens har ersatts av 

Privatabolag. 

 

Modell No. 9 
Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter       
  B   Std. Fel Beta   t   Sig. Tolerans 

Plikt             

B
lock 1 

Konstant -4,614 1,841   -2,506 0,013   
Genus -0,087 0,024 -0,240 -3,634 0,000 0,881 
Ålder 0,003 0,001 0,191 2,831 0,005 0,844 
Etikkurs -0,060 0,024 -0,160 -2,464 0,014 0,906 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,014 0,010 -0,093 -1,451 0,148 0,928 

Högvård 0,050 0,041 0,084 1,222 0,223 0,819 

B
lock 2 

Konstant -5,459 1,901   -2,872 0,004   
Genus -0,092 0,024 -0,253 -3,806 0,000 0,866 
Ålder 0,003 0,001 0,224 3,198 0,002 0,781 
Etikkurs -0,058 0,024 -0,154 -2,369 0,019 0,900 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,012 0,010 -0,079 -1,205 0,230 0,895 

Högvård 0,053 0,041 0,088 1,287 0,199 0,811 
Organisations-
storlek 

-0,008 0,023 -0,021 -0,331 0,741 0,934 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,110 -1,711 0,089 0,918 B
l

oc k 3 Konstant -5,144 1,922   -2,677 0,008   
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Genus -0,089 0,024 -0,243 -3,635 0,000 0,856 
Ålder 0,003 0,001 0,211 2,977 0,003 0,763 
Etikkurs -0,051 0,025 -0,136 -2,017 0,045 0,835 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,014 0,010 -0,090 -1,322 0,188 0,826 

Högvård 0,054 0,042 0,090 1,297 0,196 0,788 
Organisations-
storlek 

-0,001 0,024 -0,002 -0,025 0,980 0,887 

Kollektivt arbete -0,011 0,007 -0,103 -1,578 0,116 0,900 
Etisk kod -0,018 0,025 -0,050 -0,734 0,464 0,831 
Belöningssystem 0,010 0,007 0,096 1,478 0,141 0,910 
Etisk träning -0,009 0,029 -0,020 -0,297 0,767 0,851 

B
lock 4 

Konstant -5,337 1,907   -2,798 0,006   
Genus -0,098 0,025 -0,269 -3,995 0,000 0,830 
Ålder 0,003 0,001 0,221 3,140 0,002 0,760 
Etikkurs -0,059 0,025 -0,157 -2,317 0,021 0,819 
Arbets-
tillfredsställelse 

-0,013 0,010 -0,086 -1,272 0,205 0,825 

Högvård 0,038 0,042 0,064 0,911 0,363 0,765 
Organisations-
storlek 

-0,021 0,026 -0,057 -0,817 0,415 0,773 

Kollektivt arbete -0,010 0,007 -0,101 -1,560 0,120 0,900 
Etisk kod -0,018 0,024 -0,049 -0,727 0,468 0,831 
Belöningssystem 0,011 0,007 0,110 1,699 0,091 0,901 
Etisk träning -0,001 0,029 -0,002 -0,036 0,971 0,839 
Privatabolag -0,064 0,029 -0,158 -2,213 0,028 0,739 

Modell No. 9 – Koefficientmodell, Plikt 
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Appendix	  33	  –	  Svarsfördelning	  -‐	  Byråkrati	  
	  
I vilken utsträckning 
anser du att 
organisationen 
överensstämmer med 
dessa påståenden: 

Typ-
värde 1 2 3 4 5 6 7 

Standard-
avvikelse 

Organisationen 
karaktäriseras av att 
vara formell 4 14,7% 16,8% 9,8% 21,4% 15,2% 13,4% 8,8% 1,881 
Organisationen baseras 
på rationella principer 4 5,9% 10,3% 16,0% 23,2% 18,3% 18,3% 8,0% 1,639 
Organisationen 
karaktäriseras av en 
platt 
organisationsstruktur 6 14,2% 14,4% 9,8% 14,2% 12,4% 19,8% 15,2% 2,054 
Organisationen 
karaktäriseras av 
detaljerade regler och 
förfaranden 6 10,3% 18,3% 10,6% 16,2% 13,1% 20,6% 10,8% 1,923 
Organisationen 
karaktäriseras av 
opersonliga relationer 1 36,6% 24,7% 8,5% 11,6% 8,8% 7,5% 2,3% 1,758 
Organisationen 
karaktäriseras av 
hierarkiska relationer 1 25,5% 24,0% 9,8% 11,6% 11,9% 8,5% 8,8% 1,996 
Organisationen 
karaktäriseras av fast 
arbetsfördelning  5 8,8% 15,7% 15,5% 17,8% 19,8% 16,0% 6,4% 1,731 
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