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Abstract 
“Uppförandekoder - Användbara eller bara ännu ett dokument?” är en kvalitativ jämförande 

fallstudie med syfte att undersöka hur mellanchefer genom ledarskap kommunicerar 

uppförandekoder inom de tre bolagen Svenska Cellulosa AB (SCA), 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) och Skellefteå Kraft. Studien är utförd och 

författad av Celina Dahlgren och Haua Mohamud Yusuf vid informations- och 

PR-programmet på Mittuniversitetet i Sundsvall under kursen Vetenskaplig Uppsats C, 

termin fem, år 2017-2018. Uppsatsen består av 12529 ord. Studiens problemformuleringar är: 

Hur skiljer sig de tre utvalda organisationernas uppförandekoder åt gällande innehåll och 

upplägg?; På vilket sätt kommunicerar mellanchefer inom de utvalda företagen ut 

uppförandekoden för att se till att den upprätthålls?; och På vilket sätt kommunicerar 

mellancheferna med sina medarbetare för att de ska identifiera sig med organisationen, och 

därmed ta till sig uppförandekoden i större utsträckning? Studien utfördes som en jämförande 

fallstudie med deduktiv ansats, med hjälp av de två ledarskapsteorierna Leader-Member 

Exchange och organisatorisk identifiering. Studien har genom textanalys analyserat de tre 

utvalda organisationernas uppförandekoder samt genomfört intervjuer där två mellanchefer 

från varje organisation intervjuades kring deras ledarskap och kommunikation gällande 

uppförandekoden. Detta gjordes med hjälp av en specifikt utformad intervjuguide. Resultatet 

av textanalyserna visade att varje organisation behandlade liknande ämnen i sina 

uppförandekoder, men att det fanns skillnader gällande omfattning och utformning. 

Intervjuerna visade att respondenterna ansåg sig själva vara kommunikativa ledare, de visade 

även att respondenterna kommunicerade ut uppförandekoden på olika sätt, gällande både 

mängd information och använd arbetstid. Huvudresultatet visade att uppförandekoderna, trots 

att organisationerna verkar inom likvärdig bransch, inte skiljer sig särskilt stort gällande det 

grundläggande syftet, men däremot gällande utformning och omfattning. Ledarskapet visade 

sig vara likvärdigt hos samtliga respondenter, då alla på ett eller annat vis anammar en 

kommunikativ ledarstil.  

 

Nyckelord: Mellanchefer, Uppförandekod, Ledarskap, Kommunikation, Intern 
kommunikation 
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1. Inledning 

Media över hela världen har under hösten 2017 haft ett stort fokus på 

underhållningsbranschen, där den ena personen efter den andra blivit anklagad för sexuella 

trakasserier. Allt detta sker under hashtagen och numer rörelsen ”#MeToo”, där mängder av 

kvinnor och män talar ut om de sexuella trakasserier och våldet de blivit utsatta för.  

 

”#MeToo”-rörelsen har blivit stor även i Sverige, där kända namn som Martin Timell och 

Lasse Kronér blivit anklagade för sexuella trakasserier av kollegor på TV4 respektive SVT 

(Resume.se, 2017). TV-kanalernas ledningar har blivit tvungna att ta till åtgärder mot de 

anklagade, och det är inte bara i TV- och filmbranschen som det visat sig finnas problem. Så 

även inom tidnings-, radio- och teaterbranschen. Att “#MeToo”-rörelsen vuxit sig så stor 

inom dessa branscher, pekar kanske på att de sexuella trakasserierna och övergreppen i 

samma mån också existerar inom andra branscher. Dessa omständigheter är en av många 

situationer som organisatoriska uppförandekoder skulle kunna hjälpa till att motverka. 

 

Sedan 90-talet har företag implementerat uppförandekoder i sina organisationer, eller 

uppdaterat de gamla uppförandekoder som funnits för att möta de riktlinjer som fanns då 

(Popescu, 2017:125). Dessa uppförandekoder innehåller en rad riktlinjer och regler för hur 

anställda bör agera och bete sig gentemot sina kunder, intressenter, men också sina 

medarbetare. Det kan vara konkreta saker som att företaget och dess medarbetare inte ska 

bryta mot lagen, men också hur de exempelvis ska behandla alla som jämlika och inte 

diskriminera eller trakassera någon. Om uppförandekoder, i kombination med kommunikativt 

ledarskap, hade funnits och blivit kontinuerligt uppföljda inom alla organisationer, så hade de 

kanske kunnat förebygga sexuella trakasserier och andra brott, och påskyndat processen för 

att vidta åtgärder, långt innan problemet blev så utbrett som det är idag.  

 

I denna studie undersöks uppförandekoder och ledarskapet kring dessa, hos tre 

olika organisationer, med teorier och studier såsom Leader-Member Exchange och 

organisatorisk identifiering som grund. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanchefer genom ledarskap kommunicerar 

uppförandekoder inom de tre bolagen Svenska Cellulosa AB (SCA), 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) och Skellefteå Kraft. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur skiljer sig de tre utvalda organisationernas uppförandekoder åt gällande innehåll 

och upplägg? 

- På vilket sätt kommunicerar mellanchefer inom de utvalda företagen ut 

uppförandekoden för att se till att den upprätthålls? 

- På vilket sätt kommunicerar mellancheferna med sina medarbetare för att de ska 

identifiera sig med organisationen, och därmed ta till sig uppförandekoden i större 

utsträckning? 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs de tre analysenheterna SCA, LKAB och Skellefteå Kraft, för att skapa 

en större förståelse och insikt för vad denna studie söker få svar på. 

2.1 Svenska Cellulosa AB 

SCA, förkortning för Svenska Cellulosa AB, är en privat affärsverksamhet inom 

skogsindustrin som erbjuder produkter såsom papper till förpackningar och tryck, massa, 

trävaror och förnybar energi. SCA består av fem olika affärsområden: Skog, Trä, Massa, 

Papper och Förnybar energi. Ett sjätte affärsområde; inköp och logistik, står som en stödjande 

enhet till de övriga fem. Dessa verksamheter bedrivs gemensamt, och enligt SCA stärks 

därmed de enskilda enheterna såväl som deras gemensamma utvecklingskraft. SCA arbetar 

även efter sina tre kärnvärden, vilka är: ansvar, respekt och högklassighet. Företaget har 

också ett nära samarbete med Mittuniversitet, där de bedriver forskning och utveckling i egen 

regi. Kärnan av SCA:s verksamhet är skogen, där de äger 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. 

De bedriver sin försäljning främst i Europa men även i länder såsom Nordamerika, 

Nordafrika och Japan (Sca.com, u.å.). 
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2.2 Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 

LKAB, förkortning för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, ägs till 100 procent av den 

svenska staten och är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter 

och förädlar Norrbottens järnmalm. LKAB grundades med tre miljoner i aktiekapital år 1890, 

155 år efter den första inmutningen (en undersökning för att se ifall berg innehåller brytvärd 

malm) gjorts i malmbergen Luossavaara-Kiirunavaara. Idag har LKAB  sitt huvudkontor i 

Luleå där de tillverkar och levererar högförädlade järnmalmsprodukter till den globala 

stålmarknaden. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk, men 

andra viktiga marknader består av Mellanöstern, Nordafrika, Asien och USA. LKAB lägger 

stor vikt vid sina värderingar och sin moraliska grund, som har formulerats till tre viktiga 

ledord inom organisationen. Dessa är: engagerad, nytänkande och ansvar (Lkab.com, u.å). 

 

2.3 Skellefteå Kraft 

Skellefteå Kraft är en kommunal affärsverksamhet som helägs av Skellefteå kommun, vilket 

enligt dem själva gör dem till en samhällsbyggande kraft som ska förena affärsmässighet med 

samhällsnytta. De är idag en av Sveriges främsta energileverantörer (Skekraft.se, A, u.å). 

Hållbar utveckling är en viktig fråga för bolaget, vilket enligt dem själva handlar om att 

använda resurser, oavsett råvaror, energi eller anställda, så klokt och uthålligt som möjligt. 

Skellefteå Kraft arbetar också mot att uppnå sju av FN:s globala hållbarhetsmål, som ingår i 

Agenda 2030 (Skekraft.se, B, u.å). Bolaget strävar ständigt mot att leva upp till sina 

kärnvärden, vilka är: drivande, pålitliga, ansvarstagande och nära. Dessa kärnvärden får enligt 

bolaget aldrig uppfattas som tomma ord, och det är organisationens gemensamma ansvar att 

se till att värdeorden genomsyrar allt de gör. Ett av Skellefteå Krafts mål är att de anställda 

alltid ska känna ett gemensamt ägarskap för uppförandekoden, samt se den som ett 

hjälpmedel för att företaget ska kunna leva som de lär (Skellefteå Kraft, Uppförandekod). 
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3.Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie har två grundläggande teorier valts ut för att ligga som grund till 

undersökningen. Dessa teorier är Leader-Member Exchange och organisatorisk identifiering.  

3.1 Leader-Member Exchange 

Leader-Member Exchange (LMX) är en ledarskapsteori med fokus på kommunikation mellan 

ledare och följare, samt dess positiva resultat för ledare, följare och organisationen i stort 

(Northouse, 2016:140). Innan uppkomsten av denna teori fanns en generell uppfattning att 

ledare behandlar och talar med sina följare på ett kollektivt vis, genom en och samma 

ledarstil. LMX utmanade denna uppfattning genom att istället lägga fokus på de skillnader 

som kan finnas mellan ledare och olika följare, samt den dyadiska relationen mellan dessa 

(Northouse, 2016:137). LMX föreslår alltså tekniker som ledare kan använda för att förbättra 

sin organisation genom att bygga starka utbyten med sina medarbetare. Forskare har även 

funnit att hög kvalitet av LMX bidrar till bland annat fler befordringar, större 

organisationsengagemang, fler önskvärda arbetsuppgifter, bättre arbetsmoral och ökad 

support från ledare på loppet av 25 år (Northouse, 2016:140, 148). 

  

LMX-teorin delar in följare i in- och out-groups. I in-groups finns de medarbetare som har 

någon typ av utvecklad eller förhandlad tjänst inom organisationen. I out-groups finns de som 

arbetar utifrån det grundläggande och formella anställningskontraktet. Vilken av dessa 

grupper medarbetare hamnar i har att göra med till vilken grad de själva involverar sig i att 

expandera sin tjänst. Medarbetare som är villiga att förhandla om sin tjänst med sina ledare är 

oftast de som hamnar i in-groups. Dessa förhandlingar handlar oftast om att medarbetarna gör 

arbetsuppgifter som är bortom sina grundläggande uppgifter, vilket i sin tur gör att ledaren 

engagerar sig mer i just dessa medarbetare. Följare i in-groups får ta del av mer information, 

får större inflytande och vinner större förtroende från deras ledare än medarbetarna i 

out-groups. De som befinner sig inom out-groups är inte lika engagerade och är därmed inte 

lika kompatibla med sina ledare. De fungerar oftast på det vis att de kommer till jobbet, gör 

det de behöver göra, sedan går de hem (Northouse, 2016:138-139). 
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Ledarskapet skiljer sig alltså utifrån om följare jobbar utifrån in-groups eller out-groups. Om 

en ledare skulle behandla en engagerad och ambitiös följare (in-group) på samma vis som 

denne behandlar en out-group-följare, så skulle in-group-följaren kanske i slutändan tappa sitt 

engagemang då den inte får den respons eller resultat som eftersöks. Om ledaren tvärtom 

skulle behandla en out-group-följare på samma vis som en in-group-följare så skulle denne 

kanske i slutändan inte trivas på grund av att ledaren föreslår för ambitiösa mål och lägger för 

mycket press på någon som egentligen bara vill göra det som är nödvändigt. 

  

Senare studier föreslår dock att ledare ska försöka skapa goda relationer med samtliga av sina 

följare, och försöka behandla även out-groups som in-groups. Ledarna bör erbjuda och 

uppmuntra samtliga följare till att ta sig an nya utmaningar, roller och ansvar, och inte bara de 

som identifierar sig som in-group. Det huvudsakliga syftet av LMX är att organisationer kan 

vinna mycket på att ledare skapar goda relationer med sina följare. När ledare och följare har 

ett bra utbyte, mår de bättre och blir mer effektiva, vilket gör att organisationen generellt blir 

påverkad på ett positivt vis (Northouse, 2016:142, 145). 

 

LMX-teorin är en av de få ledarskapsteorier som har tvåvägskommunikation hellre än 

envägskommunikation mellan ledare och följare som sitt centrala syfte. Många andra 

ledarskapsteorier fokuserar istället på de olika karaktärsdrag som finns hos ledartyper, och få 

av dem fokuserar på relationerna mellan ledaren och de enskilda medarbetarna. LMX-teorin 

fokuserar även starkt på vikten av kommunikation. Kommunikationen är nyckeln till hur 

ledare kan skapa, underhålla och upprätthålla starka och effektiva relationer med sina följare 

(Northouse, 2016:145-146). Detta är också anledningen till att just LMX-teorin får stå till 

grund för denna studie, och ingen annan ledarskapsteori. Den går också väl ihop med den 

andra utvalda teorin; organisatorisk identifiering, då de båda talar om tvåvägskommunikation 

och hur det på många vis gynnar välmående hos medarbetare.  

 

3.2 Organisatorisk identifiering 

Organisatorisk identifiering innebär att en medarbetare identifierar sig med organisationen 

den är anställd hos. En medarbetare blir mer tillfredsställd med sin arbetsplats, mer 

samarbetsvillig och uppvisar ett beteende som är gynnsamt för organisationen ifall de känner 
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sig eniga med organisationen. Den organisatoriska identifieringen ökar ifall medarbetaren 

uppfattar att organisationen har ett gott rykte och hög prestige från utomståendes ögon, då 

detta resulterar i en stolthet hos medarbetaren. Den organisatoriska identifieringen blir även 

starkare ifall organisationens värderingar går i linje med medarbetarens personliga 

värderingar (Cornelissen 2014:167). 

 

Att kommunicera med sina medarbetare spelar en stor roll inom organisatorisk identifiering. 

Senare studier visar att just ledare till följare-kommunikation ökar den organisatoriska 

identifieringen hos medarbetare ifall informationen upplevs som adekvat och pålitlig 

(Cornelissen 2014, 167-168). Ledare bör också kommunicera på ett sätt så medarbetarna har 

möjlighet att få sin röst hörd, att de blir lyssnade på samt att de blir aktivt involverade i 

organisationen. När medarbetare känner att de får vara delaktiga i organisationens 

beslutstagande och har inflytande över sitt arbete blir de generellt sett mer engagerade i sina 

arbetsuppgifter. Den organisatoriska identifieringen ökar alltså hos medarbetare när ledare 

och medarbetare kommunicerar via tvåvägskommunikation, och inte bara 

envägskommunikation i form av feedback och instruktioner (Cornelissen 2014, 167-168). 

 

Balansen mellan nedåt- och uppåtkommunikation inom en organisations hierarki är högst 

aktuell för att få höga nivåer av identifikation mellan medarbetare och organisation. 

Uppåtkommunikation innebär att medarbetare skickar information uppåt i hierarkin. Denna 

information kan vara exempelvis information om medarbetaren själv, om kollegor, om 

organisationens principer eller om vad som behöver bli gjort och hur det kan göras. 

Nedåtkommunikation är när information skickas nedåt i hierarkin. Detta kan vara 

elektroniska eller verbala metoder för att informera medarbetare om organisationshändelser, 

organisationens prestationer samt medarbetarnas egna prestationer och insatser. Om 

kommunikationen endast skulle bestå av nedåtkommunikation från ledare till medarbetare, så 

kan medarbetarna uppfatta detta som begränsande och förtryckande, och kan därför ge dem 

en negativ bild av sin egen organisation (Cornelissen 2014, 165-168). 

  

Om medarbetarna på SCA, LKAB och Skellefteå Kraft identifierar sig starkt med sin 

organisation så är kanske chansen större att uppförandekoden upprätthålls och förespråkas 

bland de anställda, då de på grund av deras starka identifiering har en genuin vilja att följa de 
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riktlinjer och regler som finns inom organisationen. Ifall identifieringen däremot skulle vara 

låg bland de anställda, skulle de kanske inte ha lika stor respekt eller intresse för 

organisationens uppförandekod. Detta skulle kunna resultera i större risk för överträdelser av 

riktlinjer och regler, vilket i slutändan skulle kunna påverka organisationen negativt. Teorin 

om organisatorisk identifiering kommer därför, tillsammans med Leader-Member 

Exchange-teorin kunna stå som en stark grund till denna studie. 

 

3.3 Tidigare forskning 

Gällande tidigare forskning hittas inga studier som handlar om uppförandekoder i 

kombination med intern kommunikation och ledarskap på mellanchefsnivå. Däremot hittas 

studier kring uppförandekoder och ledarskap i andra konstellationer. 

 

3.3.1 Uppförandekoden 

En av de studier som uppmärksammats är av Ada-Iuliana Popescu vid namn “In brief: Pros 

and Cons of Corporate codes of conduct” som behandlar de positiva och negativa 

egenskaperna hos uppförandekoder, samt uppförandekodens uppkomst och historia.  

 

Uppförandekodens historia är relativ ny och kan spåras tillbaka till en start i USA under 

1950-talet och senare under 1970-talet, då amerikanska moderbolag skapade dessa koder till 

sina dotterbolag i Europa. En uppförandekod kan beskrivas som ett formellt dokument 

innehållande moraliska riktlinjer för att hjälpa anställda och det allmänna 

organisationsbeteendet. På engelska går uppförandekoden under namnet ”code of conduct”, 

men har under åren gått under flera andra namn såsom ”code of ethics”, ”business code”, 

”code of practices” med mera. Namnet och innehållet på en uppförandekod skiljer sig mellan 

olika organisationer beroende på exempelvis storlek, organisationskultur, arbetsmiljö samt 

deras engagemang gällande företagsetik (Popescu, 2016:125-126). 

 

Under 1950-talet så beskrev uppförandekoden mestadels företagets affärsidé, värden, mål, 

och instruktioner till anställda för hur de bör agera för att tjäna organisationens intresse och 

öka dess intäkter. Detta skiljer sig från dagens uppförandekoder som numer har en större 
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inriktning på offentligheten, såsom att organisationer ska ta ansvar när det gäller att tjäna 

offentliga ekonomiska och sociala mål. Uppförandekodens innehåll och fokusområde varierar 

dock stort runtom i världen utifrån kontinenternas olika företagskulturer. Amerikanska bolag 

använder sig exempelvis flitigt av uppförandekoder, medan de inte är lika stora i Europa. 

Detta beror helt enkelt på att USA har en längre historia av uppförandekoder. USA har också 

ett större fokus på regler gällande hur medarbetares beteende ska gynna rättvisa och 

jämställdhet på arbetsplatsen, medan Europeiska företag fokuserar mer på de 

företagsprinciper som finns och relationen mellan bolaget och dess intressenter. Även 

Europeiska uppförandekoder varierar gällande fokusområde, beroende på land och 

företagskultur (Popescu, 2016:125-126). 

  

Det finns olika anledningar till varför företag väljer att implementera en uppförandekod i sin 

organisation. Det kan vara för att exempelvis svara på konsumenttryck och sociala problem, 

att undvika negativ publicering i media eller att förbättra och skydda företagets rykte genom 

att öka sitt sociala ansvar och samhällsengagemang. En uppförandekod kan vara ett effektivt 

verktyg för att motverka organisatorisk korruption, samt för att motverka misstag eller felsteg 

som kan komma att ha negativa sociala och ekonomiska effekter för företaget. Empiriska 

studier visar hur uppförandekoder kan hjälpa att bygga upp organisationers image, förbättra 

arbetsklimatet samt förhöja och effektivisera prestationer (Popescu, 2016:127). 

  

Det finns dock argument om varför organisationer inte bör ha uppförandekoder. Kritik och 

tvivel angående användandet av uppförandekoder har förvärrats på grund av organisatoriska 

skandaler som under senare år har hänt runt om i världen, exempelvis Enrons 

bokföringsskandal (Svenska Dagbladet, 2004) eller Volkswagens skandal gällande 

bränsleutsläpp (Aftonbladet, 2015). Dessa företag hade båda uppförandekoder, som de 

genom dessa handlingar aktivt valde att bryta emot. Kritiken angående uppförandekoder 

kommer både från allmänheten, men också från företagsrepresentanter. De anser att 

uppförandekoder har skapats enkom för att ge ett svar till allmänheten och statens krav på 

organisatoriskt ansvar, som en trend eller marknadsföringsknep, men att koden i verkligheten 

ignoreras av organisationerna. Kritikerna menar alltså att även med en uppförandekod så 

finns det inget som försäkrar att bolagen kommer kunna undvika stora skandaler (Popescu, 

2016:128). 
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Annan kritik fokuserar på det breda och otydliga språk som uppförandekoderna har, specifikt 

när det kommer till medarbetarnas rättigheter. Koderna kan komma att användas emot 

medarbetarna genom att förminska deras frihet att tala ut, eller resultera i att de inte vågar 

exempelvis avslöja andra medarbetares oetiska beteende på grund av rädsla att bli bestraffad 

eller avskedad själv (Popescu, 2016:128).  

 

Popescu kommer tills slutsatsen att ifall samtliga uppförandekoder blev uppbyggda utifrån 

gemensamma internationella standarder, och att denna uppförandekod kom att bli 

obligatorisk för alla organisationer runt hela världen att applicera på sin organisation, så 

skulle koderna kunna bli en långtidsinvestering som hjälper att motverka korruption, samt 

ökar ekonomiska och sociala fördelar (Popescu 2016:129). 

 

3.3.2 Mellanchefer 

En till studie som valts ut som stöd till denna undersökning är ”Embedded leadership: How 

do a leader's superiors impact middle-management performance?” av Jay J. Caughron och 

Michael D. Mumford från 2010. Denna studie har valts ut för bringa större förståelse för vad 

mellanchefsrollen är och innebär. Studien fokuserar på mellanchefers arbetsroll samt hur 

deras prestationer kan bli påverkade av högre chefer. Summeringen nedan kommer främst 

fokusera på mellanchefspositionen, då högre chefer inte kommer vara av relevans i denna 

uppsats. 

 

Caughron och Mumford (2010:343) benämner mellanchefen som någon som både följer och 

leder samtidigt. De är oftast ansvariga för dagliga uppgifter som gör att organisationen ska 

kunna fungera smidigt, samt för att organisationen ska kunna uppnå de mål som satts av 

högsta ledningen. Organisationers effektivitet kan i många fall vara beroende av 

kommunikationen och aktiviteterna som sker inom organisationens mellanavdelningar och 

mellan de olika nivåerna av ledning. Mellanchefer arbetar till exempel med projektledning, 

att koordinera aktiviteter mellan avdelningar och grupper, planering inför framtida projekt 

och målsättningar som går i linje med större organisatoriska mål. Mellanchefer kan också 

påverka organisationens framgång genom att ständigt ha koll på händelser ovanför och under 

12 



 

dem i hierarkin, och de kan på så vis hjälpa organisationen att förebygga framtida händelser 

(Caughron & Mumford, 2010:342-343, 352). 

  

Gällande ledarskap och ledarstil finns det flera variabler som spelar roll när det kommer till 

grupp- och ledarprestation. En av dessa är så kallat deltagande ledarskap, vilket är en ledarstil 

där ledaren delar makten över beslutstagande med sina följare, samt uppmuntrar sina följare 

att vara delaktiga i diskussioner och involvera sig i problemlösning. Denna ledarstil har visat 

sig leda till högre beslutskvalitet, mer tillfredsställda följare, ökad motivation för uppgifter 

och minskning av frånvaro (Caughron & Mumford, 2010:344). En annan viktig variabel för 

ett gott ledarskap har via forskning visat sig vara självsäkerhet hos ledaren. En ledare som 

uppfattas som självsäker är mer sannolik att ge självsäkerhet och motivation till sina följare. 

Ledare som är självsäkra har alltså visat sig ha större inflytande över följare än ledare som 

uppfattas som mindre självsäkra (Caughron & Mumford, 2010:344). 

 

Slutligen är det viktigt med ”sensemaking” hos ledare. Sensemaking innebär en förmåga hos 

ledaren att utveckla god tolkning och förståelse för tvetydiga situationer, vilket underlättar 

inför framtida situationer och beslutsfattande. God sensemaking hos en ledare resulterar i 

bättre kommunikation, koordination, problemlösning samt planering. Det kan vara en viktig 

variabel att tänka över vid analyser av hur ledare, i detta fall en mellanchef, är mest trolig att 

agera i situationer som kräver problemlösning, kommunikation med underordnade och 

överordnade, beslutstagande, beordring av uppgifter och övervakning av en grupps 

utveckling mot ett organisationsmål (Caughron & Mumford, 2010:344). 

 

Mellanchefer har med andra ord ett mycket stort ansvar och agerar som ett kommunikativt 

nav inom organisationer, då de förmedlar kommunikation från båda håll inom en hierarki, 

samt har ansvar för de anställda som arbetar under dem. Uppförandekoder konstrueras mest 

sannolikt av en organisations ledning eller andra högt uppsatta, och ska sedan föras ner i 

hierarkin och appliceras på samtliga anställda inom organisationen. Mellanchefer är därför 

intressanta i denna studie, då de skulle kunna vara de personer som har den främsta kontakten 

med uppförandekoder och kommunikationen kring dessa inom organisationer.  
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3.3.3. Privat och offentlig organisation 

Den tredje och sista studien som kommer användas som grund till denna undersökning är 

”Ledarskapsskillnader mellan offentligt och privat anställda ledare: När sektorstillhörighet 

inte längre är relevant” av Markus Hansson och Sara Molander från 2013. Denna studie 

behandlar hur ledare och ledarstilar potentiellt skiljer sig mellan privata och offentliga 

organisationer, samt kritiken för och emot att det skulle finnas en skillnad på de två 

sektorerna. Studien har valts ut då den går i linje med denna uppsats undersökningsenheter, 

vilka består av tre organisationer av olika organisationstyper; en privatägd, en statlig och en 

kommunal.  

  

Hansson och Molander (2013:3) beskriver att studier kring organisatoriska mål visar att 

offentliga organisationer har mer komplexa, tvetydiga och svårmätta mål än vad 

organisationer inom den privata sektorn har. Anledningen till detta är troligtvis att det finns 

en brist på resultat- och omsättningsindikatorer inom den offentliga sektorn, samt att 

organisationens intressenter ofta är många och ofta har politiska intressen. De menar att 

offentliga organisationer därmed kan komma att bli svårledda och ineffektiva. Offentliga 

organisationer har också visat sig vara långsammare när det kommer till att starta nya projekt. 

Chefer inom den offentliga sektorn tycks också ha svårare att anställa eller avskeda personal 

vid behov (Hansson & Molander 2013:3). 

  

Forskare har dock länge varit oense kring ifall organisationstypen spelar en stor skillnad när 

det kommer till chefer och ledarstilar. Hansson och Molander (2013:5) menar att skillnaden 

mellan privat och offentlig sektor är stor, och att det i sin tur återspeglas i ledares ledarstil och 

beteende. De hänvisar å andra sidan till studier som menar att det finns variabler gällande 

olika ledarskapsstilar som väger tyngre än bara sektorstillhörighet, de menar alltså att det inte 

endast är organisationstypen som spelar roll. Gällande ledarskap har dock studier funnit 

signifikanta skillnader mellan de två olika organisationsformerna när det kommer till just 

ledarskapsstil, motivation och beslutfattande. Ledarskapsstilarna kom att se annorlunda ut 

beroende på vilken typ av arbetsmiljö, eller arbetskontext, som de olika ledarna hade. Det 

kunde också se olika ut beroende på hur ledaren själv upplevde sitt arbete gällande 

komplexitet, autonomi och tydlighet (Hansson & Molander 2013:5). 
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 Hansson och Molander (2013:5) lyfter slutligen fram forskning som är skeptisk mot hur 

meningsfullt det över huvud taget är att dela upp organisationer efter vilken sektor de tillhör. 

De menar att dessa karaktärsdrag, organisationer emellan, snarare kan vara myter eller falska 

antaganden som forskare bör försöka arbeta bort. Organisationer, oavsett typ, har ungefär 

samma uppgifter, och står inför ungefär samma utmaningar vad det gäller konkurrens och 

krav utifrån. Skillnaderna som forskare förut har talat om är därför på väg att sakta suddas ut. 

En anledning till detta kan också vara att organisationer inom den offentliga sektorn har tagit 

till sig av all kritik gällande deras ineffektivitet och långsamma processer, och istället börjat 

använda sig av metoder och verktyg som tidigare använts inom den privata sektorn. Detta 

innebär att sektorerna sakta har börjar närma sig och likna varandra (Hansson & Molander 

2013:5, 37). 

 

4. Metod och material 

I detta kapitel diskuteras studiens forskningsdesign, val av metod, material och avgränsning, 

validitet och reliabilitet samt metodproblem. 

4.1 Forskningsdesign 

Denna uppsats är en jämförande fallstudie med deduktiv ansats, mellan de utvalda 

organisationernas uppförandekoder och hur dessa upprätthålls genom ledarskap på 

mellanchefsnivå.  

 

En fallstudie innebär att en forskare undersöker ett fåtal objekt eller fall ur flera aspekter. I 

många andra forskningar kan resultatet upplevas som abstrakt och avpersonaliserat, men i en 

fallstudie möts vanligtvis verkliga situationer och människor som allmänheten enklare kan 

relatera till och förstå. Om en forskare väljer att undersöka två eller flera fall så appliceras 

jämförelsemöjligheter mellan dessa fall (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011:127-130). Då 

tre olika fall har valts ut för att undersökas i denna uppsats, landar denna studie i just en 

jämförande fallstudie.  

 

Ahrne och Svensson (2015:218) berättar att en deduktiv studie innebär att den utifrån 
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allmänna lagar och teorier drar slutsatser, medan en induktiv studie innebär att generella 

slutsatser dras och teorier bildas utifrån de empiriska observationerna. Denna studie har 

bedömts som deduktiv och inte induktiv, då ett antal teorier och tidigare forskningar står som 

grundpelare till undersökningen. Detta innebär att studien därmed inte resulterar i nya teorier, 

utan baseras på befintliga.  

 

De tre organisationerna SCA, LKAB och Skellefteå Kraft har valts ut på grund av dess likhet 

gällande användningen av naturresurser, samt på grund av att de alla är av olika 

organisationstyper. Likheten av verksamhet samt olikheten av organisationstyp skulle kunna 

ge intressanta resultat ifall skillnader visar sig mellan de tre organisationerna gällande 

ledarskap och uppförandekod. Företagen har alla egna uppförandekoder som är offentligt 

publicerade på deras respektive webbsida.  

 

4.2 Val av metod 

I följande kapitel diskuteras vilka olika metoder som har tagits till användning i denna studie, 

vilket material som använts, hur studien ser ut gällande validitet och reliabilitet, samt om och 

vilka metodproblem som har påverkat studien.  

 

4.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ text- eller innehållsanalys, innehåller två komponenter. Dels innehållsanalysen 

som står för en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig 

framställning. Den andra komponenten är det kvantitativa, vilket innebär att undersökningen 

baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att 

dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med numeriska värden (Esaiasson m.fl. 

2017:198). I denna undersökning har tre uppförandekoder från tre olika organisationer valts 

ut för att undersökas. Då de utvalda uppförandekoderna går ut på samma sak; att sätta 

riktlinjer till hur en moralisk arbetsmiljö uppnås, så har uppförandekoderna därför likvärdiga 

och jämförbara uppgifter, vilket går i linje med den kvantitativa innehållsanalysen. 
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Denna undersökning söker efter att jämföra vad de olika uppförandekoderna innehåller och 

hur de skiljer sig åt. Exempelvis hur mycket eller lite de olika organisationerna har skrivit om 

jämställdhet, eller säkerhet, på arbetsplatsen. Studien planerar alltså inte att söka svar på olika 

varför-frågor gällande innehållet i uppförandekoderna. Esaiasson m.fl. (2017:198) beskriver 

kvantitativ innehållsanalys som ett användbart verktyg när någon vill ha svar på förekomsten 

av olika typer av kategorier i ett material, exempelvis hur frekvent en kategori förekommer, 

eller hur stort utrymme olika kategorier får. Av denna anledning har just kvantitativ 

innehållsanalys valts som den metod som passar studien allra bäst. 

 

4.2.2 Intervjuer 

En intervju innebär att en person blir frågad om hur de uppfattat ett ämne eller ett fenomen, 

och kan vara mycket användbara för att få fram viktiga insikter inom ett visst ämne (Ahrne, 

Svensson 2015:34-35). Ahrne och Svensson (2015:34) beskriver att intervjuer är centrala för 

väldigt mycket samhällsvetenskaplig forskning, och kan ge forskare och studenter de 

nödvändiga kreativa uppslagen de behöver till sitt arbete. Esaiasson m.fl. (2017:262) berättar 

att forskningsarbetet kring intervjuer handlar om att man som forskare strävar efter att förstå 

världen som intervjupersonerna själva upplever den.  

 

Till denna studie har samtalsintervjuer valts som metod, då forskningsproblemet och studiens 

frågeställningar lättare kan besvaras om en inre synvinkel appliceras på studien, mer specifikt 

synvinkeln från någon eller några som upplever de valda undersökningsenheterna dagligen. 

Esaiasson m.fl. (2017:260) tar upp att det finns olika beröringspunkter mellan 

frågeundersökningar och samtalsintervjuer, där samtalsintervjuer exempelvis ger större 

utrymme för interaktion mellan forskare och intervjuperson än vad frågeundersökningar gör. 

Vid frågeundersökningar är statistik ofta “rätt” sätt att bearbeta materialet, medan den som 

arbetar med samtalsintervjuer riskerar att hamna “fel” om denne sätter sig ned och börjar 

räkna procent. Samtalsintervju-undersökningar ger god potential till att registrera svar som är 

oväntade och som kan missas under en frågeundersökning. Det är inte individerna i sig som 

är intressanta utan det är de tankekategorier som de kan bidra till att blottlägga runt det ämne 

som forskaren intervjuar dem för (Esaiasson m.fl., 2017:260-261, 271). 
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Studiens intervjuguide (se bilaga 1), som innehåller frågor kring hur mellanchefer på de tre 

utvalda bolagen arbetar med sina uppförandekoder, är uppdelad i tematiska frågor. Detta 

innebär att respondenterna får möjligheten att besvara frågor med så lite påverkan av 

intervjuaren som möjligt, vilket ger dem tillfälle att utveckla sina svar. Det ger ger även 

intervjuaren potential till uppföljningsfrågor. Enligt Esaiasson m.fl. (2017:274) ger 

uppföljningsfrågor möjligheten att få fram mer innehållsrika svar. 

 

För att finna respondenter till denna studie blev de utvalda organisationerna kontaktade via 

mail av uppsatsskrivarna. Mailet innehöll information om studien samt önskemål om att få 

intervjua två mellanchefer från varje organisation. Vissa av företagen tog längre tid på sig att 

svara än andra, och ett av företagen valde att inte delta (se kapitel 4.5). Efter utförda 

samtalsintervjuer transkriberades varje intervju för att ge en tydligare bild och bättre översikt 

över vad som sas, samt för att skapa en grund för studiens analyser kring mellanchefernas 

arbete med uppförandekoden och deras ledarskap kring detta.  

 

Nedan följer information om de sex respondenternas namn och arbetsroller, samt 

intervjudatum och längd på samtalen: 

● SCA, Maria Lemon, utlastningschef vid SCA:s sågverk. 2017-12-15, 34 minuter. 

● SCA, Anna Forshell, affärschef. 2017-12-18, 28 minuter. 

● LKAB, Pernilla Kettunen, teamleader inom HR. 2017-12-07, 31 minuter. 

● LKAB, Torbjörn Henriksson, teamleader inom HR. 2017-12-07, 25 minuter. 

● Skellefteå Kraft, Susanne Öhrvall, grupp- och avdelningschef. 2017-12-22, 28 

minuter. 

● Skellefteå Kraft, Ann-Katrin Högdahl, avdelningschef. 2018-01-02, 26 minuter. 

 

4.3 Material och avgränsning 

Denna studie analyserar de uppförandekoder som idag finns hos Svenska Cellulosa AB 

(SCA), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) och Skellefteå Kraft. Samtliga av 

dessa bolag baserar sin verksamhet på naturresurser såsom bioenergi och skog, något som 

medvetet valts ut då det hjälper studiens jämförande del om de utvalda organisationerna är 

verksamma inom liknande branscher. En annan aspekt i valet av organisation är att de tre 
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företagen är av olika organisationstyper. SCA är privatägt, LKAB statligt ägt och Skellefteå 

Kraft kommunalägt. Detta ger möjlighet att i denna studie jämföra på vilket sätt som 

uppförandekoder, ledarskap och kommunikation kan skilja sig mellan de tre olika 

bolagsformerna. 

 

Ett strategiskt urval gällande vilka som ska intervjuas har gjorts. Respondenterna i denna 

undersökning kommer att bestå av mellanchefer, då de arbetar på en mittenposition med både 

uppåt- och nedåtkommunikation genom organisationens hierarki, och därmed har mycket 

kontakt med både chefer, underordnade och själva uppförandekoden. Då uppförandekoden 

troligtvis skapas högt upp i hierarkin, av exempelvis organisationens ledning, och sedan ska 

kommuniceras nedåt till hela organisationen, har mellanchefer säkerligen stor erfarenhet av 

uppförandekoden och kommunikationen kring den.  

 

4.4 Validitet & Reliabilitet 

Den metod som väljs för insamling av information måste alltid kritiskt granskas, då den 

avgör hur tillförlitlig och giltig informationen som studien kommer fram till är. Reliabilitet 

mäter till vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen i övrigt lika omständigheter. Det finns en rad olika faktorer som kan påverka 

ett svar när frågor efter åsikter ställs. Enligt Bell (2006:117) så kan respondenten nyligen ha 

sett något som påverkat deras åsikt eller genomlevt en händelse som även påverkat dem. 

Reliabilitet handlar alltså om frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson, 

2017:64). 

 

Enligt Bell (2006:117) så är validitet är ett betydligt mer komplicerat begrepp. Det är ett mått 

på om en viss fråga mäter eller beskriver det en vill att den ska mäta och beskriva. Esaiasson 

m.fl. (2017:58) nämner att det finns tre sätt som begreppet validitet brukar definieras efter: 1) 

överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 

systematiska fel; 3) att det som mäts är just det som påstås ska bli mätt. Validitet handlar 

alltså om frånvaro av systematiska fel (Esaiasson m.fl., 2017:64). 
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Om en fråga inte är reliabel så saknar den även validitet (Bell, 2006:118), det är därför viktigt 

att se till så alla mätinstrument för studien mäter på ett korrekt sätt. Enligt Esaiasson m.fl. 

(2017:64) hjälper det inte med ett fullgott mätinstrument som på ett systematiskt sätt kan 

användas för att undersöka det som påstås, ifall det inte används på ett noggrant och korrekt 

sätt.  

 

I denna studie anses reliabiliteten vara medelhög, då studiens textanalys med tillhörande 

kodschema är utformad på det sätt att den alltid kommer ge samma resultat ifall samma 

analysenheter undersöks vid ett senare tillfälle. Reliabiliteten blir däremot aningen lägre 

gällande studiens utförda samtalsintervjuer då respondenter likt Bells (2006:118) förklaring 

ovan kan bli påverkade av olika händelser eller fenomen, och därför ge olika svar vid olika 

omständigheter och tillfällen. Detta kan anses vara oundvikligt, då en intervjuare sällan kan 

påverka en respondents befintliga humör, känslor eller tankesätt. Studien har dock en väl 

framarbetat intervjuguide, där de flesta frågor kan anses vara svåra att missuppfatta eller tolka 

på olika sätt, och därmed resulterar i tydliga svar. 

 

Gällande validitet anses studien ha ett högt värde, då inga systematiska fel eller missförstånd 

har upptäckts eller noterats under studiens gång. Textanalysens kodschema och 

intervjuguiden gav genom studien svar på samtliga frågor som de från början var tänkt att 

frambringa. Studiens resultat visade sig även vara lätt förankrat till studiens grundläggande 

teorier.  

 

4.5 Metodproblem 

De tre utvalda organisationerna kontaktades tidigt i uppsatsskrivandet via mail med en kort 

beskrivning om studien, och ungefärlig information kring vilka frågor som tänkt ställas till 

dem under en potentiell intervju. Två av organisationerna återkom relativt snabbt med svar 

och kontaktuppgifter till två respondenter var. Den tredje valda organisationen, som till en 

början var Umeå Energi, var svåra att få tag i och återkom med svar efter cirka tre veckor från 

det första kontakttillfället. De gav besked att det inte ville medverka, med förklaring att de för 

tillfället arbetar med utveckling av sin verksamhet runt just ämnet uppförandekod. Detta 

resulterade i en del svårigheter. Då studiens omfattning är tämligen stor, fungerade det inte att 

20 



 

endast behandla två organisationer, utan en ny, tredje organisation med samma egenskaper 

som den först tilltänkta var tvungen att hittas. Då denna studie är tidssatt, krävdes det att den 

sista organisationen hittades inom kort tid. Skellefteå Kraft kontaktades, vilka återkom snabbt 

med svar och respondenter. Metodproblemet löstes därmed inom rimlig tidsram.  

 

5. Resultat och analys 

Här presenteras studiens resultat av textanalys samt intervjuer. Detta görs i ordningen: 

resultat, teorijämförelse och analys.  

5.1 Textanalys av uppförandekoder 

I detta kapitel kommer skillnader mellan de tre organisationernas uppförandekoder tas upp 

och analyseras, samt kopplas an till studiens två grundteorier LMX (se kapitel 3.1) och 

organisatorisk identifiering (se kapitel 3.2). 

5.1.1 Hur uppförandekoderna skiljer sig åt 

SCA:s uppförandekod är publicerad och senast uppdaterad den 15 juni 2017, LKAB:s är 

publicerad och antagen den 21 augusti 2017 och Skellefteå Krafts är daterad till den 2 

februari 2015. SCA och LKAB:s uppförandekoder har båda en omfattning av 14 sidor, 

medan Skellefteå Krafts landar på fyra sidor. Utseendemässigt är SCA och Skellefteå Krafts 

dokument, förutom deras logotyper, helt färglösa, medan LKAB:s är fylld av färg och 

fotografier. Samtliga av företagen beskriver i början av sin uppförandekod vad den innebär, 

samt vad den innehåller. Innehållet i uppförandekoderna är till stor del likvärdigt och 

innehåller ämnen såsom hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, 

samhällsansvar och affärsetik. LKAB och Skellefteå krafts uppförandekoder innehåller båda 

en sektion där VD:n har ordet, de båda nämner också hur deras uppförandekod gäller för 

samtliga anställda på företagen. SCA:s uppförandekod når en bredare målgrupp, då de anger 

att uppförandekoden gäller för samtliga verksamheter inom SCA, stödjande enheter samt 

verksamheter som SCA är delägare av.  

 

Samtliga tre organisationer nämner i uppförandekoderna sina värdeord. SCA nämner att deras 
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uppförandekod står som ett ramverk för hur de omsätter sina kärnvärden i praktisk handling. 

LKAB:s uppförandekod bygger också på deras värderingar, och nämner att ett etiskt 

uppförande skapar förtroende som lägger grunden för en framgångsrik affärsverksamhet. 

Skellefteå Kraft menar att deras uppförandekod ger dem som organisation möjlighet att leva 

upp till deras kärnvärden. De säger också att företagets kärnvärden aldrig får uppfattas som 

tomma ord, utan att det är deras gemensamma ansvar att kärnvärdena genomsyrar allt de gör.  

 

SCA talar mycket om goda värderingar och etik i sin uppförandekod, och beskriver att deras 

verksamhet ska byggas på god affärsetik, hälsa och säkerhet, grundläggande mänskliga 

rättigheter, miljöhänsyn och samhällsansvar, samt rättvis, värdig och respektfull behandling 

av medarbetare. De nämner också att de stöder internationellt föreskrivna mänskliga 

rättigheter på alla platser där de bedriver verksamhet, och arbetar i enlighet med FN:s 

vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter. Både LKAB och Skellefteå 

Kraft nämner också att de stödjer och baserar sin verksamhet på FN:s vägledande principer. 

Enligt LKAB innebär det att de tar ett tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och 

arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga. Skellefteå Kraft 

ansvarar som arbetsgivare för att deras medarbetare har en fungerande arbetsmiljö, både 

fysiskt och psykosocialt.  

 

SCA anger att alla deras medarbetare ska rekryteras, väljas ut, utvärderas och befordras på 

objektiva grunder oberoende av kön, civilstånd, föräldraskap, etnisk eller nationellt ursprung, 

sexuell läggning, religion, politisk tillhörighet, ålder, funktionshinder eller andra kategorier 

som skyddas enligt lag. De uppmanar också medarbetare att vara medvetna om hur deras 

beteenden kan påverka andra runt omkring dem. LKAB nämner att de inte tolererar 

diskriminering gällande samtliga av ovan nämnda aspekter, samt att de arbetar aktivt för att 

motverka såväl direkt som indirekt eller omedveten diskriminering. Det framgår tydligt även 

i Skellefteå Krafts uppförandekod att de inte accepterar trakasserier, diskriminering eller 

annat uppträdande som kan uppfattas som hotfullt, kränkande eller nedvärderande. 

 

När det kommer till säkerhet arbetar SCA ständigt med att förbättra hälsa och säkerhet, och 

har en nollvision för arbetsrelaterade olyckor. De vill även att man som medarbetare ska bidra 

till en arbetsmiljö som är fri från våld, hot och mobbning. LKAB påpekar att deras 
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arbetsmiljöer ska vara säkra, skadefria och hälsosamma för deras anställda. Detta görs genom 

att medarbetarna har ett gemensamt ansvar för att förhindra arbetsrelaterade sjukdomar och 

skador enligt företagets arbetsmiljöpolicy. Skellefteå Krafts vision gällande säkerhet är att 

skapa en arbetsplats som är fri från olycksfall och annan arbetsrelaterad ohälsa. De nämner 

även i uppförandekoden att alla anställda ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och 

använda personliga skyddsutrustning som arbetet kräver. 

 

Chefer på SCA uppmanas till att föregå med gott exempel och vara tillgängliga för sina 

medarbetare som har etiska frågor eller som vill anmäla en överträdelse av exempelvis 

uppförandekoden. Varje chef är även ansvarig för tillämpning och uppföljning av 

uppförandekoden. De nämner också att de brukar öppen och ärlig kommunikation för att 

bygga förtroende mellan dem och sina medarbetare. Kommunikation är en viktig del även 

hos LKAB. Deras chefer har bland annat ett ansvar över att se till att alla medarbetare har fått 

information om uppförandekoden. Dock så ligger ansvaret sedan på medarbetaren att följa 

uppförandekoden samt de lagar, regler och policyer som kan tillämpas till deras arbete. 

Skellefteå Kraft skriver inget särskilt om hur deras chefer ska uppföra sig inom 

organisationen eller hur deras kommunikation ser ut.  

 

I övrigt vill SCA bidra positivt till de samhällen där de bedriver verksamhet, och vill utveckla 

långvariga relationer med lokalsamhällen genom en öppen och ärlig dialog. De ska även vara 

politiskt neutrala. LKAB nämner att en stor anledning till varför de skapat och följer 

uppförandekoden, är för att den inte endast finns för deras skull, utan den finns även för 

samhällets skull. Skellefteå Kraft har också samhället som en del i deras uppförandekod, där 

de nämner att de är samhällsbyggare, och de därför ansvarar för att deras relationer med 

samhället ska präglas av långsiktighet. 

 

I slutet av samtliga tre uppförandekoder informeras läsaren om vad som sker ifall någon gör 

en överträdelse av uppförandekodens regler och riktlinjer. SCA beskriver hur man går till 

väga för att anmäla en överträdelse, och hur processen ser ut efter att man skickat in en 

anmälan. De nämner också att överträdelser av uppförandekoden alltid kommer tas på största 

allvar, och kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. LKAB och Skellefteå 

Kraft har liknande policys, och berättar att överträdelse av uppförandekoden kan innebära 
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varning, rapportering till berörda myndigheter och i vissa fall uppsägning eller avsked. 

 

Enligt Northouse (2016:145) är en av de mest centrala syftena inom LMX-teorin att använda 

tvåvägskommunikation mellan ledare och följare, hellre än envägskommunikation. Det kan 

tolkas som att SCA:s öppna och ärliga kommunikation, samt tillgänglighet för sina 

medarbetare, lutar åt ett tvåvägsliknande kommunikationssätt. Även LKAB nämner hur 

cheferna i deras organisation har ett stort ansvar när det kommer till kommunikation med sina 

medarbetare. I Skellefteå Krafts uppförandekod kan LMX knytas an till det avsnitt där 

företagets VD Hans Kreistel skriver ett stycke som handlar om vilka de är inom företaget, 

och hur de bland annat vill vara branschens bästa arbetsgivare. Dels för att VD:n gör sig hörd 

och visar upp sina åsikter för sina medarbetare, men också för att hans text kan tolkas som att 

Kreistel lägger stor vikt vid medarbetares välmående samt relationen med dessa. Samtliga av 

dessa tre företag uttrycker även på olika vis hur de vill skapa kommunikativa och goda 

relationer med sina medarbetare. LMX-teorin pekar som nämnts på att organisationer kan 

vinna mycket av att ledare skapar goda relationer med sina medarbetare. Detta tycks inte ha 

undgått de tre organisationerna, som verkar ha förstått kopplingen mellan goda 

medarbetarrelationer och god framgång inom organisationen.  

 

Information kring in- och out-groups hittas inte i någon av uppförandekoderna, men samtliga 

företag nämner tydligt i deras uppförandekoder att medarbetare ska behandlas likvärdigt 

inom organisationen. Senare studier av LMX föreslår som nämnts att ledare ska försöka 

skapa goda relationer med samtliga av sina följare, inte bara de som ingår i in-groups. Kanske 

går det därför att knyta an de tre organisationernas riktlinjer gällande likvärdig behandling till 

just detta. Inom uppförandekoderna ligger dock ett bredare fokus på särbehandling, gällande 

exempelvis människor med olika etnicitet, sexualitet och liknande. Men det skulle kanske 

också kunna smalnas av och appliceras på behandlingen av in- och out-groups, att ledare och 

chefer bör behandla alla medarbetare på likvärdigt vis trots olika ambitionsgrader. 

 

SCA nämner mycket om goda värderingar och god etik i sin uppförandekod. LKAB nämner 

också sina värderingar i form av att de ska vara engagerade, nytänkande och ansvarsfulla. 

Skellefteå Kraft har sina egna kärnvärden i form av att de ska vara drivande, pålitliga, 

ansvarstagande och nära. Detta är ett tydligt exempel på hur en medarbetare skulle kunna 
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identifiera sig starkt med dessa organisationer ifall medarbetarens personliga åsikter också 

stämmer överens med exempelvis SCA:s riktlinjer för god etik. Detta går alltså i linje med 

teorin om organisatorisk identifiering. Egentligen genomsyrar organisatorisk identifiering den 

allra största delen av samtliga uppförandekoder, då de trots allt existerar för att skapa en god 

arbetsmiljö och riktlinjer i hur man beter sig både inom och utom organisationerna. Alla 

dessa värderingar och kärnvärden är troligtvis ett sätt för organisationerna att på ett enkelt vis 

kommunicera hur de vill att kulturen på deras organisation ska vara, men det är kanske också 

ett sätt att visa en god sida utåt mot allmänheten. Detta går att knyta an till hur organisatorisk 

identifiering ökar hos en medarbetare ifall denne uppfattar att sin organisation har ett gott 

rykte och hög prestige från utomståendes ögon.  

 

Någon information kring hur medarbetare kan vara med och påverka inom organisationen 

framgår inte särskilt bra i uppförandekoderna, vilket är en stor del av organisatorisk 

identifiering. Detta ämne kommer dock behandlas i nästa kapitel där respondenter från 

organisationerna har intervjuats, med frågor om bland annat medarbetarnas påverkan på 

organisatoriska beslut, samt hur den organisatoriska kommunikationen ser ut hierarkiskt. 

 

Vid första åsyn är det uppenbart att SCA och LKAB har en betydligt mer omfattande 

uppförandekod än vad Skellefteå Kraft har. Skellefteå Kraft anger dock i deras 

uppförandekod att denna inte är ett uttömmande dokument, och hänvisar till ett antal andra 

interna dokument som exempelvis en policysamling, riktlinjer gällande gåvor, förmåner och 

så vidare. De skriver att man behöver ta del av dessa för att få en fullständig bild av företaget 

och dess riktlinjer. Detta skulle först och främst kunna bero på att SCA och LKAB är 

betydligt större företag än Skellefteå Kraft. Som en större organisation finns kanske 

möjligheten till mer resurser vilket kan läggas på delar inom företaget såsom 

uppförandekoden. Det kan kanske också vara så att ju större ett företag blir, och ju fler 

medarbetare de anställer, desto viktigare blir det med riktlinjer och regler såsom en 

uppförandekod för att på ett lättare sätt kunna kommunicera vad som gäller, och vilken 

organisationskultur som önskas till sina anställda. Hade Skellefteå Kraft haft ett tusental fler 

anställda så hade kanske även de utvecklat sin uppförandekod till en liknande omfattning som 

SCA och LKAB. 
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En annan aspekt till uppförandekodernas omfattning skulle kunna vara att SCA och LKAB 

drivs privat, även om LKAB:s aktier numer är helägda av staten. Skellefteå Kraft är en 

kommunal organisation och fungerar kanske därför på ett annorlunda vis än vad privata 

organisationer gör. Det skulle kunna vara så att kommunala organisationer lyder under dess 

tillhörande kommun och deras förutbestämda riktlinjer, medan privata organisationer har 

möjlighet att själva ta fram och arbeta med en anpassad uppförandekod, och därmed har 

större möjligheter att lägga tid och resurser på detta. Med tanke på att kommunala 

organisationer drivs av befolkningens skattepengar skulle det kanske kunna vara så att 

resurser läggs på andra saker än uppförandekoden, som av samhället anses vara viktigare, 

exempelvis sjukvård eller kollektivtrafik. Detta trots att en uppförandekod säkerligen skulle 

kunna resultera i stora förändringar gällande exempelvis arbetsmiljö, personalomsättning och 

jämställdhet, och därmed göra inverkan på organisationens generella framgång. 

 

Skellefteå Kraft, som kommunal organisation, bär alltså ett stort ansvar gentemot samhället 

då det drivs av skattepengar. Men de är inte de enda, då samtliga tre organisationer i deras 

uppförandekoder nämner att de har ett ansvar gentemot samhället. Förutom att skattepengar 

och aktiesatsningar spelar in i företagens ansvar, så baserar de alla sin verksamhet på 

naturresurser. Naturen kan tolkas som något som tillhör alla, då den trots allt finns överallt 

runtomkring oss. Det kan kanske därför bli ett känsligt ämne för allmänheten när ett stort 

företag som exempelvis SCA livnär sig på nedsågning av träd, eller LKAB som på grund av 

stort utnyttjande av malmbergen i Kiruna nu måste flytta Kirunas stadskärna då 

gruvbrytningen slukar marken underifrån (Samhallsomvandling.lkab.com, 2016). 

Allmänheten och samhället kan alltså komma att bli starkt påverkade av organisationernas 

verksamhet, och därmed måste dessa ta ett ansvar gentemot samhället. En annan aspekt till 

varför dessa tre företag väljer att lägga tyngd på sitt samhällsansvar och även satsa på hållbar 

produktion, kan kanske vara så enkelt som att det skapar en bättre relation mellan dem och 

allmänheten, och därmed motverkar negativ publicitet som kan komma att påverka företagens 

framgång. De goda relationerna med allmänheten skulle alltså kunna komma att gynna 

företagets framgång, då människor kanske lättare anhänger sig till ett företag som, åtminstone 

utåt sett, uttrycker att de är mån om naturens värde. Inte helt olikt teorin om organisatorisk 

identifiering. 
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Säkerhet är enligt företagens uppförandekoder mycket viktig. Även här är innehållet kring 

säkerhet mer utbrett hos SCA och LKAB än hos Skellefteå Kraft. Detta kan dock möjligtvis 

ha att göra med tidigare analys gällande företagens omfattning. Beroende på hur dessa företag 

arbetar när de använder sig av naturresurserna, så finns det kanske också en möjlighet att 

arbetet anses farligare inom SCA och LKAB än vad det gör på Skellefteå Kraft, och att det 

därför krävs mer omfattande riktlinjer och regler gällande säkerhet på dessa företag. Skulle en 

anställd bli skadad på arbetsplatsen så skulle detta kanske också kunna resultera i fatala 

konsekvenser för företaget, då det säkerligen skulle leda till negativ publicitet i media, och 

kanske ett sämre rykte från allmänhetens ögon. Detta skulle i sin tur kunna leda till att färre 

personer väljer att exempelvis söka jobb eller samarbeta med företaget.  

 

Gällande intern kommunikation är SCA de enda som nämner hur kommunikationen ska 

skötas i sin uppförandekod. LKAB nämner kort extern kommunikation, samt deras interna 

“visselblåsarsystem”, där man som anställd kan anmäla nyckelpersoner som betett sig illa. En 

tes gällande varför SCA är de enda som lägger tydligt fokus på intern kommunikation i sin 

uppförandekod skulle kunna vara att de helt enkelt arbetar mer än de andra företagen med just 

detta, potentiellt att de har en större kommunikationsavdelning och därmed mer resurser att 

lägga på just kommunikation. LKAB skriver i deras uppförandekod att de vill vara en 

attraktiv arbetsgivare. Avsaknaden av information kring internkommunikation i deras 

uppförandekod skulle därför kunna ses som en brist. Lovord om god intern kommunikation 

och tillit till chefer och ledare skulle kunna vara en sak som lockar människor att söka arbete 

på organisationen. Det kan givetvis också vara så att både LKAB och Skellefteå Kraft arbetar 

minst lika mycket med intern kommunikation som SCA, men att detta inte framgår i deras 

uppförandekoder.  

 

LKAB är slutligen den enda organisationen som i sin uppförandekod använder sig av grafisk 

design i form av färg, format och en mäng fotografier. Fotografiernas motiv är medarbetare i 

LKAB-kläder ståendes på olika arbetsplatser, både kvinnor och män. Detta skulle kunna 

tolkas som en typ av extern kommunikation. LKAB visar upp sina anställda för allmänheten, 

och visar även till viss del upp hur deras olika arbetsplatser ser ut. LKAB, likt de andra två 

företagen, nämner mångfald och jämställdhet i sin uppförandekod, och ser möjligen 

fotografierna som ett sätt att uppvisa just mångfalden av kvinnor, män och etniciteter inom 
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sin organisation. Valet av en färgglad och utstickande uppförandekod kan uppfattas som att 

LKAB vill kommunicera en positiv känsla till de som tar del av uppförandekoden. Det skulle 

också kunna tolkas som att LKAB generellt sett satsat mer, och lagt ner mer arbete, på sin 

uppförandekod än de andra två företagen. 

 

 

5.2 Resultat och analys av intervjuer 
I detta kapitel beskrivs, teorijämförs och analyseras vad de sex olika respondenterna svarade 

under de enskilda intervjuerna om deras respektive uppförandekoder, ledarskap och 

kommunikation. 

 

5.2.1 Respondenternas bakgrund 

De sex respondenterna (se kapitel 4.2.2) fick under intervjun frågor kring deras akademiska 

bakgrund. Fem respondenter svarade att de har eftergymnasiala utbildningar. Dessa 

utbildningar är inom kemi, sociologi, psykologi, medie- & kommunikationsvetenskap och 

maskinteknik. Samtliga respondenter har även genomgått flertal interna utbildningar inom 

ledarskap på deras arbetsplatser. Då studiens grundläggande teorier handlar om ledarskap och 

kommunikation ansågs det vara intressant att se de olika respondenternas tidigare studier, då 

dessa skulle kunna ha en inverkan på hur de svarar på frågor. En person som studerat 

exempelvis kommunikation och ledarskap, kanske lättare relaterar till undersökningen. 

 

5.2.2. Vad mellanchefer vet och tycker om sin organisations uppförandekod 

Under intervjun ställdes frågor om vad respondenterna vet om sitt företags uppförandekod, 

samt när de för första gången kom i kontakt med denna. Två respondenter berättar att de först 

fick ta del av uppförandekoden när de anställdes på företaget. Tre av de resterande 

respondenterna svarar att de fått information och utbildning inom uppförandekoden genom 

möten och utbildningar, exempelvis via ett ledarutvecklingsprogram för nya chefer. Den sista 

respondenten var själv med och arbetade fram uppförandekoden. 
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Gällande vad respondenterna vet om sin organisations uppförandekod så svarar samtliga 

respondenter ungefär likadant. De berättar att deras uppförandekoder inkluderar en rad olika 

kategorier, bland annat affärsetik, miljöfrågor, diskriminering, hälso- och säkerhetsfrågor, 

samt hur företaget ska behandla andra och bete sig gentemot medarbetare, kunder och 

samarbetspartners. En respondent nämner att uppförandekoden egentligen bara handlar om 

rent sunt förnuft. En annan respondent kallar uppförandekoden för “kronan på verket”, och 

hur den agerar som en samlingspunkt för alla olika policys och riktlinjer som finns inom 

organisationen. Flera respondenter nämner även sitt företags värdeord, och hur dessa står till 

grund för deras uppförandekod.  

 

När respondenterna blev frågade om vad de personligen tyckte om sin organisations 

uppförandekod och ifall den gjorde någon inverkan på arbetsplatsen, så var samtliga 

respondenter positivt inställda mot uppförandekoden. Fyra av respondenterna berättar att 

uppförandekoden är mycket bra att luta sig mot ifall något händer inom organisationen, då 

samma regler gäller för alla. En av SCA:s respondenter säger att hen från egen erfarenhet har 

märkt att uppförandekoden är ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet. SCA:s andra 

respondent tycker att uppförandekoden är bra, men att det fortfarande finns en lång väg att gå. 

Hen nämner “#MeToo”-kampanjen, och säger att uppförandekoden innehåller många fina 

ord, men att det fortfarande finns anställda som inte följer den. LKAB:s ena respondent 

nämner att den gör en god inverkan på medarbetarna, samt att den troligtvis förebygger 

misstag och okunskap. De tycker alla att sin uppförandekod generellt är heltäckande och 

behandlar de ämnen som den bör behandla. Tre av respondenterna uttrycker dock ett behov 

av mer information och riktlinjer gällande mänskliga rättigheter samt diskriminering och 

trakasserier. Tre av respondenterna nämner återigen kampanjen #MeToo, och att det därför är 

viktigare än någonsin att ta itu med dessa frågor. Flera tycker att deras organisations 

uppförandekod fokuserar för mycket på exempelvis ekonomisk brottslighet och andra 

juridiska aspekter, jämfört med bland annat jämställdhetsfrågor. En av SCA:s respondenter 

nämner hur hen önskar att det stod mer om hur affärer görs i andra länder, gällande 

exempelvis barnarbete. En av Skellefteå Krafts ledare nämner istället att hen vill ha mer 

fokus på säkerhet i uppförandekoden.  

 

29 



 

En av respondenten från LKAB var som nämnts med och arbetade fram företagets 

uppförandekod. Detta går i linje med teorin om organisatorisk identifiering, då det säkerligen 

finns en stor chans att respondenten, på grund av dennes medverkande i uppförandekoden, 

känner en stark identifiering till den. En annan respondent menar att uppförandekoden 

handlar om sunt förnuft, och många respondenter hänvisar till sitt företags värdeord. Detta 

knyts också an till hur medarbetare känner starkare för en organisation om dess kärnvärden 

eller värderingar går i linje med medarbetarens egna värderingar.  

Många av respondenterna kom med åsikter kring hur uppförandekoden hade kunnat 

förbättras, och en respondent har starka åsikter kring hur många på arbetsplatsen trots 

uppförandekoden agerar på ett sätt som går emot företagets riktlinjer angående jämställdhet. 

Utifrån organisatorisk identifiering kan detta komma att ha en negativ effekt på 

organisationen, då företaget kanske inte uppfyller medarbetarnas önskningar gällande 

identifikationsfaktorer såsom värderingar. Åtminstone uppföljningen av dessa.  

 

De flesta av respondenterna svarade mer eller mindre opersonligt med exempelvis 

refereringar till företagets värdeord. Det kan tolkas som att respondenterna känner ett ansvar 

som representant för företagen, och därför svarar på ett sätt som uppvisar den bästa sidan av 

företaget, hellre än att svara vad de personligen tycker. Detta säkerligen för att motverka 

bland annat negativ publicitet. Det finns givetvis också en möjlighet att respondenterna 

genuint är nöjda med sin organisation och därför inte har några märkvärdiga åsikter gällande 

de frågor som ställdes. En respondent från SCA sticker dock ut en aning ur mängden, då hen 

svarar på ett sätt som kan tolkas som personligt och ärligt, gällande hur organisationen har en 

lång väg att gå inom jämställdhet. Detta skulle kunna tolkas som en missnöjdhet från 

respondenten gentemot företaget, kanske främst gällande deras uppföljning av överträdelser.  

 

5.2.3 Hur mellanchefer kommunicerar uppförandekoder 

Respondenterna fick frågan om hur de i allmänhet föredrar att kommunicera med sina 

medarbetare. Fem av sex respondenter svarade att de främst använder sig utav möten när de 

kommunicerar med sina medarbetare, även om den sista respondenten också föredrar 

personliga möten. De flesta har dagliga möten med sin arbetsgrupp, men har också personliga 

möten såsom medarbetarsamtal med sina medarbetare. En av SCA:s respondenter nämner att 
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det ibland är svårt att samtala med alla sina medarbetare utanför de dagliga mötena, då 

dennes medarbetare arbetar skift och ständigt är i rörelse i sina fordon. Den sjätte 

respondenten nämner att hen använder sig främst av mailkontakt, då denna person inte har 

tillräckligt med tid att träffa alla sina medarbetare så ofta som hen hade velat. 

 

De fick sedan frågor kring hur de arbetar med uppförandekoden, och hur de kommunicerar ut 

denna till sina medarbetare. På SCA blir medarbetarna utbildade inom uppförandekoden en 

gång om året, där man gör en utbildning online. Den ena respondenten från SCA nämner 

också att de två gånger per år har avdelningsmöten där de alltid har ett specifikt tema kopplat 

till just uppförandekoden. Respondenterna från LKAB nämnde båda sällskapsspelet, som 

tagits fram enkom för att utbilda anställda inom uppförandekoden. De nämner att 

uppförandekoden tas upp redan vid intervjutillfället med potentiella medarbetare, samt att 

nyanställda får göra en interaktiv utbildning inom uppförandekoden. Respondenterna från 

Skellefteå Kraft nämner att de sällan pratar specifikt om uppförandekoden, utan snarare pratar 

om organisationens kärnvärden.  

 

Samtliga respondenter blev ombedda att uppskatta hur mycket tid de lägger ner på 

uppförandekoden, vilket alla tyckte var en svår uppgift. SCA:s ena respondent uppskattar att 

hen spenderar nästan 50 procent av sin arbetstid till uppförandekoden, då de ständigt arbetar 

med säkerhetsfrågor på dennes avdelning. LKAB:s respondenter nämner att det beror mycket 

på vilken tid på året och vilka projekt som de arbetar med för stunden. Skellefteå Kraft 

uppger att de talar om företagets kärnvärden på en daglig basis. Samtliga respondenter tycker 

dock att de skulle kunna arbeta ännu mer med uppförandekoden, även om de redan arbetar 

med den varje dag.  

 

Gällande hur kommunikationen ser ut rent hierarkiskt inom de tre företagen, svarar samtliga 

respondenter i princip identiskt. De fick frågan ifall en medarbetare rent hypotetiskt har 

möjlighet att gå direkt till VD:n med ett ärende, eller om denne måste gå via linjen till sin 

närmsta chef. Samtliga respondenter svarar att de på sitt företag helst går via den hierarkiska 

linjen, detta för att ingen ledare ska bli utelämnad från information. Det finns dock inget som 

säger att en medarbetare inte får gå direkt till VD:n eller annan högre chef om denne vill. 

SCA:s representanter berättar också att deras medarbetare alltid har möjlighet att vara med 
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och påverka organisationen. Antingen genom medarbetarundersökningar och möten, men de 

får även vara med och bestämma hur organisatoriska mål ska nås. Ledningen bestämmer 

vilka mål som ska uppnås, men avdelningarna bestämmer tillsammans på vilket sätt de ska nå 

dem. Både LKAB och Skellefteå Kraft berättar att deras medarbetare har möjlighet att 

påverka och framföra åsikter främst genom företagens fackliga representanter. LKAB nämner 

att de har en nära relation till facket, och ofta har förhandlingsmöten med dessa. En av 

Skellefteå Krafts respondenter uttrycker dock att medarbetarna, förutom de fackliga 

föreningarna, inte har särskilt stor möjlighet att påverka organisationen. 

 

Medarbetarna på samtliga tre företag får alltså om de vill gå med ärenden till högre uppsatta 

chefer, och de har till viss del möjlighet att vara med och påverka sin organisationen. Dessa 

aspekter har stor del i hur en medarbetare enligt organisatorisk identifiering identifierar sig 

med en organisation. Ju mer en medarbetare får vara med och påverka desto högre 

identifikation med organisationen, och desto bättre kommunikation med chefer desto bättre 

motivation och arbetsinsatser hos medarbetaren. Motsatsen gäller givetvis om en medarbetare 

känner att de inte får vara med och påverka. Detta kan istället ha en negativ inverkan på 

organisationen. 

 

Både LMX-teorin och organisatorisk identifiering förespråkar tvåvägskommunikation och 

goda relationer med medarbetarna. Respondenterna nämner att de främst av allt 

kommunicerar med sina medarbetare via möten, vilket jämfört med att exempelvis delegera 

arbetsuppgifter över mail är en tvåvägskommunikation. LKAB och SCA nämner dock att de 

använder en interaktiv utbildning för att utbilda sina anställda inom uppförandekoden, vilket 

är en tydlig envägskommunikation och därför går emot teorierna. Dessa två företag 

kombinerar dock de interaktiva utbildningarna med andra utbildningar och även 

sällskapsspel.  

 

Uppförandekoden tycks behandlas och tolkas olika beroende på organisation, och kanske till 

och med avdelning. Vissa respondenter ser den som ett konkret och solid dokument som 

diskuteras i helhet, medan andra tänker på och behandlar den nedbruten i delar, som 

exempelvis Skellefteå Kraft vilka diskuterar sina värdeord hellre än uppförandekoden. 

Kanske hade det gynnat Skellefteå Kraft att tala mer om uppförandekoden som helhet, då den 
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kanske kan tolkas som mer konkret än vad deras värdeord gör. Värdeorden kan kanske inte 

på samma sätt som uppförandekoden beskriva hur medarbetare ska bete sig eller förhålla sig 

till specifika situationer. LKAB däremot, anger att de ger en kopia av uppförandekoden till 

potentiella anställda redan vid intervjutillfället. Det kan här tolkas som att LKAB lägger stor 

vikt vid uppförandekoden, då de väljer att kommunicera den redan innan en person är 

anställd hos dem.  

 

För att återkoppla till påverkan inom företagen, så kan det tolkas som att medarbetare sällan 

har möjlighet att påverka organisationen direkt. De får istället påverka indirekt genom 

medarbetarundersökningar eller fackliga representanter. SCA nämner att deras medarbetare 

åtminstone får vara med och bestämma hur deras mål ska nås, medan LKAB och Skellefteå 

Krafts anställda får påverka via fackföreningar. Det skulle kunna uppfattas som att det kanske 

är svårare att blanda in medarbetare i organisatoriska beslut ifall företaget har väldigt många 

anställda. Detta stämmer dock ej överens ifall SCA jämförs med exempelvis Skellefteå Kraft 

som har betydligt färre anställda. SCA:s anställda får till viss del vara med och påverka saker 

i det dagliga arbetet, medan Skellefteå Krafts medarbetare får påverka via fackliga 

representanter, vilket skulle kunna tolkas som en mer långsam väg att gå. Kanske hade 

Skellefteå Krafts medarbetare identifierat sig starkare med organisationen ifall de hade en 

större möjlighet till påverkan.  

 
5.2.4 Hur mellanchefer genom ledarskap ökar medarbetares 
organisationsidentifiering 

Under intervjun fick respondenterna frågan om hur de själva uppfattar sitt ledarskap och sin 

ledarstil. Större delen av respondenterna anger att de i helhet ser sig själv som en mer eller 

mindre kommunikativ ledare. En respondent anger dock att hen också ser sig själv som lite av 

en formell ledare, medan en annan tolkade sig själv som en informell ledare som tycker om 

att hitta på nya saker. En annan respondent berättar att hen har en coachande ledarstil, där hen 

inte pekar med hela handen utan försöker få samtliga av sina medarbetare att vara delaktiga i 

beslut. En respondent berättar att hen ser sig som en situationsanpassad ledare.  

 

Respondenterna blev sedan ombedda att jämföra sig själva och sin ledarstil med andra ledare 
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i liknande positioner. Den ena ledaren från SCA nämner att hen är en av få mellanchefer som 

har valt att placera sitt kontor med sina medarbetare istället för på huvudkontoret, och anser 

därför att dennes ledarskap skiljer sig från andra ledare i organisationen. Den andra 

respondenten från SCA nämner att det finns en skillnad mellan kvinnligt och manligt 

ledarskap, och att hens ledarstil kanske därför skiljer sig på det viset. På LKAB nämner den 

ena respondenten att mellancheferna på dennes avdelning nog är relativt olika, men att de 

försöker vara enade och prata ihop sig och hjälpa varandra. LKAB:s andra respondent svarar 

liknande, att mellancheferna försöker samarbeta men att de är olika på många sätt. Hen 

berättar att en av mellancheferna på dennes avdelning är mer kommunikativ än vad hen själv 

är, samt att hen uppfattar cheferna på högre nivå som mycket informella, kreativa och ibland 

ostrukturerade. De två respondenterna från Skellefteå Kraft svarar att ledarna på sin 

organisation sakta börjar likna varandra gällande ledarstil. Den ena nämner att hen försöker 

dela med sig av sina ledarskapstekniker till andra mellanchefer, och den andra nämner att 

Skellefteå Kraft som organisation har börjat bli bättre på att utbilda chefer inom just den 

coachande ledarstilen.  

 

Respondenterna fick sedan fundera kring det generella ledarskapet och kommunikationen 

gällande deras uppförandekoder, där de flesta respondenter uttryckte ett behov av förbättring. 

En av SCA:s respondenter tycker att språket kring deras uppförandekod hade kunnat 

förbättras, då hen tycker att det är aningen juridiskt och kanske därmed svårt att förstå för 

vissa. SCA:s andra respondent önskar att det fanns något typ av uppföljningssystem kring 

uppförandekoden. Gällande uppföljningssystem, så önskar en av LKAB:s respondenter att 

deras rapporteringssystem även kunde användas för att rapportera medarbetare på lägre nivå, 

och inte bara nyckelpersoner. LKAB:s andra respondent nämner att de nyligen tagit ett stort 

kliv gällande just förbättringen av hur uppförandekoden upprätthålls på arbetsplatsen, då de 

under 2017 införde den interaktiva utbildningen av uppförandekoden som är obligatorisk för 

samtliga anställda på arbetsplatsen. En respondent från Skellefteå Kraft tycker att 

uppförandekoden på koncernnivå hade kunnat kommuniceras mer, och tydligare.  

 

Även i detta kapitel går det att knyta an till det tvåvägskommunikativa sättet som LMX-teorin 

och organisatorisk identifiering förespråkar. En av SCA:s ledare har som nämnts strategiskt 

valt att sitta med sina medarbetare, istället för i huvudbyggnaden. Detta skulle med stor 
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sannolikhet kunna ge dennes medarbetare en större identifiering med sin organisation, då de 

potentiellt känner sig sedda och delaktiga i deras chefs arbete. En av SCA:s respondenter 

lägger även vikt vid att språket runt uppförandekoden borde förenklas. En sådan åtgärd skulle 

också kunna vara en faktor för att öka medarbetares identifikation. Om en medarbetare skulle 

ha svårt att förstå uppförandekoden, skulle det troligtvis inte vara lika lätt för denne att ta till 

sig uppförandekoden och därmed identifiera sig med dess värderingar.  

 

Samtliga mellanchefer ser som nämnts sig själva som kommunikativa ledare som helst av allt 

möter sina medarbetare öga mot öga. Det kan uppfattas som att detta är ett bra 

tillvägagångssätt för att bygga relationer med sina medarbetare, hellre än att cheferna skulle 

hålla sig på sin egen kant och inte tala lika mycket med sina medarbetare. Samtliga 

respondenter uttryckte också ett behov av mer och tydligare kommunikation gällande 

uppförandekoderna, trots att de redan arbetar mycket och ofta med den. Med 

respondenternas, enligt dem, kommunikativa grundläggning är detta behov kanske naturligt 

för dem att känna. En mindre kommunikativ ledare hade kanske snarare sett det som ett 

problem att måste kommunicera ännu mer om något som redan kan anses vara på den dagliga 

agendan. Anledningen till att de önskar mer och tydligare kommunikation kan kanske vara 

för att de är måna om att motverka brott och andra olyckliga situationer hos sina medarbetare. 

Detta går kanske också hand i hand med tidigare påståenden gällande att det som skrivs i 

uppförandekoder även finns för att aktivt motverka saker såsom negativ publicitet. Om 

uppförandekoderna följs i ännu större mån, minskar kanske risken för negativ publicitet. 

 

En av respondenterna uttryckte också ett behov av förbättring gällande deras 

rapporteringssystem som idag endast gäller för högt uppsatta anställda. Detta skulle kunna 

tolkas som en viss särbehandling. Att funktionen endast behandlar högt uppsatta skulle 

kanske kunna tyda på att företagets generella uppfattning är att brott endast begås från högt 

uppsatta mot lägre uppsatta personer. Möjligtvis kan det även tolkas som att brotten som sker 

från högt uppsatta ses som allvarligare än brott som sker mellan personer längre ner i 

hierarkin. Respondenten berättar att det kanske är möjligt att rapportera en lägre anställd, men 

att detta inte framgår i instruktionerna. En tydligare information, eller ett utvecklande av 

denna produkt, hade kanske gynnat LKAB gällande medarbetarnas välmående och 

identifiering med företaget. En medarbetare i den lägre delen av hierarkin skulle kanske inte 
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våga anmäla en medarbetare då det nu tolkas som att denne inte kan göra detta anonymt via 

anmälningssystemet.  

 

 

5.2.5 Hur mellancheferna tror att offentliga och privata sektorn skiljer sig åt 

När respondenterna blev ombedda att fundera kring hur de tror att uppförandekoder samt 

kommunikation och ledarskap skiljer sig mellan offentliga och privata organisationer kom 

blandade svar. En av respondenterna tror att uppförandekoder inom den offentliga sektorn 

ofta är som ett enda långtråkigt dokument fyllt av text och utan bilder. En av SCA:s 

respondenter har likvärdiga tankar, och berättar att hen tror att den offentliga sektorns 

uppförandekoder nog bara är mer som en juridisk skrift.  

 

SCA:s ena respondent tror att privata organisationer har en större tydlighet kring policys och 

kärnvärden, och att den offentliga sektorn inte har lika god dokumentation gällande dessa. 

Hen anser att det är mycket viktigt för ett aktiebolag som SCA att lägga stor vikt på något 

som uppförandekoder, då de har ett stort ansvar gentemot aktieägare. Två av respondenterna, 

den ena från LKAB och den andra från Skellefteå Kraft, tror att den offentliga sektorn har 

mer resurser i form av tid och pengar att lägga på något som uppförandekoder, och att de 

därför kanske kommit lite längre i den aspekten. En av Skellefteå Krafts respondenter tror att 

privata organisationer gör sina uppförandekoder i främst ekonomiskt syfte, och inte för 

samhällets utveckling. 

 

Gällande hur kommunikation och ledarskap skiljer sig mellan den privata och offentliga 

sektorn så är samtliga respondenter eniga om att det nog skiljer sig på ett eller annat vis. En 

av SCA:s respondenter tror att ledarskapet kanske är lite “mjukare” inom privata 

organisationer, då hen tänker att det inom offentliga organisationer finns mer regelverk och 

föreskrifter att förhålla sig till. Medan en av Skellefteå Krafts respondenter svarar att det 

troligtvis fokuseras mer på “mjuka värden” inom offentliga sektorn. SCA:s andra respondent 

har en känsla av att offentliga sektorn har fler möten än inom den privata sektorn, speciellt 

bland högre tjänstemän, men hen tror att kommunikationen kanske inte når ner så bra till 

medarbetarna lägre ner i hierarkin. LKAB:s ena respondent tror att den privata sektorn lägger 
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största fokus på ekonomisk vinst och produktion, och att det säkerligen kan påverka 

ledarskapet och kommunikationen på flera vis. Skellefteå Krafts ena respondent kopplar an 

till sin egen erfarenhet, där hen upplevde att kommunala organisationer fokuserar mycket mer 

på extern kommunikation än privata, som fokuserade mer på intern kommunikation. 

Skellefteå Krafts andra respondent tror att offentliga myndigheter nog har en mer 

välutvecklad kommunikation och kommunikationsavdelningar, vilket hen inte tycker att man 

ser på privata företag, åtminstone mindre privata företag.  

 

I detta avsnitt har respondenterna blivit ombedda att spekulera, det är därför svårt att knyta an 

deras hypoteser med teorier, då de nödvändigtvis inte är sanna. En av Skellefteå Krafts 

medarbetare tror att privata organisationer inte gör sina uppförandekoder för 

samhällsutveckling, utan i ekonomiskt syfte. Ifall denna hypotes skulle vara sann, går det 

emot LMX-teorin samt organisatorisk identifiering gällande att som ledare skapa goda 

relationer. Dessa teorier fokuserar dock på ledare och medarbetare, och inte på allmänheten. 

Men appliceras teorierna istället på företag och allmänhet, så skulle det potentiellt kunna ge 

företaget i fråga en sämre utveckling om de, enligt hypotesen, inte skulle ta ett ansvar för 

samhällets utveckling.  

 

SCA:s ena respondent tror att den offentliga sektorn håller i fler möten, men att 

kommunikationen kanske inte når ner till medarbetarna. Även detta knyter an till teoriernas 

förespråkande av god kommunikation och relation mellan ledare och medarbetare. Skulle det 

vara så att information från möten inte når ner till medarbetare lägre ner i hierarkin så skulle 

det kunna resultera i bristfälliga relationer med medarbetarna. Detta knyter an till 

organisatorisk identifiering, gällande hur medarbetare mår bra av att få vara delaktiga i beslut. 

Om en organisation inte får fram information från ledning till medarbetare så får de troligtvis 

inte heller vara med att påverka organisatoriska beslut, något som i längden kan bli en negativ 

aspekt i företagets verksamhet.  

 

Respondenterna kom med blandade bud gällande hur de tror att offentliga och privata sektorn 

skiljer sig åt. Två respondenter tror att den offentliga sektorn har långtråkiga och juridiska 

dokument. Detta stämmer till viss del om det jämförs med Skellefteå Kraft, som har ett 

dokument med endast text och företagslogotyp. Samma påstående stämmer dock inte överens 
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om det jämförs med LKAB, som numer är en statlig och därmed offentlig organisation, som 

kan tolkas lagt ner till synes mest arbete på sin uppförandekod gällande grafisk design. En av 

SCA:s respondenter menar att SCA lägger stor vikt vid uppförandekoden då de har ett stort 

ansvar gentemot aktieägare. Detta trots att SCA i jämförelse med LKAB har ett dokument 

som skulle kunna tolkas som simpelt.  

 

Då SCA och LKAB är ungefär lika stora organisationer och har en uppförandekod med exakt 

lika många sidor, kan det tolkas som underligt att LKAB:s uppförandekod ser så annorlunda 

ut. Det skulle kunna vara så att LKAB generellt sett har satsat mer resurser och tid på sin 

uppförandekod än vad SCA och även Skellefteå Kraft har gjort. Det skulle dock också kunna 

vara så att LKAB har skapat sitt dokument som något som ska vara lika aktuellt externt som 

internt, och att de därför har satsat mer på utseende och upplägg än vad SCA har gjort. SCA:s 

dokument skulle kanske istället kunna vara ett dokument som de främst ser som ett internt 

dokument, och att det därmed, enligt SCA, inte behöver faktorer såsom färg och form. Detta 

går i linje med en respondent, som enligt egen erfarenhet upplevde att privata organisationer 

satsar mer på intern kommunikation än extern. Om ovan hypotes gällande att SCA:s 

uppförandekod ses som ett internt dokument stämmer, skulle denne respondents påstående 

potentiellt kunna vara sant.  

 

Slutligen gissade en av SCA:s respondenter att ledarskapet inom privata organisationer 

kanske är “mjukare” än inom offentliga, tvärtemot vad en av Skellefteå Krafts respondenter 

trodde. Att fokusera på “mjuka” värden inom en organisations skulle kunna tolkas som en 

positiv aspekt gällande medarbetares och omvärldens välmående. Ponerat att “mjuka värden” 

här innebär saker som mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och liknande, och motsatsen skulle 

kunna vara saker såsom ekonomi. De två respondenterna tror att de “mjuka värdena” finns i 

större utsträckning hos det typ av företag som de själva är anställda inom. Detta skulle kunna 

tolkas som att de båda är nöjda med hur de så kallade “mjuka värdena” kommuniceras på sitt 

respektive företag, och att de utifrån rena fördomar tror att det inte är så på ett motsatt 

företag. Det skulle också kunna bero på ren okunskap, då dessa personer kanske endast jobbat 

inom den sektor de för nuvarande arbetar inom, och därmed inte har någon personlig 

erfarenhet att basera sina svar på. 
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6. Slutsatser och slutdiskussion 

I detta kapitel diskuteras det slutgiltiga resultatet från textanalys samt intervjuer. 

 

Vad denna studie till sist kommit fram till, är först och främst att de tre företagens 

uppförandekoder skiljer sig åt dels i omfattning, men också delvis gällande upplägg, utseende 

och vad de valt att lägga mest fokus på. Samtliga företag har liknande innehåll i sina 

uppförandekoder, där stora ämnen såsom mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöhänsyn 

tas upp. De skiljer sig snarare åt gällande hur mycket de valt att skriva om de olika 

kategorierna. SCA skriver exempelvis mer om säkerhet än vad Skellefteå Kraft gör. SCA och 

LKAB går generellt sett in mer på djupet i sina ämnen, och SCA har pedagogiska exempel på 

hur man bör och inte bör agera under varje kategori i sin uppförandekod. En kategori som 

saknas i två av uppförandekoderna är kapitlet om intern kommunikation, vilket SCA har i sin 

uppförandekod. Där nämner de hur de alltid ska bruka en öppen och ärlig kommunikation för 

att bygga förtroende mellan ledare och medarbetare. LKAB nämner endast hur den externa 

kommunikationen ska skötas för att ge en rättvisande bild av företaget utåt. Skellefteå Kraft 

nämner hur sina medarbetare ska behandlas väl, men nämner aldrig specifikt intern 

kommunikation.  

 

Gällande upplägg har Skellefteå Kraft, tvärtemot de två andra företagen, inte inkluderat alla 

sina policydokument i sin uppförandekod, utan hänvisar till ett antal andra dokument som 

också bör läsas för att få en större förståelse för företagets riktlinjer. LKAB:s upplägg skiljer 

sig från de andra företagen då de är de enda som har valt att satsa på grafisk design. Deras 

uppförandekod är full av färg och fotografier på sina anställda, medan de andra två 

uppförandekoderna är svartvita dokument som förutom företagslogotyp helt saknar grafiska 

inslag. 

 

Företagen verkar alla ha olika tillvägagångssätt för att kommunicera och upprätthålla sina 

uppförandekoder. Både SCA och LKAB har interaktiva utbildningar som deras anställda får 

utföra online. SCA har en årlig utbildning inom uppförandekoden, och utbildar likt LKAB 

alla nyanställda inom den. LKAB tar det steget längre och introducerar sin uppförandekod för 
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potentiella anställda redan vid intervjutillfället, de har även konstruerat ett sällskapsspel som 

handlar om uppförandekoden. Skellefteå Kraft pratar sällan om uppförandekoden i helhet, 

utan bryter ner den i delar. Exempelvis talar de om säkerhetsaspekten i uppförandekoden på 

arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. De talar även om sina kärnvärden på en daglig basis, 

som är en stor del av uppförandekoden.  

 

LKAB kommunicerar uppförandekoden olika mycket beroende på vilka projekt de för 

tillfället har. Vissa projekt inkluderar uppförandekoden mer än andra. Hos SCA kan det 

tolkas som att uppförandekoden kommuniceras olika mycket beroende på avdelning. Där 

maskiner och manskraft används talas det exempelvis mer om säkerhet och därmed 

uppförandekoden, än vad det kanske gör på deras ekonomiavdelning. Samtliga av företagen 

verkar ha många kontinuerliga möten där uppförandekoden tas upp på olika sätt. 

 

De flesta respondenter ser sig själv som kommunikativa ledare, som alla föredrar personliga 

möten före alternativa kommunikationskanaler såsom mail eller telefon. Skellefteå Kraft 

arbetar med att samtliga ledare på sin organisation ska bruka en coachande och inkluderande 

ledarstil, där medarbetare får vara med och delta i beslut. Även SCA ser till att sina 

medarbetare får vara med och påverka, bland annat gällande hur uppsatta mål ska nås, vilket 

de inom avdelningarna tillsammans kommer fram till. Både LKAB och Skellefteå Kraft har 

god relation med facket, och ger deras medarbetare möjlighet att påverka via de fackliga 

representanterna.  

 

Respondenterna verkar alla vara mån om sina medarbetare, samt om att bygga goda relationer 

med dessa. En av SCA:s respondenter har exempelvis valt att ha sitt kontor vid sina 

medarbetare, även om detta inte är nödvändigt. En av respondenterna uttryckte även ett behov 

av förenklat språk gällande uppförandekoden, detta för att medarbetarna i större utsträckning 

ska förstå uppförandekodens innebörd. Samtliga av dessa åtgärder kan i hög grad bidra till att 

medarbetarna i större utsträckning identifierar sig med sin organisation, och därmed tar till 

sig och förstår uppförandekoden på ett bättre sätt.  

 

Vid starten av denna studie hittades ingen tidigare forskning gällande just mellanchefer och 

hur de genom ledarskap kommunicerar uppförandekoder till sina medarbetare. Målet med 
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denna studie blev därför att dels fylla en liten del av det hål som idag finns inom detta 

forskningsområde, men också att besvara de frågeställningar som konstruerats för denna 

undersökning (se kapitel 1.2), vilka besvarades under “resultat och analys” (se kapitel 5). 

Studien har stärkt insikten för hur mellanchefer inom skogs-, malm- och energi-branschen 

arbetar och kommunicerar uppförandekoder, men också vilken roll uppförandekoden spelar i 

den dagliga verksamheten inom dessa branscher. 

 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra till framtida forskare och studenter som väljer att 

utföra studier inom liknande ämnen. Ett förslag på hur denna studie skulle kunna utvecklas är 

att, för att få en ännu större och detaljerad förståelse för ämnet, intervjua ett större antal 

mellanchefer. Kanske även intervjua mellanchefer inom sina valda organisationer som anses 

arbeta mindre med uppförandekoden i deras dagliga verksamhet, detta för att få ännu ett nytt 

perspektiv på arbetet kring uppförandekoden.   
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanchefer genom ledarskap kommunicerar 

uppförandekoder inom de tre bolagen Svenska Cellulosa AB (SCA), 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) och Skellefteå Kraft. 

 

Uppvärmningsfrågor: 

 

● Vad är din arbetsroll på (företaget)? 

Motivering: Tydligt svar om vad de arbetar med och möjlig uppföljning på vilka 

arbetsuppgifter som de har. 

 

● Vad har du för utbildning sedan tidigare? 

Motivering: Sätt att ta reda på om de möjligen har en kommunikationsutbildning 

sedan tidigare då vi ska diskutera uppförandekoden och kommunikation under 

intervjun. Ger även tillfälle att fråga om företaget har försett dem med någon sort av 

kommunikationskurs internt. 

 

● När och på vilket sätt fick du för första gången information om (företagets) 

uppförandekod? 

Motivering: Få en förståelse över hur företaget kommunicerar ut uppförandekoden till 

anställda. 

 

● Berätta om er uppförandekod, vad vet du om den? 

Motivering: Intressant att se om de har koll, då alla organisationer påstår att samtliga 

anställda blir utbildade om uppförandekoden. 
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Tematiska frågor: 

 

Frågeställning 2: På vilket sätt kommunicerar mellanchefer inom de utvalda företagen ut 

uppförandekoden för att se till att den upprätthålls? 

 

● På vilket sätt kommunicerar du med dina medarbetare? (Via mail, telefon, 

möten osv.) 

Motivering: För att få förståelse för vilken kommunikationskanal som föredras. 

Kopplas ihop med LMX. 

 

● Hur beskriver du ditt ledarskap och din ledarstil? (Är den formell, 

kommunikativ, informell etc.) 

Motivering: LMX handlar mycket om den relation som ledaren har med sina följare 

så det är viktigt för oss att förstå hur de ledare som vi intervjuar arbetar med sina 

anställda och på vilket sätt. 

 

● Anser du att ditt personliga ledarskap skiljer sig från andra i samma position 

som dig? 

Motivering: Kommunicerar de olika? Är vissa kanske mer ute bland de anställda eller 

kommunicerar de endast via exempelvis mail? Har företaget gett dem instruktioner på 

hur de ska arbeta som ledare, eller har de själva kommit fram med sin stil? Kopplas 

ihop med LMX. 

 

● Hur arbetar du med uppförandekoden, och hur kommunicerar du den till de 

anställda? 

Motiveringen: För att ta reda på om det är något som de aktivt arbetar med på 

organisationen, om mellanchefen själv har valt att arbeta med den eller inte. Mer 

insyn på mellanchefens ledarskap som hänger ihop med LMX. 
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● Vad är din syn på er uppförandekod? Ger den någon inverkan på 

arbetsplatsen/organisationen, hade det varit någon skillnad ifall den inte fanns? 

Motivering: För att veta mer om hur de tänker, och om det är på grund av hur 

uppförandekoden kommunicerades till dem eller annat. 

 

● Hur mycket tid ägnar du åt att arbeta med uppförandekoden? 

Uppföljningsfråga: Tycker du att det är lagom mycket tid? Varför/inte? 

Motivering: För att få större insikt i vilken mån de arbetar med uppförandekoden i 

vardagen. 

 

● Tycker du att er uppförandekod skulle kunnas förbättras? Om ja, på vilket sätt? 

 Motivering: Kanske har deras företag stort fokus på en specifik del, medan de kanske 

hade velat att den fokuserade mer på annat? 

 

● Tycker du att kommunikationen och ledarskapet kring uppförandekoden skulle 

kunna förbättras? 

Motivering: För att se om det finns brister inom kommunikationen, då det kan ha 

inverkan på slutresultatet - till exempel om de två andra företagens kommunikation 

istället fungerar jättebra. 

 

 

Frågeställning 3: På vilket sätt kommunicerar mellancheferna till deras medarbetare 

identifierar sig med sin organisation, och därmed tar till sig uppförandekoden i större 

utsträckning? 

 

● Har er uppförandekod en viss inriktning/fokusområde enligt er? 

Motivering: Bra att veta när det kommer till jämförandet av de tre 

uppförandekoderna. 
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● Hur tror du att uppförandekoden skiljer sig på er organisation jämfört med 

privata organisationer? 

Motivering: Detta kan också göra skillnad i jämförandet av de tre organisationerna. 

Kanske fungerar saker annorlunda utifrån organisationstyp. 

 

● Ser du till att de anställda följer uppförandekoden? Om ja, på vilket sätt ser du 

till att den upprätthålls? 

Motivering: Hänger ihop med organisationsidentifiering i frågeställningarna. 

 

● Hur upplever du att kommunikationen ser ut inom er organisation? 

Förtydling: När du ger återkoppling, ger du den till din närmaste chef eller finns 

möjligheten att återkoppla direkt till exempelvis VD:n? 

Motivering: Detta kan visa vilket inflytande olika arbetsroller har inom 

organisationen, och om det skiljer sig mellan företagen. Organisatorisk identifiering. 

 

● Vilka möjligheter har era anställda till att vara med och påverka organisatoriska 

beslut? 

 Motivering: Samma som ovan fast fokus på de anställda längst ner i hierarkin. Ju mer 

påverkan de anställda har möjlighet till desto större organisationsidentifiering, enligt 

organisatorisk identifiering. 

 

● Hur tror du att ledarskap och kommunikation skiljer sig på er organisation 

jämfört med privata organisationer? 

 Motivering: Intressant att se vad de själva har för fördomar eller tankar kring olika 

organisationstyper.  

 

Avslut 

 

● Finns det något som du skulle vilja tillägga eller fråga oss? 

Motivering: Om de anser att vi missat något, eller om de själva kommit på något att 

tillägga som är av relevans i studien. 
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Bilaga 2 

 
Kodschema för textanalys. 

 

- Antagning/publicering av uppförandekod. 

 

- Omfattning på uppförandekod (antal sidor). 

 

- Hur beskriver de sin uppförandekod i introduktionen? 

 

- Har uppförandekoden en specifik inriktning eller ett fokusområde? 

 

- Nämns vad chefer har för ansvar inom organisationen? 

 

- Nämns grundprinciper, värdeord, kärnvärden eller liknande? 

 

- Nämns hantering av konkurrens? 

 

- Nämns hantering av arbetsmiljö? 

 

- Nämns hantering av kommunikation? 

 

- Vad står skrivet om sociala/kulturella rättigheter såsom mångfald, trakasserier, 

diskriminering?  

 

- Vad står skrivet om mänskliga rättigheter såsom tvångsarbete eller barnarbete? 

 

- Vad står skrivet om relationer med samhället samt politiska aktiviteter? 
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