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Sammanfattning	  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) arbete går bland annat ut på 
att bistå med insatspersonal till FN-organ eller EU-projekt, för att exempelvis bistå 
med vatten och sanitet, hjälpa utsatta kvinnor och barn eller hjälpa till efter en 
jordbävning. All insatspersonal måste innan insats skriva under på att följa etiska 
förhållningsregler, vilket benämns som uppförandekoder. Det är viktigt att 
insatspersonalen följer dessa etiska uppförandekoder vid insats, då det är många 
människor vars liv är beroende av deras arbete. Syftet med studien är att undersöka 
hur MSB:s insatspersonal upplever uppförandekoderna vid insats. Frågeställningarna 
är; Hur upplever insatspersonalen det är att ha uppförandekoderna att förhålla sig till? 
Upplevs uppförandekoderna som stöd eller belastning i arbetet? Hur upplever 
insatspersonalen att MSB hanterar situationer där någon bryter mot koderna? Har 
insatspersonalen ställts inför situationer där uppförandekoderna gett vägledning för 
agerandet? Hur kan uppförandekoderna förbättras?  

Studiens teoretiska referensram, behandlar bland annat etiska perspektiv, såsom 
konsekvensetisk och utilitarism samt ämnet uppförandekod redovisas. Kapitlet 
avslutas med kulturella skillnader. 
 
Undersökningen bygger på en kvalitativ metod med intervjuer som grund för det 
empiriska materialet. Intervjuer visades sig vara en bra metod för att gräva djupare i 
intervjupersonernas upplevelser av uppförandekoderna. Sju personer från MSB:s 
personalpool valdes ut av min kontaktperson på MSB. I analysmetoden hittades 
kategorier som sedan sifferkodades för att på ett strukturerat sätt arbeta fram resultat i 
analysen. 
 
De slutsatser jag kom fram till var att intervjupersonernas upplevelse kring 
uppförandekoderna är att de känner ansvar inför arbetet med MSB och 
uppförandekoderna är en självklarhet att följa. Koderna upplevs dock svårtolkade 
ibland. Intervjupersonerna uttrycker också att de upplevt kollegor bryter mot koderna, 
vilket kan handla om exempelvis överkonsumtion av alkohol eller sexköp. Det kan 
också handla om hur kulturella skillnader påverkar arbetet och koderna måste tänjas 
för att genomföra uppdraget. Intervjupersonerna ser på uppförandekoderna som ett 
viktigt stöd i arbetet när beslut eller oetiska situationer dyker upp. Sunt förnuft är en 
viktig del i intervjupersonernas resonemang genom att koderna ses som en 
självklarhet att följa. Det sunda förnuftet diskuteras dock, och genom att belysa att 
alla människor har en subjektiv uppfattning av verkligheten kan också det sunda 
förnuftet se annorlunda ut för människor.  
 
Nyckelord: Uppförandekoder, koder, insatspersonal, MSB, insats, sunt förnuft, etik, 
moral, etisk beteende och oetiskt beteende.  
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1.	  Inledning	  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en organisation som arbetar 
på både nationell och internationell nivå med att hantera och ge stöd vid olyckor och 
kriser. På nationell nivå kan det handla om att stödja kommuner vid katastrofer, till 
exempel vid översvämningar. Vid internationella katastrofer bidrar myndigheten till 
exempel med humanitära insatser och uppbyggnaden av camper (MSB 2009). Det kan 
bland annat handla om att på snabbast möjliga sätt ta sig ut för att efter en katastrof 
och rädda människor i nöd men också att arbeta långsiktigt med 
katastrofriskreducering. MSB bistår också med förebyggande arbetet vid civila 
konflikthanteringsmissioner, vilket kan innebär att bygga upp ett land eller poliskår 
(MSB 2013). 

Insatspersonalen på MSB ingår i en personalpool och vid insats skickas antingen ett 
team eller en enskild person ut beroende vad som efterfrågas (MSB 2013). 
Insatspersonalen måste känna ett starkt engagemang och viljan att bidra med sin 
kunskap till drabbade. Att arbeta i team innebär en grupp på 3-60 personer som åker 
ut på insats för att stödja ett FN-organ eller ett EU-projekt. Det kan handla bland 
annat om att bygga upp camper, sjukvård eller bidra med måltider. Insatspersonal som 
skickas ut som sekonderad, vilket betyder att en enskild person med en viss expertis 
inom ett område stödjer en insats. MSB nominerar insatspersonal som anses vara mest 
kvalificerad för uppdraget till ett FN-organ och FN avgör sedan om insatspersonalen 
får uppdraget (MSB 2012a). Det kan vara uppdrag som handlar om att bidra med sin 
expertis inom exempelvis vatten och sanitet, logistik och IT. Som sekonderad arbetar 
insatspersonalen i samarbete med andra samarbetsorgan, exempelvis WASH, 
UNICEF och så vidare (MSB 2013). 

MSB har ett gediget rykte om sig i världen och är kända för att utföra ett arbete med 
hög kvalitet. Därför är det av vikt hur insatspersonalen uppträder både i tjänst och på 
fritid inför annan internationell personal, lokalt anställda och lokalbefolkning. MSB:s 
insatspersonal agerar ambassadörer för både Sverige och MSB, därför är etiskt 
beteende en självklarhet oavsett situation de möter (2012b). Situationer 
insatspersonalen kan ställas inför är att en kollega överkonsumerar alkohol på fritiden 
eller inleda relationer med lokalbefolkning. I tjänst kan det exempelvis handla om att 
muta en vakt för att få igenom en last med förnödenheter eller utnyttja 
lokalbefolkningen.  

För att MSB ska stävja oetiskt beteende bland insatspersonalen finns en uppsättning 
av etiska förhållningsregler som alla förväntas följa. Dessa etiska regler är 
uppförandekoder (se bilaga 1) som all insatspersonal innan insats måste följa och 
skriva under på. Uppförandekoder berättar vilka etiska beteenden som är viktiga att 
följa vid insats och en viktig del i insatspersonalens arbete för att stävja oetiskt 
uppträdande (2012b). 
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En HR-handläggaren på MSB fortsätter och menar att MSB upplever att vissa ur 
personalpoolen inte alltid tar uppförandekoderna på allvar, vilket kan innebära att 
uppförandekoderna bryts emot. I handboken för insatspersonal (2012b) står det att 
brott mot koderna kan handla om att inte utnyttja individer som är i beroendeställning 
eller ta emot mutor. Konsekvenserna av ett brott kan leda till utredning, vilket kan i 
sin tur kan leda till att kontraktet avbryts och personen inaktiveras i poolen (2012b). 
Därför menar MSB att det är viktigt att ta reda på hur insatspersonalen upplever 
uppförandekoderna för att utvecklas och förbättras. Genom att ta reda på hur 
insatspersonalen upplever uppförandekoderna vid insats kan MSB få en större 
förståelse över hur de uppfattas och tolkas. Insatspersonalens upplevelse av 
uppförandekoderna behöver därför redas ut för att på bästa möjliga sätt utveckla dem.   

	  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  
Syftet med studien är att undersöka hur MSB:s insatspersonal upplever 
uppförandekoderna under insats. Genom att undersöka kodernas upplevelser kan det 
utöka MSB:s förståelse över hur kodernas fungerar under insats och på så sätt 
utveckling dem.    

Frågeställningarna: Hur upplever insatspersonalen det är att ha uppförandekoderna att 
förhålla sig till? Upplevs uppförandekoderna som stöd eller belastning i arbetet? Hur 
upplever insatspersonalen att MSB hanterar situationer där någon bryter mot koderna? 
Har insatspersonalen ställts inför situationer där uppförandekoderna gett vägledning 
för agerandet? Hur kan uppförandekoderna förbättras?  

	  

1.3	  Avgränsning	  och	  tidigare	  forskning	  	  
En avgränsning har gjorts genom att endast studera MSB:s insatspersonal och deras 
upplevelse av befintliga uppförandekoder. Studien undersöker inte hur MSB kan 
praktiskt genomföra och implementera uppförandekoderna, utan studien ska hjälpa 
MSB att få ökad förståelse för insatspersonalen upplevelse av uppförandekoder är. En 
avgränsning har också gjort vid att inte undersöka psykologiska faktorer på varför 
insatspersonal bryter mot uppförandekoder. Jag har inte heller tittat på vilken 
inverkan eller effekt etiska koder har på insatspersonalens beteenden.  
 
Intresset för uppförandekoder är idag ett växande intresse bland organisationer. Det 
främsta intresset handlar om effektiviteten hos koderna och hur de kan främja etiska 
beteenden. Tidigare studier som utförts visar antingen på vilka riktlinjer över hur man 
i praktiken kan implementera koderna och hur organisationer kan genomföra koderna 
på bästa sätt, eller på studier där fokus ligger på hur redan existerande koder fungerar 
(Somers 2001).  
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Det går också konstatera att intresset för hur uppförandekoderna påverkar anställdas 
beteende är ett växande fenomen. Beteendeinriktad forskning i samband mellan 
arbetstagaren attityder och beteende samt vilket inflytande etiska koder har, är 
fortfarande ganska fattig. Det är därför viktigt att forskningen utforskar området för 
att bredda kunskapen inom ämnet (Somers 2001).  
 

1.4	  Disposition	  	  
Studiens upplägg följer som sådan; kapitel 2 innefattar den teoretiska referensramen 
där bland annat etiska perspektiv, uppförandekod och kulturella skillnader behandlas. 
Kapitel 3 presenterar studiens metod där exempelvis val av metod, urval, etiska 
riktlinjer och analysmetod bland annat framförs. Kapitel 4 visar vad resultat och 
analys säger, vilket bland annat belyser insatspersonalens upplevelse av 
uppförandekoderna och hur det kulturella mötet upplevs. Kapitel 5 avslutar studien 
med en sammanfattande diskussion och studiens slutsatser.  
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
Under följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen att behandlas och 
innefattar en kort beskrivning av bakgrunden till olika etiska principer samt 
definitionen av etik, för att sedan övergå till ämnet uppförandekoder inom 
organisationer och kring anställdas upplevelse av dem. Avsnittet avslutas med att kort 
behandla kulturella skillnader.  

2.1	  Etiska	  perspektiv	  	  
Bakgrunden till de olika etiska perspektiven kommer kort presenteras dels för att få 
förståelse i vilka olika etiska perspektiv och dels att människor använder sig av olika 
tankesätt. De etiska perspektiven; konsekvensetik, utilitarism, etisk egoism, 
omsorgsetik och kategoriskt imperativ kommer att framföras i enlighet med White 
och Tafts (2004). Begreppen etik och moral kommer att avsluta avsnittet.   
 
Konsekvensetik innebär en betoning på konsekvenserna eller resultaten utifrån 
människors handlande eller beslut. Om handlandet är rätt eller fel, beror helt på om 
det har orsakat skada eller resulterat i något positivt (White & Taft 2004). 
 
Utilitarism härrör från konsekvensetiken, och grundar sig i vägandet av för- och 
nackdelar vid etiska beslut.  Det handlar om att överväga hur mycket skada eller nytta 
en handling resulterar i och effekten av handlandet. Tanken är att försöka minimera 
skadan och öka nyttan för så många individer som möjligt (White & Taft 2004). Det 
vill säga att så många människor som möjligt ska påverkas positivt och så få som 
möjligt ska drabbas negativt av etiska beslut.  
 
Etisk egoism är ytterligare en form av konsekvensetik, och handlar om att maximera 
individens egenintresse, vilket också kan användas på organisationen. Det handlar om 
att beslut tas oberoende av konsekvensernas utfall och hur det påverkar andra. En 
annan form av egoism är upplyst egoism som går ut på att ta hänsyn till andra. Till 
exempel när ett företag ska varsla en stor majoritet av de anställda i en liten stad och 
konsekvenserna av detta ses på flera olika lokala aktörer, såsom små företag, 
servicetjänster och andra tjänster som staden erbjuder. Till följd av uppsägningarna 
kan dessa effekter drabba företaget. Det är när företaget inser att mer skada än nytta 
kommer av uppsägningarna och beslutar att skjuter upp varslet för sin egen vinnings 
skull (White & Taft 2004).  
 
Grundtanken med omsorgsetik är att det etiska beteendet är själva essensen i hur 
människor ska handla mot varandra. Grundtanken är att bibehålla relationer, 
minimera skada mot andra samt ta hänsyn till andra och sina egna känslor. Varje 
situation är unik och hanteras olika av individen och måste därför lösas utifrån varje 
specifik situation snarare än att förlita sig på lagar och regler (White & Taft 2004).  
 
Etiska perspektiv såsom konsekvensetik, vilka innefattar bland annat utilitarism, 
egoism- och omsorgetik, menar att handlingar inte har ett egenvärde utan bedöms 
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utifrån konsekvensernas utfall och hur de påverkar andra (White & Taft 2004). Dessa 
fyra olika perspektiven som ovan nämnts är ganska snarlika och syftar till att på bästa 
möjliga sätt ta beslut som gynnar så många människor som möjligt.  
 
En person som figurerat som etikens främste är Immanuel Kant och kan tillskrivas det 
kategoriska imperativet. Kategoriska imperativet är ett etiskt förhållningssätt, vilket 
Kant förklarar är en handling som är bra eller dålig, rätt eller fel och dess resultat ska 
inte dömas utifrån detta. Individer agerar efter etiska beslut utefter vad som är rätt, 
genom att använda sig av moraliska principer eller regler oavsett omständigheter eller 
konsekvenser. En moralisk person frågar sig själv vilken plikt eller skyldighet den har 
inför varje situation. Människor ska agera efter principer som är föreskrivna 
universella lagar tillämpade av alla. Förutsättningen är att om det är rätt för en person, 
är det rätt för alla (White & Taft 2004). 
 
Begreppet etik härrör från det grekiskan ethos som översätts till ”karaktär” som i sin 
tur översatts till latinska mores (moral), vilket också har betydelsen karaktär, vana och 
sed (Kvale & Brinkmann 2009). För att ge en närmare förklaring på definitionen av 
etik stödjer sig Lämsä (1999) på Saarinen:  
 

Ethics is defined as a division of philosophy which includes studies of 
the nature, the origin and the field of good and bad, right and wrong, 
justice and other concepts related to these ideas (s 346).  

 
Kärnan i citatet handlar om att etik belyser det goda och onda samt vad som är rätt 
och fel. Etik och moral är nära relaterat till varandra, menar Lämsä (1999). Minkes et 
al. (1999) fortsätter på samma spår; att etik handlar om vad som borde göras och vad 
som inte borde göras, vilket betyder att det finns normer som sträcker sig bortom 
lagar och regler. Själva grundtanken med etik är att fungera som föreskrivning och 
beskrivningar över moraliska krav och beteenden. Det innebär att det finns beteenden 
som är acceptabla och oacceptabla som i viss mening bygger på filosofiska principer. 
Beteenden som anses norm finner sig ganska oklart vart det kommer ifrån, men att 
beteenden ofta påverkar går knappast förneka (Minkes et al. 1999). 
 
Organisationer ställs också inför etiska och moraliska dilemman och det är genom 
beslutfattandet som organisationen står i strid med etiska dilemman. Beslutet som 
fattas måste vara närmast värderingarna företaget representerar. Ibland är svaren 
självklara men ibland inte de inte självskrivna och det är oftast då etiska dilemman 
ligger till grund för dess otydlighet. Allt för ofta finns inget rätt svar. Hur etiska 
dilemman hanteras av chefer, ledning och anställda är av stor betydelse för 
organisationen. Faktum är att etiska dilemman är en problematik som inte går att 
undkomma. Etiska dilemman finns och uppstår hela tiden (Navran 1994).  
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2.2	  Uppförandekod 
En vanlig användning i litteratur och språkbruk för uppförandekod är på engelskan 
code of conduct. Det svenska begreppet är således den benämning som kommer 
används i studien. Kod eller etisk kod (Erwin 2011, s 535) är också ett uttryck för 
uppförandekod. Betydelsen är densamma och ingen skillnad kommer att göras i 
användningen. Uppförandekoder är uppsatta förhållningsregler som en organisation 
sätter upp för att stävja oetiskt beteende och MSB i den här studien utgår ifrån svensk 
lag, och insatspersonal som inte följer reglerna utreds.  
 
Uppförandekoder är ett kraftfullt verktyg för organisationer (Erwin 2011) och är den 
bäst uttalade principen som syftar till att sätta upp riktlinjer för organisationens 
värderingar (Giacalone & Jurkiewicz 2003), samt arbeta mot mer etiska prestationer. 
Uppförandekoderna ska användas som ett instrument för att sätta riktlinjer för 
anställdas beteenden och för att etablera organisationens etiska ståndpunkter (Erwin 
2011). Uppförandekoder som riktlinjer behövs för att kunna belöna och sanktionera 
beteenden (Navran 1994) och koderna har därför en viktig funktion för arbetet med 
arbetstagares beteenden och för en bättre etisk arbetsplats (Erwin 2011). Genom 
koderna kan företag arbeta mer etiskt samt vägleda anställda att ta ett etiskt ansvar 
(Navran 1994) samt stärka arbetstagarnas åtaganden, engagemang och hindra 
överträdelser eller oetiskt beteende (Somers 2001). 
 
Erwin (2011) påpekar att hög kvalité på uppförandekoderna är av vikt för att på ett 
effektivt sätt påverka anställdas beteenden och etablera organisationer som mer 
ansvarsfullt. Cassell et al. (1997) menar på att innehållet kan variera beroende på 
syfte, kontext och utformning, men förväntas återspegla verksamheten och ta hänsyn 
till personerna koderna gäller.   
 
Organisationer som upprättat uppförandekoder uppskattar en god värdegrund, vilket 
innefattas av moral, välgörenhet och lönsamhet (Somers 2001). Idag är 
uppförandekoderna ett allt vanligare inslag i moderna organisationer och finns i dem 
flesta väletablerade företagen (Erwin 2011). Upprättandet av uppförandekoder är av 
betydelse för en organisations arbete och det är viktigt att kommunicera vidare den 
samt stödja koderna med organisationens värderingar (Somers 2001). 
Uppförandekoderna kan vara bra utförda, men finns det ingen inom organisationen 
som kommunicerar koderna kommer ändå inte önskat resultat uppnås. Det är därför 
viktigt för organisationen att förstå koderna och dess påverkan på individen för att på 
bästa möjliga sätt uppnå önskad effekt på beteenden (Erwin 2011). Det går dock inte 
styra över specifika beteenden hos människor menar Giacalone och Jurkiewicz (2003) 
utan det beror helt på individens egna etiska ideologier och värderingar sedan tidigare.  
 
Uppförandekoder ska inte enbart ses som uppsatta regler övervakade av högsta 
ledningen, utan det handlar om organisationens gemensamma värderingar som tagits 
fram av alla anställda inom organisationen (Laufer & Robertson 1997). Ett exempel 
på detta är att etik bör finnas i organisationens högre skikt där ledare och normer 
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uppmuntrar etiskt uppförande, där etiskt beteende belönas och oetiskt beteende vidtas. 
Det finns antagande som bygger på att organisationskulturen har ett starkt inflytande 
över individen och dess beteende (Treviño et al. 1998). Kodernas funktion är att 
stärka arbetstagarnas hängivenhet till arbetsplatsen och kollegorna (Laufer & 
Robertson 1997).  
 
Uppmuntran och form av belöningssystem är ett sätt att driva etiskt beteende framåt, 
därför är engagemanget för etiken viktig hos ledare och organisation (Mitchell et al. 
2005). Minkes et al. (1999) håller med om att etiskt beteende är något som borde 
belönas, men metoden borde utvecklas. Belöning behöver inte nödvändigtvis handla 
om pengar. Erkännande och beröm är en minst lika uppskattande belöning. Lika 
viktigt är det att identifiera den drivande orsaken till det etiska beteendet, det vill säga 
exempelvis hur insatspersonalen motiverar att inte agera oetiskt. Minkes et al. (1999) 
fortsätter och menar att ofta efterlyser organisationer ett visst beteende av de 
anställda, men samtidigt när dessa ”krav” är uppfyllda, belönas dem inte. De anställda 
som istället inte uppfyller organisationens etiska beteende uppmärksammas genom 
åtgärder i form av konsekvenser.  

2.2.1	  Individens	  beteende	  
Det är inte bara ledare som ska engageras i etiken utan det är också viktigt att 
anställda förstår etiska regler och hur de ser ut i organisationen. Sedan är det upp till 
anställda att agera etiskt utefter villkoren som finns. Även om det inte alltid är 
realiteten, är det alltid organisationens intention att arbetstagare ska agera etiskt 
(Mitchell et al. 2005). Individen bär ansvaret för sitt eget beteende och har någon 
form av självkontroll när det kommer till sitt agerande. Etiska beteenden i 
organisationer är ett resultat av individer som valt att agera etisk eller oetiskt (Cassell 
et al. 1997). Det har dock påpekats att det finns outtalade uppförandekoder som styr 
beteenden och individer till en lösning vid etiska dilemman. Genom det perspektivet 
kan man argumentera för att anställda med olika etiska principer att förhålla sig till på 
arbetsplatsen, inte är avgörande för beteendet utan det finns en inrotad uppsättning 
med personliga koder och moraliska värderingar som formats av tidigare erfarenheter 
(Giacalone & Jurkiewicz 2003). Cassell et al. (1997) fortsätter att förklara att 
förståelsen för hur uppförandekoderna tolkas av anställda, måste det klargöras att 
varje individs egna uppfattningar tas med i beräkningarna.  Varje individs 
uppfattningar är unik och påverkas av olika faktorer – personliga egenskaper, 
erfarenheter och motivation bland annat (ibid). Det finns också ett behov av att skapa 
och följa koder som växer fram av andras tankar eller värderingar till den egna 
personen (Giacalone & Jurkiewicz 2003). Det är med stor sannolikhet att människor 
även ser till andra individer när det kommer till hur de ska agera och vad som är 
accepterat (Celuch & Dill 2011). Vilket kan vid situationer påverka individens beslut 
inom organisationen (Giacalone & Jurkiewicz 2003).  
 
Det kan konstateras att människor uppfattar och tolkar saker olika. Det är därför en 
stor del i frågan hur anställda förstår och tar till sig koderna. När anställda väljer att 
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agera etiskt eller oetiskt i olika situationer bygger det på att individen faktiskt inser att 
ett etiskt dilemma har uppstått. För att en person ska uppfatta att etiska problem 
uppstår finns olika faktorer, det vill säga personliga egenskaper, erfarenheter och 
motivation bland annat, vilket påverkar individens uppfattning. Uppfattningen 
påverkar då individens beteende vid förståelsen av uppförandekoderna. Det kan därför 
vara förmånligt för organisationen att klargöra skillnaderna i beteendena som 
föreligger mellan arbetstagare (Cassell et al. 1997). 
 
Samtidigt som psykologiska faktorer kan ha en betydande roll för hur individers 
beteende uttrycks i samband med uppförandekoderna, har den betydande delen en 
relativt liten roll i kontrast till organisationens kontext och kultur där beteenden 
faktiskt sker. I sammanhanget spelar individens bakgrund mindre roll, menar Cassell 
et al. (1997).  
 
Cassell et al. (1997) argumenterar för att individens bakgrund i slutändan inte har en 
betydande roll för upprättandet av koderna. Organisationen måste fundera på om 
koderna fyller den funktion de avser göra. En annan viktig aspekt är att beräkna in 
oskrivna regler, det vill säga informella regler, vilka handlar om att påverka andra 
genom normer, värderingar och andra uppfattningar i organisationen (Cassell et al. 
1997) genom beteenden och etiska normer (Treviño et al. 1998). En annan betydande 
aspekt är att informella- och formella regler är med och skapar de etiska koderna i 
organisationer (Somers 2001). 

2.2.2	  Informella-‐	  och	  formella	  regler	  
Företagskultur bygger på informella regler och anses speciellt relevant för förståelsen 
kring de formella uppförandekoderna och dess inflytande på arbetstagarnas attityder 
(Somers 2001). Informella regler påverkar till viss grad beslutfattandet och den 
operativa delen inom organisationer. Det är inte formella regler inom organisationen 
som påverkar arbetets struktur och skapar relationer, utan det är snarare informella 
regler och sociala mekanismer som ligger till grund för detta. Formell struktur kan ses 
som organisationens skelett och informell struktur är där prestationerna sker (Toni & 
Nonino 2010). Ett exempel på detta är hur organisationens struktur håller ihop själva 
verksamheten medan de anställda agerar och handlar utefter de informella regler som 
skapats av individerna inom organisationen.  
 
Det finns teorier som hävdar att formella regler (Laufer & Robertson 1997), som 
handlar om policys i form av uppförandekod, ledarskap och struktur bland annat 
(Treviño et al. 1998), är mycket mindre effektiva än naturliga och informella regler 
som finns inneboende i organisationen. Formella regler kan i större grad kopplas ihop 
med företagskulturen (Laufer & Robertson 1997). Etisk kultur menar Treviño et al. 
(1998) är en del av företagskulturen där flera olika uppsättningar av formella- och 
informella regler finns, med förmågan att uppmuntra antingen etiskt – eller oetiskt 
beteende. Desto starkare organisationens etiska kultur är desto högre engagemang i 
arbetet av etiska värderingar.  
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Med detta i bakhuvudet går det att få förståelse för hur skapandet av koderna kan 
fungera på bästa sätt. Då måste formella regler och vilken inverkan det kan ha på 
individens beteenden samt företagskultur bejakas. För att koderna ska uppnå bästa 
möjliga effekt måste personerna som upprättar koderna uppmärksammar både 
formella regler och etiska ståndpunkter (Cassell et al. 1997). I den mån de formella – 
och informella reglerna stödjer etiskt beteende, ju mer förväntas också av individen 
(Treviño et al. 1998). Exempelvis att eftersom MSB har uppförandekoder förväntar 
sig också myndigheten ett visst beteende av insatspersonalen.  

2.2.3	  	  Att	  öka	  det	  etiska	  arbetet	  
Risken med koderna är att det blir en lista med regler som man får eller inte får göra 
är dock ganska stor (Cassell et al. 1997). Det är därför viktigt för att anställda ska 
känna tillit och förtroende för reglerna och det måste finnas rättvisa och en 
kontinuerlighet i tillämpningen (Laufer & Robertson 1997). En förklaring kan vara att 
meningsfullt arbete skapar en känsla av syfte vilket ger i sin tur positiva relationer till 
medarbetare är grundläggande aspekter att ta hänsyn till när arbetsrollen inte striden 
mot individens egen uppfattning. Den egna uppfattningen kan stå i strid med 
organisationens syn på etik om inte dessa aspekter stämmer till fullo (Giacalone & 
Jurkiewicz 2003). Vissa studier som gjorts har visat på att anställda ibland känner att 
de måste kompromissa med sina egna etiska värderingar för att uppnå organisationens 
mål (Laufer & Robertson 1997).  
 
En viktig aspekt är att belysa frågan: hur det etiska arbetet ska öka inom 
organisationer? För att göra det måste det förstås varför vissa individer inte kan 
identifiera handlingar som oetiska och att de får agera på egna moraliska vägar utan 
restriktioner (Giacalone & Jurkiewicz 2003). En anledning till varför just etiska 
problem i företag existerar, kan bero på situationer där en oklarhet kring vad som är 
rätt och fel finns, eller att felaktiga beslut tagits som påverkar människor till att göra 
misstag även om vetskapen över vad som är rätt eller fel finns (Lämsä 1999).  När 
etiska problem uppstår kan det rätta svaret vara moraliskt och juridiskt självklart, men 
i slutändan är det inte lika självskrivet. Det är inte heller uppenbart för vissa personer 
vad som är rätt eller fel när etiska dilemman uppstår. En situation kan vara etiskt 
korrekt för den ena, medan för den andra personen är situationen oetisk. Uppfattning, 
är därför en viktig komponent vid lösandet av etiska frågor (Minkes et al. 1999). 
Skillnaden vad som kan uppfattas lagligt och inte, är heller inte helt klart. Individer 
kan uppfatta situationer etiskt olika och på många olika sätt. När anställda överträder 
regler kan de inte enbart skylla på okunskap, för regler bör kunna förstås av alla 
(Giacalone & Jurkiewicz 2003). Trots det bryter anställda mot koderna och Adam och 
Rachman-Moore (2004) hävdar i sin studie att arbetstagarens egna moraliska 
värderingar är avgörande för beteendet.  Människor ser sin egen moral som en guide 
för sitt beteende och individens beteende är självstyrande, vilket kan lämna en spricka 
mellan organisationens uppförandekod och personens faktiska beteende. Genom att 
uppmärksamma sprickan kan känslan av att organisationens etiska arbete misslyckats. 
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Det här kan ge en förklaring på varför personer tar till sina egna moraliska 
värderingar. Arbetstagare vars moraliska värderingar ligger i fas med organisationens 
har från början liknande grundtankar som organisationen och koderna kan lättare 
följas.  När implementeringen av uppförandekoderna är korrekt gjorda visas det 
genom att organisationens värderingar är inbäddat i olika arbetsmoment. Arbetstagare 
kan i viss grad identifiera sig med organisationens uppförandekod i den 
utsträckningen att de tar till sig värderingarna som deras egna (Adam & Rachman-
Moore 2004).  
 
Sättet att hantera etiska dilemman kan påverka organisationen negativt (Navran 1994) 
och ett exempel på det kan vara att organisations rykte försämras om inte oetiskt 
beteende behandlas och tas på allvar. Det kan också handla om att en person fortsätter 
att bete sig på ett negativt sätt, vilket kan påverka organisationen. Thoms (2008) anser 
att ett sätt att se på oetiskt uppträdande är att personen gör ett medvetet val, snarare än 
bristen för förståelsen för moraliska principer. Det kan då handla om att personen 
ignorerar moraliska principer. Celuch och Dill (2011) fortsätter och vill sig mena att 
moraliska uppförandena i organisationer beror helt på individernas handlande. 

2.2.4	  Uppförandekoderna-‐	  ha	  eller	  inte	  ha?	  	  
Kodernas effektivitet diskuteras mycket och brett, i både teoretiska studier och 
empiriska. Det finns flera olika empiriska studier med varierande resultat, där vissa 
studier visar på att implementeringen och kodernas innehåll kan vara en förklaring på 
skillnaderna i studierna. Trots sitt innehåll har uppförandekoderna ändå en positiv 
effekt (Erwin 2011), det vill säga att individer väljer det etiska framför det oetiska 
beteendet. Erwin (2011) fortsätter och menar att koderna emellertid inte är en 
förutsättning för ett etiskt beteende ska förekomma. Det räcker med att ha formella 
koder, oavsett innehåll, för att etiska beteenden ska ske. De positiva effekterna är inte 
långvariga dock, då entusiasmen sakta avtar efter tiden, speciellt om oetiska 
beteenden inte vidtas. 
 
Studier visar ändå på att företag med uppförandekoder har i större grad associerat med 
mindre upplevda problem i organisationen och visar på en medvetenhet kring oetiska 
beteenden. Det rapporteras dock inte in fler observerade oetiska beteenden vilket kan 
vara ett resultat av att anställda anses mindre medvetna om oetiska eller olagliga 
aktiviteter i organisationer som har upprättat uppförandekoder. Det betyder då att det 
finns någon form av preliminärt bevis för att koderna faktiskt har någon form av 
effekt på arbetsplatsen. Det finns studier som föreslår att uppförandekoder hindrar 
oetiska beteenden i organisationer. Koderna visar på organisationens framåtanda för 
ett mer etiskt beteende och tar därför del av socialiseringsprocessen som ska 
säkerhetsställa ett gott beteende (Somers 2001).  
 
När oetiskt uppträdande förekommer i organisationer anmäls inte alltid observerat 
beteende, vilket kan kopplas till samhället och medborgarskapet. På samma sätt som i 
organisationer följer medborgare vissa etiska regler i samhället och på samma sätt ses 
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ibland oetiskt beteende ibland mellan fingrarna när överträdelser sker. Samma 
argument kan användas på organisationer och uppförandekoder. Det finns forskning 
som visar på att det finns koppling mellan att anmäla överträdelser och kamratskap. 
En förklaring till att få personer anmäler, kan bero på att det kan leda till en mer 
ansträngd relation kollegor emellan (Somers 2001), men också risken för att få 
kollegors ogillande finns (Laufer & Robertson 1997). Professionens rykte kan också 
försämras (Somers 2001). Det är därför mer lönsamt att följa normer och koder 
påpekar Laufer och Robertson (1997). 
 
Ytterligare finns det bevis på att uppförandekoder bidrar till trygghet där anställda 
känner tillhörighet till kollegor och andra i organisationen. Arbetstagarna engagerar 
sig i större grad i aktiviteter, känner förtroende och är mer hängiven i företaget. 
Tillhörigheten gör att oetiskt beteende minskar, för skulle ett oetiskt uppförande av 
anställda uppstå kan det riskera anställningen (Laufer & Robertson 1997). 
 
På samma sätt som etiska perspektiven- konsekvensetik, utilitarism och omsorgsetik 
(White & Taft 2004) bygger på, resonerar också Lämsä (1999); ett uppträdande eller 
beteende kan bestämmas enbart utefter konsekvenserna. Vilket betyder att en positiv 
förmån för människor är resultatet av korrekt beteende, samt att inkorrekt beteende 
eller uppträdande leder till negativa konsekvenser för individen eller gruppen. 
Människor ska alltid värdera positiva och negativa sidor i alla beslut som tas, för att 
sedan välja det som tjänar sitt syfte bäst på ett positivt sätt (Lämsä 1999). Etiskt 
beteende som alltid finns inneboende och utförs av arbetstagare uppmärksammas inte 
på samma sätt som vid oetiska beteenden, just för att det inte intressant och att det är 
vad som förväntas av anställda. Det kan för arbetstagaren finnas rädsla för sanktioner 
vid oetiskt beteende, snarare än att moral ska finns naturligt kan det genom 
uppförandekoderna tvingas fram på grund av utsagda konsekvenser av arbetsgivaren 
(Thoms 2008).  
 
Det finns studier som visar på att uppförandekoder uppförs som en reaktion eller 
respons på oetiskt uppförande av anställda. Det kan också vara ett svar på företags 
olagliga aktiviteter. Många koder beskriver uppföranden och aktiviteter som 
nödvändigtvis inte är krav från lagen även om de såklart måste följa relevanta lagar 
och regler (Laufer & Robertson 1997). Sedan finns det företag som endast upprättar 
uppförandekoder för sakens skull och för att ducka för kritik vid oetiska beteenden. 
Vissa väljer att upprätta några få formella koder, men misslyckas ändå att ta itu med 
oetiska problemen i organisationskulturen. Ändå anser organisationer att de gjort sitt 
bästa för att implementera koderna. Attityden är att, finns koderna påverkar det 
arbetstagarna etiska uppträdanden oavsett (Adam & Rachman-Moore 2004).  
 
Det har tidigare påpekats att det finns en mängd olika processer och mekanismer inom 
organisationer som påverkar och begränsar anställdas beteende, vilket kan vara till 
exempel ledarskap, struktur, företagskulturen, belöningssystem och beslutsprocesser 
(Laufer & Robertson 1997). Arbetstagare påverkas i hög grad av de informella 
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reglerna som finns i organisationen. Samtidigt satsar många företag på sina formella 
regler, vilket då tyder på att den sociala aspekten av arbetsmiljön influerar etiskt 
beteende starkt. Samtidigt spelar ledarstil en roll i hur etiska värden och regler 
påverkar arbetstagens beteenden. Det visar också på hur de moraliska 
valmöjligheterna är något begränsat hos arbetstagarna (Adam & Rachman-Moore 
2004). Ledare har generellt mer kontroll över arbetsmiljön än över anställdas 
värderingar och moraliska principer (Treviño et al. 1998). Treviño et al. (1998) pekar 
i sin studie på ledningen som en viktig faktor för att lyckas minska på oetiska 
beteenden. Det är av vikt när organisationen har ledare som uppmuntrar och agerar 
etiskt samt disciplinerar oetiskt uppträdande. Det går skönja att oetiskt beteende i 
organisationer är mycket mindre vid uppmuntran av etiskt beteende. Detta beror dels 
på att det finns ett starkt ledarskap, ett belöningssystem och meningsfulla 
uppförandekoder. Uppförandekoderna ska vara konsekventa med normer, fokuserat 
på lagar, regler och inte egenintressen som är till kostnad för andra. När fokus ligger 
på lagar och regler kommer också det etiska beteendet. I organisationer utan 
uppförandekoder går det urskilja ett egenintresse med fler rapporter om oetiskt 
beteende. 
 
Treviño et al. (1998) fortsätter och menar att när mer fokus på egenintressen är ett 
faktum, observerades oetiskt beteende i högre grad. När fokus är högre på lagar och 
uppförandekoder, observerades mindre oetiskt beteende. Svag kultur inom 
organisationer är också de som inte upprättat koder, vilket också leder till att större 
fokus ligger på beteenden som är av egenintresse inom organisationen. Dessa 
personer med högt egenintresse tenderar att i större utsträckning observera och 
anmäla oetiskt beteende. Hög självkänsla tyder på en positiv självbild och 
självvärdering vilket till och med skyddar mot avvikande beteende. Det föreslås i 
studier att företagskultur går att koppla till olika beteenden, till exempel att egoism 
kan kopplas till oetiskt beteende (Treviño et al. 1998). 
 

2.3	  Kulturella	  skillnader	  
”When in Rome do as the Romans do” eller på svenska; ”ta seden dit du kommer” har 
genom århundraden först vidare som en guide till allmänt beteende. I en global 
företagsvärld med samarbeten företag emellan världen över finns vissa problem då 
varje företag vill tillämpa sina värdegrunder i andra kulturer. Å andra sidan kan det 
finnas problem med att ”ta seden dit du kommer” genom att företag hamnar i strid 
med sina egna värdegrunder. Talesättet lyckas hamna i konflikt med andra kulturers 
värdegrunder med den egna och det går att konstatera att moraliska dilemman alltid 
kommer att förekomma. Det kan också vara så att det finns situationer där individer 
från olika kulturer har likartade värderingar, men i slutändan agera olika då etiska 
värderingar väger olika i en viss situation (Minkes et al. 1999).  
 
Interkultur är ett begrepp förknippat med ett möte mellan individen och dess möte 
med en ny kulturell miljö.  Det är vid det nya mötet som en kulturchock kan inträffa. 
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Varje människa har sin egen uppsättning av värderingar som ligger naturligt i 
bakgrunden och medvetandet. Människor som kommer till ett nytt land kan försöka 
lära sig olika kulturers uttryck i form av symboler, ritualer och hjältar, men de 
kommer aldrig förstå värderingar som ligger till grund för uttrycken. Främmande 
kulturer kan skapa känslor hos besökaren som känns obehagliga, en form av 
hjälplöshet och fientlighet mot den nya miljön. Kulturchock är således förenat med 
negativa känslor. När kulturchocken lagt sig kan individen börja anpassa sig och ta till 
sig olika värderingar. Hur länge kulturchocken varar är olika beroende på hur länge 
vistelsen varar i den nya miljön. Arbetstagare som arbetar på uppdrag utomlands har 
ofta en bekant arbetsmiljö genom arbetsplatsen, men kulturchocken kan även slå så 
hårt att uppdraget måste avbrytas (Hofstede & Hofstede 2008).  
 
”Oavsiktliga konflikter” (Hofstede & Hofstede 2008, s 335) är inom interkultur ett 
fenomen som ofta uppstår vid mötet med nya kulturella miljöer. Det är konflikter som 
oavsiktligt leder till att människor blir lidande trots att intentionen är god. En 
förklaring till varför skillnader uppstår mellan människor och länder är exempelvis 
språket, värderingar, lagar, regler, organisationer och religion (Hofstede & Hofstede 
2008). 
 

2.4	  Sammanfattning	  av	  teoretisk	  referensram	  
För att summera den teoretiska referensramen går det att konstatera att de etiska 
perspektiven sätter konception på hur människor vid olika oetiska uppträdanden 
agerar. De etiska perspektiven utgår antingen efter konsekvensernas utfall eller på 
moraliska principer oavsett konsekvensens utfall (White & Taft 2004). 
 
Uppförandekoder är för organisationen ett viktigt redskap som bygger på riktlinjer 
vilka utgår från organisationens värderingar. Koderna är också viktiga för 
organisationens anställda och vilka beteenden som är acceptabla (Erwin 2011) samt 
vägleda anställda mot ett mer etiskt ansvar (Navran 1994). 
 
Det är viktigt att uppförandekoderna kommuniceras vidare till arbetstagarna för att nå 
önskat resultat (Erwin 2011), sedan är det individen som tar ansvar för sitt eget 
beteende, menar Cassell et al. (1997). Cassell et al. fortsätter och menar att det är 
svårt att styra över varje individ då alla kommer med olika erfarenheter och koderna 
kommer att tolkas olika. Samtidigt som individens bakgrund spelar en mindre roll går 
det att konstatera att organisationen måste räkna in de informella reglerna vid 
skapandet av koderna, då individer ofta påverkas av varandra genom normer och 
värderingar.  
 
De formella reglerna såsom uppförandekoderna kan ses som organisationens skelett, 
medan beteenden inom organisationen kan ses som de informella reglerna, menar 
Navran (1994). Det är därför viktigt att organisationen som upprättar koderna bejakar 
både informella- och formella reglerna (Cassell et al. 1997). En anledning till varför 
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etiska dilemman uppstår inom organisation kan bero på att den anställdes värderingar 
skiljer sig ifrån organisationens (Lämsä 1999). Kulturskillnad kan vara en faktor som 
bidrar till att oetiska beteenden förekommer genom att organisationens värderingar 
skiljer sig ifrån värdlandet där arbetet utförs, menar Hofstede och Hofstede (2008). 
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3.	  Metod	  	  
Under metodavsnittet kommer bakgrund, vetenskapligt förhållningssätt, val av metod, 
intervjuguide, urval, intervjuernas genomförande, etiska riktlinjer, analysmetod och 
inte minst reliabilitet, validitet och generaliserbarhet presenteras. Metodavsnittet ska i 
största mån möjliggöra för förståelsen av studiens uppbyggnad.  
 

3.1	  Bakgrund	  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den organisation studien 
riktar sig till och syftet är att undersöka hur deras insatspersonal upplever 
uppförandekoderna. MSB:s uppgift är att stödja samhällets hantering av olyckor och 
kriser i nationella och internationella sammanhang. Genom samarbeten med olika 
aktörer, såsom FN och deras olika organ ska MSB ge stöd i form av resurser 
däribland experter och utrustning. Uppdragen som MSB tillhandahålls kan spänna 
från vardagliga olyckor i Sverige till stora katastrofer runt om i världen. Redan 1988 
genomfördes de första kris- och katastrofinsatserna men då under Räddningsverkets 
vingar. Insatspersonalen som finns i MSB:s pool stödjer enskild insats och bidrar med 
sin expertis, vilket kan vara i form av sekondering, det vill säga enskild expert, eller 
team (grupp) som exempelvis bistår med exempelvis transport, vatten och hygien 
(MSB 2012). 
 
Min erfarenhet från sommarjobbet 2012 på MSB låg till grund för valet av ämne och 
intresset för MSB tog då fart och tankarna kring insatspersonalens arbete och 
upplevelser startade. De tankar som slog rot var deras upplevelse på arbetsmiljön vid 
utlandstjänst. Eftersom min kunskap om deras arbete växte under tiden jag arbetade, 
växte också intresset för ämnet. Men det var inte förrän senare i processen av 
ämnesval jag kontaktade MSB för att ge dem mitt uppslag. Det vill säga undersöka 
insatspersonalens upplevelse kring uppförandekoden vid utlandstjänst. MSB reviderar 
uppförandekoderna i skrivande stund det språkliga i uppförandekoderna, och ansåg 
därmed att det var en god idé för mig att undersöka insatspersonalen upplevelse av 
koderna för möjligheten till ytterligare tillägg i koderna. 
 

3.2	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
Hermeneutiken är en vetenskaplig inriktning där rum för studier, tolkning och 
förståelse görs. Inriktning bygger på kvalitativa studier där förståelse och tolkning 
samt forskarens subjektivitet och engagemang är viktigt. Utifrån egen förförståelse 
kan ämnet subjektivt förstås (Patel & Davidson 2003). Det var min egen förförståelse 
och tidigare kunskap om MSB som var utgångpunkten för datainsamlingen. Min 
tidigare erfarenhet som HR-assistent på MSB utgör grunden för min förförståelse. 
Förståelsen bygger på hur jag fick inblick i insatspersonalens arbete vid utlandstjänst 
och hur deras arbetssituation kunde se ut. Genom min erfarenhet hyser jag förståelse 
för vilka problem insatspersonalen kan stöta på vid utlandstjänst. Förståelsen gällande 
exempelvis hur uppförandekoderna kan skilja sig mot en individs tankar och 
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beteenden ligger till grund för studien. Min förförståelse för MSB och deras personal 
har underlättat förarbetet och analysen, då jag kunde sätta mig in i deras 
arbetssituation på ett smidigt sätt. Hermeneutiken menar samtidigt att tolkningslära 
handlar om att forskaren argumenterar för sin tolkning av objektet (Patel & Davidson 
2003) och det är med hjälp av den teoretiska referensramen som mina argument i 
analysen ligger till grund för. Min förförståelse bidrar till i enlighet med Patel och 
Davidson (2003) en helhet eftersom jag ställt de olika delarna i studien mot varandra, 
vilket ökat förståelsen ytterligare. Patel och Davidson (2003) menar också att empati 
och medkänsla är viktiga komponenter i analysarbetet för att förstå objektet bättre. 
Det är genom de aspekterna analysen utvecklades och genomfördes. Det var viktigt 
att under analysarbetet förstå vad intervjupersonerna menade och att jag visade 
medkänsla och empati genom min förförståelse för deras arbetssituation.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att en studie med god objektivitet som inte är 
förvrängd kallas bias. Det kan för studien betyda att min förförståelse begränsade 
studiens syfte, vilket innebär att i analysarbetet kan antaganden göras utifrån min 
förförståelse. Dessa antaganden kan handla om att förförståelsen är ett hinder för min 
objektivitet.  

	  

3.3	  Val	  av	  metod	  
Studien är baserad på en kvalitativ undersökning med intervjuer och dess resultat som 
empiriskt material. Val av metod grundades på att jag ville få förståelse för 
intervjupersonernas upplevelse av uppförandekoderna och kvantitativ metod kan inte 
ge mig den förståelsen som intervjuer ger. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 
intervjuer ett bra sätt att samla in kunskap på; ”genom samtal lär vi känna andra 
människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de 
lever i” (Kvale & Brinkmann 2009, s 15). För att förstå insatspersonalens upplevelse 
av uppförandekoderna lades stort fokus på intervjupersonernas tankar och upplevelser 
(Kvale & Brinkmann 2009) och jag vill genom studien bringa mer kunskap om ämnet 
och vidare forskningsområden. Metodvalet i studien syftar till att undersöka 
insatspersonalens upplevelse samt fånga intervjupersonernas egna ord (Patel & 
Davidson 2003) och valet föll därför på en kvalitativ studie med intervjuer. Eftersom 
undersökningsfrågan består av upplevelser från olika individer vill jag gräva än 
djupare för att sedan tolka analysen och då föll valet på en kvalitativ metod som 
samlar in materialet genom exempelvis intervjuer för att sedan analysera och tolka det 
som sagts under intervjun. Patel och Davidson (2003) menar att kvantitativ 
undersökning handlar om att mäta och jämföra det empiriska materialet, vilket formas 
till statistik som analyseras och jämförs med varandra i olika teorier. Data samlas 
oftast in med hjälp av enkäter där respondenter fyller datamaterialet, vilket jag inte 
ansåg var aktuellt för studien.  
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Studien utgår främst utifrån ett deduktivt arbetssätt med inslag av induktion. 
Deduktion bygger på redan vedertagna teorier och empirin testas utifrån dessa, vilket 
betyder att tidigare teorier har tagits fram innan själva undersökningen genomförts. 
Induktion handlar om att utifrån ihopsamlad empiri formulera och testa teorier (Patel 
& Davidson 2003). Det är utifrån dessa två arbetssätt studien pendlar emellan, även 
om jag arbetat främst deduktivt. Inslag av induktivt arbetet kan argumenteras för 
genom att jag går tillbaka till teorin och ändrar och lägger till under arbetets gång. Det 
gjorde jag för att nyfunnet material hittades under analysarbetet. Materialet har under 
processen varit levande, genom att ändringar och material applicerats eller avlägsnats.  
 

3.4	  Intervjuguide	  
För att intervjuerna skulle täcka de ämnen som jag ville ta upp skapades en 
intervjuguide. Kvale och Brinkman (2009) pekar på vikten av att ha ett manus som 
grund för intervjun. Manuset eller intervjuguiden innehåller formulerande frågor och 
baserades i grunden på frågeställningarna och den teoretiska referensramen vilket 
kallas att tematisera frågorna (ibid). Resultatet av intervjuerna låg till grund för det 
empiriska materialet. Det insamlade materialet möjliggjorde för analysen och 
besvarar frågeställningarna.  
 
Innan själva intervjuguiden skapade gjordes en mind-map där all förförståelse skrevs 
ned som stödord om MSB, om insatspersonalen och uppförandekoden. Vilket då 
gjorde att jag fick en överblick över mina tankar.  Eftersom det var två separata 
intervjuguider, en för HR-handläggaren (se bilaga 2) och en för insatspersonalen (se 
bilaga 3), skapades även två olika mind-maps. Mind-maps underlättade 
konstruktionen av intervjuguiderna då jag kunde strukturera mina tankar och 
funderingar.  
 

3.5	  Urval	  
När valet föll på MSB som en organisation att använda sig av i studien valdes sedan 
vilka i organisationen som ansågs lämpliga för undersökningen. Insatspersonalen 
ansågs relevanta för min undersökningen då studien är specifikt riktad mot MSB:s 
uppförandekodex vid insats. Det blev då lämpligt att insatspersonalen skulle ingå i 
studien, eftersom det är deras upplevelse av uppförandekoderna som jag ville 
undersöka. Ahrne och Svensson (2012) beskriver urvalet som ett tvåstegsurval. 
Tvåstegsurvalet går ut på att först hitta en organisation (MSB) och få deras 
godkännande, för att sedan välja ut lämpliga intervjupersoner (insatspersonal). 
Författarna påpekar också vikten av att ha en kontaktperson inom vald organisation 
vilket jag har haft under hela processen.  
 
Vidare bygger urvalet på ett bekvämlighetsurval då kontaktpersonen skött hanteringen 
av intervjupersoner. Intervjupersonerna kontaktades via en förfrågan genom e-post 
från min kontaktperson på MSB. Bekvämlighetsurvalet motiveras av att min 
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kontaktperson skötte hela urvalsprocessen med intervjupersonerna, det vill säga att 
urvalet bestod av de personer som tackat ja till att ställa upp på en intervju. Samtidigt 
som det är ett bekvämlighetsurval, är det ett strategiskt urval eftersom specifika 
kriterier skulle uppfyllas.  Insatspersonalen måste: vara aktiv i MSB:s personalpool, 
ha erfarenhet från insats med MSB, vara svenska medborgare och upplevt att kollegor 
uppfört sig oetiskt. Insatspersonal som aktivt brutit mot uppförandekoderna har inte 
intervjuats, på grund av att de inaktiverats från MSB:s personalpool.  

	  

3.6	  Intervjuernas	  genomförande 
Ahrne och Svensson (2012) förklarar att intervjuer bygger på att fråga andra 
människor om hur de exempelvis upplever ett visst fenomen. Att intervjua människor 
handlar också om att samla in information om enskildas känslor och upplevelser som 
sedan omvandlas till empiriskt material för studien.  
 
Frågorna ställdes i ordning, men samtidigt försökte jag anpassa frågorna så att de 
passade samtalet. Jag har försökt fånga intervjupersonernas perspektiv genom att få 
samtalet att likna vid ett vardagssamtal. På detta sätt kan intervjupersonernas 
tolkningar av uppförandekoden fångas upp (Kvale & Brinkmann 2009) och därför 
försökte jag minimera mitt språkbruk och hålla samma nivå på samtalet som 
intervjupersonen (Patel & Davidson 2003). Det gjordes genom att jag lät 
intervjupersonen föra samtalet, men när det behövdes ställdes följdfrågor för att 
intervjupersonen skulle utveckla svaret. Det underlättade att jag arbetat på MSB och 
hade koll på förkortningar och deras arbetssituationer vilket också Patel och Davidson 
(ibid) påpekar; under en kvalitativ intervju kan intervjuaren ha fördel av tidigare 
kunskaper om området och är väl förberedd, det vill säga påläst om ämnet.  
 
Patel och Davidson (2003) pekar på vikten av att vara lyhörd och samtidigt kunna 
improvisera när frågor inte fungerade som tänkt. Jag utgick utifrån mina redan 
formulerade följdfrågor om frågan inte besvarades ordentligt under intervjutillfället. 
Ibland ställdes spontana följdfrågor då intervjupersonen tog en annan riktning, det vill 
säga att personen i fråga började prata om sådant som inte var relevant för 
undersökningen. Vissa frågor fungerade inte riktig och intervjuguiden fick då 
korrigeras. Jag som intervjuare fick improvisera och lyssna på vad som sades för att 
ställa relevanta frågor utefter svaren som gavs.  

3.6.1	  Hur	  och	  vart	  intervjuerna	  genomfördes	  
Som tidigare nämnts i avsnittet utfördes en intervju med en HR-handläggare, anställd 
på MSB:s operativa enhet för bakgrundsfakta och sju personer från insatspersonalen 
intervjuades. HR-handläggarens intervju spelades in med mobiltelefon och utfördes i 
ett sammanträdesrum på MSB och insatspersonalen intervjuer genomfördes i min 
privata bostad via Skype-samtal samt spelades in med ett externt program – Skype 
Recorder. Enligt Patel och Davidson (2003) är det av vikt att samtliga 
intervjupersoner ger sitt godkännande till att spela in, vilket också de gjorde. Skulle 
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inte intervjupersonerna gett sitt godkännande att spela in skulle intervjuerna fått 
antecknats och då hade inte all information kommit med.  
 
Ljudinspelningen fördes sedan över till datorn som en MP3-fil vilket också 
underlättade arbetet i transkriberingen genom att möjligheten att stoppa och spola 
tillbaka vid behov fanns.  Det underlättade transkriberingen avsevärt mycket, vilket 
Ahrne och Svensson (2012) också menar gör arbetet smidigare. Genom att alla 
intervjuer utförts av en och samma person kan också tolkningsarbetet underlättas i 
transkriberingen och analysen genom sidoanteckningar som gjorts (ibid).  
 
Vissa intervjuer som genomfördes var inte helt utan problem. HR-handläggarens 
intervju fick avbrytas i fem minuter på grund av att andra ville tillträda rummet men 
återupptogs där den slutade, dock i ett annat rum. För vissa intervjupersoner som 
befann sig på uppdrag utomlands kunde mottagningen svika ibland. Det blev brusigt 
och det var då svårt att uppfatta intervjupersonens svar men inget som fick någon 
betydande konsekvens. I en intervju när samtalet skulle sparas buggade Skype 
recorder och allt material försvann. Intervjupersonen ställde då upp och svarade på 
frågorna igen, men i skriftlig form. Nästkommande intervjuer spelades också in med 
mobil för att säkerhetsställa att dess material inte skulle försvinna igen.  
 

3.7	  Etiska	  riktlinjer	  
Intervjuer brottas alltid med moraliska och etiska frågor (Kvale & Brinkmann 2009) 
och genom att informera intervjupersonerna om olika etiska riktlinjer kan dessa frågor 
minimeras. Under skapandet av intervjuguiden hade jag i bakhuvudet över vilka 
frågor som skulle kunna anses oetiska och försökte således undvika dem. Exempelvis 
att inte ställa frågor som kunde avslöja känsliga uppgifter om intervjupersonen eller 
kollegor. Det var också viktigt att inte få intervjupersonen att känna sig obekväm i att 
svara. 
 
Studien bygger på forskningskravet vilket är att samhällsmedborgare har rätt till att 
forskning bedrivs och att den är betydelsefull med hög kvalité. Det finns utöver 
forskningskravet, fyra krav som studien utgick ifrån - informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  
Det är genom forskningskravet som förhoppningar om att studien kan vara till nytta 
för MSB fortsatta arbete med uppförandekoderna.   
 
Individskyddskravet är en viktig aspekt i övervägandet av de etiska principerna som 
handlar om att individer inte får utsättas för kränkningar eller andra förödmjukelser 
och inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada. Informationskravet är det andra 
kravet och handlar om att forskaren ska informera syftet med studien för 
intervjupersonerna samt villkoren och deras uppgift. Intervjupersonerna informerades 
att de hade rätt att avbryta intervjun närsomhelst och själva medverkan var helt 
frivillig. Samtyckeskravet bygger på att intervjupersonerna själva styr över sin 
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medverkan och ett samtycke krävs från deltagaren vilket studien också fick från 
samtliga.  Intervjupersonerna togs fram av MSB som plockade fram namn ur ett 
register och informationen. MSB hämtade upp de namn som kändes aktuella för 
studien. Det är alltid på intervjupersonernas villkor som studien görs och det är viktigt 
att inga negativa konsekvenser drabbar dem som avbryter deltagandet. 
Konfidentialitetskravet utgör en viktig del när det gäller individers anonymitet genom 
att det bygger på att skydda personuppgifter och alla personer som nämns ska vara 
konfidentiellt vid etisk information. Det ska inte gå att identifiera de personer som 
medverkar eller omnämns. Nyttjandekravet är det sista kravet studien utgått ifrån och 
handlar om att de medverkande endast får användas i studiens syfte (Vetenskapsrådet 
2002).  
 

3.8	  Analysmetod 
När alla intervjuer var transkriberade och klara, läste jag igenom alla för att få en 
helhet och förståelse, såsom Patel och Davidson (2003) också menar att man ska göra 
för att få en bra överblick över sitt material, vilket också Kvale och Brinkmann (2009) 
menar att man ska göra.  
 
I analysen pendlade jag mellan två analysformer, vilket Kvale och Brinkmann (2009) 
menar är innehållsanalys och meningskoncentrering. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) innebär meningskoncentrering att korta ned intervjupersonens långa 
formuleringar till enstaka ord för att sedan tematisera formuleringarna. Det är genom 
formuleringarna kan olika teman skapas. Jag arbetade delvis med 
meningskoncentrering som Kvale och Brinkmann förklarar, men också med 
innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att koda intervjumaterialet genom att läsa 
igenom allt, vilket kategorier sedan kunde skapas då återkommande teman dyker upp. 
Vid kategoriseringen kunde enskilda teman hittas som sedan användes vid 
kategoriseringen, vilket också Kvale och Brinkman (2009) menar. Kavle och 
Brinkman (2009) påpekar också att när väl kategorierna är funna kan det vara av idé 
att benämna dem med siffror för att sedan lättare strukturera intervjuerna in i 
kategorier, vilket jag också gjorde. Det underlättade att sifferkoda för att sedan vid 
analysen på ett strukturerat sätt kategorisera materialet. Det tillkom under analysens 
gång nya kategorier då nya fynd gjordes och genom att kategorisera och koda gav det 
mig en större överblick på det empiriska materialet. De kategorier som jag ansåg 
lämpliga för studien är de som återfinns i det empiriska materialet, det vill säga 
uppförandekoderna - organisationens ansikte utåt, oetiskt och informellt beteende och 
sunt förnuft, kulturella skillnader och upplevelser, kodernas gränser förskjuts och 
seder och bruk, MSB: s hantering av oetiskt beteende samt hur koderna kan förbättras. 
Jag fann även andra kategorier men ansåg inte att de var väsentliga för resultatet. 
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3.9	  Reliabilitet,	  validitet	  	  
Intervjuguiden skapades för att stödja studiens syfte och frågeställning (Kvale & 
Brinkmann 2011) genom att begrepp i den teoretiska referensramen tagits fram för att 
skapa en intervjuguide. På det sättet går det att säkerhetsställa validiteten (Patel & 
Davidson 2011) genom att undersökningen undersökt det den ska undersöka och att 
studiens giltighet är god, det vill säga att studiens argument är hållbara för 
undersökningens innehåll (Kvale & Brinkmann 2009). Kvalitativa intervjuer som 
studiens empiriska material tillsammans med frågeställningarna har validerats med 
hjälp av att det aktuella problemområdet, vilket har täckts med hjälp av teori och 
empiri (Patel & Davidson 2011). Studiens problemområde har genom teori och empiri 
försökt lösa studiens frågeställningar.  
 
För att få så god validitet som möjligt under intervjun ställdes frågorna utifrån 
intervjuguiden, men också att följdfrågorna fångade upp relevanta svar för 
undersökningen (Kvale & Brinkmann 2009). Vissa frågor i intervjuguiden kunde ha 
utformats på ett annat sätt för att få mest relevanta svar, men brast i vissa frågor som 
inte alls var relevanta för alla intervjupersoner då de kom med olika erfarenheter. I 
efterhand skulle vissa frågor kunnat formuleras på ett annat sätt för att säkerhetsställa 
väsentligt material. Ett problem som stöttes på i insamlingen av materialet är att alla 
intervjupersoner är individer med unika uppsättningar av förförståelse och erfarenhet 
vilket också märktes i materialet. Några intervjupersoner hade mer benägenhet att 
hålla tillbaka i samtalet, det var mer kort och koncist medan andra var totalt öppna 
och gav väldigt mycket material.  
 
Eftersom varje intervjutillfälle var unikt för studien gav det således unika svar. Första 
intervjun gjorde att intervjuguiden reviderades för att fånga kärnan i problemområdet. 
Även om alla intervjutillfällen gav unika svar täcktes ändå problemområdet. Unika 
situationer vid undersökningstillfället bör bejakas för att få fram reliabiliteten (Patel & 
Davidson 2011). Alla sju intervjupersoner gav som ovan nämnt olika svar, men de 
täckte problemområdet vilket är det väsentliga för dess tillförlitlighet. Som intervjuare 
var det viktigt att bejaka objektiviteten för att inte svaren påverkades av min 
förförståelse.  
 
Genom att varje intervju spelades in kan reliabiliteten stärkas i och med att 
inspelningen registreras och möjligheten för att spola tillbaka och lyssna om fanns när 
transkriberingen utfördes. Möjligheten att kontrollera innehållet i intervjuerna är 
obegränsade och en säkerhet kring innehållet är större då det går att säkerhetsställa att 
intervjun uppfattats korrekt (Patel & Davidson 2011). Samtidigt går det att hävda 
motsatsen; när en transkribering görs kan själva upplevelsen av personens tonfall gå 
förlorad då samtalen är så mycket mer än bara fakta. Det är ett levande samtal menar 
Kvale och Brinkmann (2009). Med tanke på att alla intervjuer utfördes via Skype-
samtal kunde inga ansikts – och kroppsuttryck noteras vilket kan sänka reliabiliteten.  
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3.9.1	  Generalisering 
Genom generalisering kan olika antaganden göras på resultatet, det vill säga att 
resultatet är applicerbart på andra människor, menar Kvale och Brinkman (2009). Å 
andra sidan menar Djurfeldt et al. (2012, s 101) att kvalitativa metoder och dess 
resultat således är svåra att generalisera. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar dock att 
generalisering inte ska ske i största allmänhet, snarare att delar från det empiriska 
materialet är applicerbart på situationer vilka är relevanta. Utifrån resonemanget kan 
vissa delar av studiens resultat generaliseras och vissa delar kan vara applicerbart på 
andra organisationer som upprättat uppförandekoder. Ahrne och Svensson (2012) 
poängterar att generalisering inom kvalitativ forskning aldrig kan vara helt säker, då 
det inte är säkert vet vad utfallet skulle blivit om undersökningen inkluderat 
ytterligare intervjupersoner.  
 
Resultatet som kommit fram i studien kan därför inte med säkerhet garantera ett 
generaliserbart resultat, men det hindrar inte att resultatet är relevant att spekulera i. 
Hade mitt resultat sett annorlunda ut om urvalet bland intervjupersonerna varit av 
blandade nationaliteter och är resultatet därför allmängiltigt för endast svenskar bland 
insatspersonal?  Jag skulle ändå vilja påstå att vissa delar av resultatet är 
generaliserbart då alla intervjupersoner är eniga om vilken funktion 
uppförandekoderna fyller. Det är dock med försiktighet jag uttalar mig, då andra 
forskare kanske hade gjort andra fynd än vad min studie gjort.  
 

3.10	  Sammanfattning	  av	  metodkapitlet	  
Metodkapitlet kan sammanfattas således genom att en kvalitativ studie valdes framför 
en kvantitativ studie, då jag var intresserad av att undersöka insatspersonalens 
upplevelser och syn på uppförandekoderna. För att ta reda på detta intervjuades 
samtliga sju deltagare som alla var insatspersonal anställda på MSB. Under 
datainsamlingen var min egen förförståelse en viktig del i studien, då jag hade inblick 
i insatspersonalens arbete, dock sattes min objektivet på prov genom att min 
förförståelse kunde begränsa studiens syfte. Som manus för intervjuerna skapades en 
intervjuguide med olika frågor och följdfrågor, vilka jag utgick ifrån. Det var viktigt 
för studien att de etiska riktlinjerna följdes i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) och 
de fyra kraven – information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  
 
I analysmetoden användes innehållsanalys och meningskoncentrering, vilket 
underlättade struktureringen av det empiriska materialet. Reliabiliteten och validiteten 
har diskuterats och eftersom jag har undersökt det jag vill undersöka går det att 
argumentera för dess giltighet, det vill säga validitet. Reliabiliteten kan styrkas med 
att alla intervjuer spelades in, vilket underlättade sammanställningen av resultatet. 
Studiens generaliserbarhet kan inte till hundra procent garanteras då en det rör sig om 
en kvalitativ metod, men resultatet går delvis generalisera dock.  
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4.	  Resultat	  och	  Analys	  
I följande kapitel kommer resultat och analys presenteras och det är genom det 
empiriska materialet och den teoretiska referensramen avsnittet bygger på. Avsnittet 
presenteras som följande; uppförandekoderna - organisationens ansikte utåt som 
behandlar vilken uppgift uppförandekoderna har samt kort om utbildning, oetiskt och 
informellt beteende tar upp händelser och erfarenheter insatspersonalen har kring 
koderna samt deras tankar kring sunt förnuft, kulturella skillnader handlar om 
insatspersonalens upplevelser av kulturella möten men också att kodernas gränser 
förskjuts samt seder och bruk. MSB: s hantering av oetiskt beteende presenteras också 
samt hur koderna kan förbättras, som även behandlar uppföljning vid hemkomst.  
 

4.1	  Uppförandekoderna	  -‐	  organisationens	  ansikte	  utåt	  
Här presenteras uppförandekoderna och den utbildning insatspersonalen genomgår 
innan insats. Uppförandekodernas funktion presenteras och vilken syn MSB har på 
koderna.  
 
Cassell et al. (1997) pekar på att innehållet i uppförandekoderna kan variera beroende 
på organisation. Det är dock viktigt att koderna tar hänsyn till de anställda och 
reflekterar organisationens arbete. En intervjuperson menar att uppförandekoderna 
handlar om etik och moral och ska fungera som en målsättning för etiskt beteende. En 
annan intervjuperson berättar att arbeta för MSB innebär ett visst ansvar vid insats 
och koderna måste respekteras. Koderna är ett dokument som signeras inför varje 
insats och därför är också personalen förpliktiga att följa koderna.  
 
Utbildning är en del av vad insatspersonalen får medverka i innan insats och Mitchell 
et al. (2005) pekar på vikten av att både arbetsgivaren och arbetstagaren engagerat sig 
i etiska beteenden samt vikten av att anställda förstår innebörden av dem. 
Organisationens mål är alltid att de anställda ska agera etiskt utifrån de uppsatta 
koderna, men verkligheten ser inte alltid ut så. MSB håller i utbildningar för att stävja 
oetiskt beteende och insatspersonen ska innan insats gå en kurs som bland annat 
behandlar uppförandekoderna. På utbildningen diskuteras koderna och olika scenarion 
spelas upp för att insatspersonalen ska få en konkret bild av vad som skulle kunna 
innebära för en insats. MSB lyfter fram koderna i utbildningen så att de får en 
framträdande roll och alla som gått utbildningen får en större förståelse. En 
intervjuperson menar att MSB trycker på att uppförandekoderna är något som 
förväntas följas. HR- handläggaren på MSB håller med om att det förväntas att 
insatspersonalen ska följa koderna. Utbildning innan insats blir därför ett viktigt 
forum för MSB, där insatspersonalen lär sig kodernas betydelse och hur viktigt det är 
att följa dem. Verkligheten på MSB är också som sådan att alla inte hinner gå 
utbildningen, vilket kan bero på att de måste ut akut på insats, berättar HR-
handläggaren på MSB.  
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Organisationskulturen har ett starkt inflytande över anställda och deras beteende 
menar Treviño et al. (1998) och pekar på vikten av att etik är bärande genom hela 
organisationen samt att etiskt beteende uppmuntras och oetiskt beteende sanktioneras. 
Laufer och Robertson (1997) menar att koderna ska skapa större hängivenhet till 
arbetsplatsen och till kollegor. Erwin (2011) menar även att det är viktigt att det är 
hög kvalité på uppförandekoderna för att på bästa möjliga sätt kunna influera 
anställdas beteenden, samtidigt som organisationen etableras som mer ansvarsfullt. 
MSB stödjer sig på uppförandekoderna när insatspersonal bryter mot koderna vilket 
då innebär konsekvenser för personen med det oetiska beteendet. En HR-handläggare 
på MSB berättar: ”För då har vi också en möjlighet att bryta kontrakt med personer 
som inte lever upp till den standarden som vi vill ha. Vi vill ju ha ambassadörer i 
personalen.” Intervjuperson 5 uttrycker sin tankar om uppförandekoderna: 
 

jag ser dom som att vi har ett ansvar som MSB:are och va lite 
bättre... (...) man speglar MSB och är MSB tjugofyra timmar om 
dygnet. Jag ser det mer som en policy. Vi ska vara lite bättre än 
andra...  

 
Somers (2001) menar att organisationer med uppförandekod värderar en god 
värdegrund vilket innebär moral, välgörenhet och lönsamhet. Erwin (2011) fortsätter 
och pekar på att uppförandekoder finns i de flesta moderna företag idag. MSB:s 
uppförandekod pekar på en god värdegrund då den bygger på etik och moral och ska i 
likhet med Laufer och Robertson (1997) inte ses som en rad regler vilka övervakas av 
ledningen.  
 
HR-handläggaren på MSB berättar att uppförandekoderna är extremt viktiga för 
projektledarna samt rekryterarna, och berättar vikten av att kommunicera koderna 
vidare till insatspersonalen om en osäkerhet infinner angående kodernas betydelse. En 
kort genomgång av koderna görs och insatspersonalen får ge exempel för att 
tydliggöra förståelsen av dem. Somers (2001) pekar just på kommunikationen som en 
viktig del i arbetet med koderna och även Erwin (2011) håller med angående vikten 
av kommunikation och menar att uppförandekoderna kan vara utförda på ett bra sätt, 
men i slutändan handlar det om att organisationen ska kommunicera vidare koderna 
annars kommer inte önskat resultat åstadkommas. MSB trycker hårt på 
uppförandekoderna för att insatspersonalen ska förstå vikten av dem.   
 
Samtliga intervjupersonerna uttrycker att de upplever koderna enkla att förhålla sig 
till, vilket kan bero på att det som Erwin (2011) nämner; vikten av kommunikation 
från organisationen. Kodernas innehåll är sådana handlingar som inte är lockande att 
utföra och att de är enkla att förhålla sig till, menar en intervjuperson. Intervjuperson 
1 menar samtidigt att det uppenbarligen är svårt för vissa personer att följa kodernas 
innehåll. Samma intervjuperson menar också att ”skulle jag inte kunna hålla mig till 
dom skulle jag inte ha det här jobbet”. Intervjupersonen fortsätter och berättar att 
funderingar kring koderna är mer nu än förr, då det funnits situationer som krävt att 
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koderna uppmärksammats. Intervjupersonerna är inte lockade att bete sig så som 
koderna beskriver och därför kommer de inte bryta mot dem heller. Erwin (2011) 
menar att uppförandekoderna bygger på att sätta upp riktlinjer för beteenden hos 
anställda och samtidigt framföra organisationens värderingar. Laufer och Robertson 
(1997) fortsätter och menar att koderna bidrar till ökad trygghet i organisationen. 
Studier visar att arbetstagaren bidrar med större engagemang och är mer hängiven 
organisationen, vilket bidrar till minskat oetiskt beteende då arbetstagaren riskerar 
anställningen.   
 
Det är också viktigt att organisationen funderar kring kodernas funktion och om de 
verkligen fyller den funktion den ska fylla, menar Cassell et al. (1997) En 
intervjuperson menar att koderna även fungerar som ett stöd eller guide vid svåra 
situationer, speciellt insatspersonal med större ansvar, exempelvis insatschefer och 
team leaders. Uppförandekoderna är till stor hjälp vid beslut, och tillåter att skicka 
hem personer vid oetiskt beteende. All insatspersonal har skrivit under 
uppförandekoderna och de är därmed medvetna om vad som gäller: ”folk vet vad som 
gäller och gör dom fel så kan jag skicka hem dom och det är inte svårt” menar 
intervjuperson 7. När det gäller alkoholkonsumtionen är det team leaders som sätter 
tonen och det är de som bestämmer över vilka som får dricka, eftersom något kan 
hända och om evakuering måste ske. En intervjuperson menar att de inte är ett stöd i 
den bemärkelsen, utan ett ansvar och samtidigt har ingen intervjuperson har någonsin 
känt att det varit svårt att agera på grund av koderna eller att de varit en belastning.  
	  
Uppförandekoderna anses inte vägledande av alla intervjupersoner, utan mer en 
självklarhet för hur man inte ska bete sig. En intervjuperson menar också att de har en 
förebyggande effekt, det vill säga att de flesta som åker på insats vet vad som gäller 
och undviker oetiska situationer. En intervjuperson menar att koderna finns i 
bakhuvudet och de kan vara vägledande på det sättet att alla vet vilka regler som 
gäller. Uppförandekoderna är som en förpliktelse gentemot MSB, menar en 
intervjuperson. En intervjuperson berättar att koderna varit vägledande då en situation 
dök upp, även om de var FN-anställda, gäller även koderna. Eftersom 
intervjupersonen hade skarpa misstankar mot personerna, pratade hen med en kollega 
samt den ena personen det gällde. Hade inte koderna funnits hade förmodligen 
personen fortsatt med sitt beteende då en utredning skedde senare.  

4.2	  Oetiskt	  och	  informellt	  beteende	  
Under följande avsnitt berättar intervjupersonerna om olika oetiska situationer som 
de upplevt själva eller upplevt att kollegor utfört. Det kan också handla om 
situationer som upptagit extra mycket reflektion kring, där det oetiska beteendet inte 
varit en självklarhet.  
 
Cassell et al. (1997) pekar på att individen måste ta eget ansvar för sitt beteende och 
innehar någon form av självkontroll vid agerandet. Det finns dock personliga 
uppsättningar som kan vara avgörande för beteendet och anställdas förståelse för hur 
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de tar till sig uppförandekoderna är olika. Anställdas uppfattningar är unik och 
påverkas av bland annat personliga egenskaper. Giacalone och Jurkiwicz (2003) 
hävdar också att det inte går att styra över anställdas beteenden utan det är 
värderingar och ideologier som redan finns, vilket också intervjupersonerna erfar. 
Intervjupersonerna har någon gång under sin tid som insatspersonal på MSB stött på 
större eller mindre oetiska beteenden. Vissa av intervjupersonerna har även upplevt 
överträdelse så pass grova att de varit tvungna att anmäla händelserna till MSB. Det 
kan gälla överkonsumtion av alkohol till att ha sex med lokalbefolkningen. Många 
händelser som intervjupersonerna delade med sig hade inte med MSB att göra utan 
handlade om anställda via andra organisationer runt om i världen. Enligt MSB 
(2012b, s 51) ska insatspersonal meddela sin projektledare om personal från 
samarbetsorganisation upplevs agera emot MSB:s uppförandekoder.  
 
MSB arbetar för att nå bästa möjliga resultat vid en insats och ofta är det bråttom 
med att genomföra dem, vilket kan resultera i att detaljer glöms, vilket ”man kanske 
får äta upp senare”, berättar intervjuperson 7. Intervjuperson 1 berättar att det är 
vanligare än vad man tror att personer inte kan hålla sig till koderna. ”Det är ganska 
skrämmande. Därför är det viktigt att man tänkt igenom innan man åker” menar 
intervjupersonen. En annan intervjuperson tillägger att vissa personer uppenbarligen 
inte förstår innehållet i koderna och intervjuperson 6 förklara att hen omedvetet 
säkert brutit mot koderna genom att agera oetisk. Intervjuperson 1 menar att det inte 
funnits situationer som varit svåra att veta om uppförandekoderna har brutits mot 
men påpekar ”att det kan finnas situationer där det är en gråzon”. Intervjupersonen 
berättar om situationer som inträffat, vilket inte varit medvetet olagligt utan snarare 
skett utan vidare reflektion. Intervjupersonen menar att man omedvetet ”per 
definition gjort något olagligt”. En annan intervjuperson vill sig också mena att 
koderna kan innehålla gråzoner där personer tolkar koderna på olika sätt, men också 
att uppförandekoderna allt för ofta är antingen svart eller vitt.  Cassell et al. (1997) 
pekar på att det alltid är en risken att uppförandekoderna ska likna vid en lista med 
uppsatta regler om vad som är okej och inte okej att göra är ganska stor. Laufer och 
Robertson (1997) fyller i och menar att det är viktigt att de anställda har förtroende 
och tillit till koderna.  
 
En intervjuperson berättar om kollegor som passar på att köpa äkta inhemska varor till 
ett billigt pris, vilket exempelvis kunde vara äkta kvalitetsmattor. Intervjupersonen 
menar inte att det är brottsligt, men kan bli störd av det då shoppingen blir en viktig 
del och skillnaden mellan fattiga och rika blir då allt tydligare. Intervjuperson 4 
tillägger att ”dom flesta bryter mot den därför att vi sysslar med handel. Vi köper 
souvenirer på stan eller lokal marknad” vilket egentligen innebär att koderna bryts. 
Det är vanligt att människor tar efter andra vid beteenden och ageranden, menar 
Celuch och Dill (2011). Det kan då påverka människor i situationer när beslut ska 
genomföras i organisationen (Giacalone & Jurkiwicz 2003). En vanlig syn vid 
utlandstjänst är manliga FN- anställda med lokala flickvänner, menar en 
intervjuperson och berättar att de oftast har fru och barn stationerade på annan ort. 
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”Det besvärar mig väldigt mycket”, säger intervjuperson 6.  Intervjuperson 4 uttrycker 
att ”det är inte så att svenskar åker till Afrika och köper sex” och en annan 
intervjuperson menar att MSB-anställda sköter sig och aldrig sett någon som betett sig 
oetiskt, men berättar dock att hen sett FN-anställda gå till speciella nattklubbar för att 
köpa sex eller som tar hem unga flickor och låter dem bo hos sig.  
 
En intervjuperson berättar om en MSB-anställd ute på insats vars beteende under flera 
olika tillfällen starkt ifrågasatts, dels av personer i andra samarbetsorganisationer som 
ifrågasatte vad MSB skickade för personal. Det handlade om en insatspersonal vars 
familj var hemma i Sverige, gjort två olika kvinnor gravida vid två olika insatser, men 
också haft ett antal prostituerade hos sig där hen bodde i en by. Intervjupersonen 
gjorde en anmälan till MSB, eftersom bevisen var säkra och MSB agerade direkt. 
Giacalone och Jurkiwicz (2003) menar att bara för att det finns koder att förhålla sig 
till är det inte avgörande för hur personen ifråga ska bete sig utan det handlar snarare 
om att personen tidigare erfarenheter format individens personliga koder och 
moraliska värderingar. Cassell et al. (1997) gör en poäng och menar att människor 
tolkar och uppfattar saker olika, men personen måste också inse när ett etiskt dilemma 
dyker upp. Det kan vara en fråga om hur anställda uppfattar koderna och dess 
förståelse.  
 
Samtliga intervjupersoner har på något sätt hört eller varit med om att kollegor 
överkonsumerat alkohol i tjänsten vid insats. Intervjupersonerna är överens om att 
det inte är okej att dricka alkohol vis insats. En intervjuperson förklarar att det inte 
handlar om att ingen får dricka alls, utan snarare om att vissa personer har 
benägenhet att dricka flera flaskor varje kväll. Två av intervjupersonerna berättar att 
MSB skickat hem personer där för mycket konsumtion av alkohol var inblandat. Det 
går ganska många rykten vid utlandstjänst som har alkohol inblandat och att vissa 
personer gör bort sig, menar en intervjuperson. Thoms (2008) menar att individen är 
medveten om sina val och inte bristen på moraliska värderingar, utan det handlar om 
att person ignorerar de moraliska värderingarna. Intervjuperson 3 berättar också om 
en händelse med alkohol inblandat:  
 

Jag hade en svensk kollega för samma organisation som vid två olika 
tillfällen drack alkohol iförd organisationens kläder med logo, och så 
länge du bär logon från din organisation så är du ”i tjänst”, och han 
bröt därmed mot en av koderna. Jag förklarade för honom att det inte 
är ok och att det är emot reglementet, men framförallt att det ser 
väldigt dåligt ut inför lokalbefolkningen att en person som jobbar 
humanitärt i en flyktingkris, vistas i en pub iförd arbetskläder och 
beställer in en flaska vin med shots. Svaret jag fick var ”det finns det 
ingen ”lag” som säger, du överreagerar”. Jag förklarade att det bl a 
står i uppförandekoden, men igen, att framförallt så ser det väldigt 
dåligt ut. 
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Det slutade med att intervjuperson 3 vände sig till sin kollegas projektledare och hans 
lokala chef.  Det enda som intervjuperson 3 fick reda på var att personen i fråga hade 
haft en diskussion med projektledaren vid ett senare tillfälle. Intervjupersonen menar 
att i mångt och mycket handlar det om att vara lojal till MSB och att hen är stolt över 
att få arbeta med dem. Därför är det viktigt, anser intervjupersonen att: ”jag vill bli 
respekterad för det arbete jag gör, och vill inte att folk ska tvivla på mig för att mina 
kollegor bryter mot regler eller är respektlösa”. Det är också viktigt att konfrontera 
personen det gäller i första hand, för lojaliteten till kollegorna är också stor. 
Giacalone och Jurkiewicz (2003) argumenterar att en känsla av syfte skapas av att 
arbetet är meningsfullt, vilket i sin tur skapar positiva relationer till kollegor om inte 
arbetsrollen strider mot arbetstagarens egen uppfattning. Det är då den egna 
uppfattningen kan stå i strid med den etik som förs inom organisationen.  
 
Det finns informella regler, även kallat oskrivna regel, som finns inneboende i 
organisationer vilket handlar om att individer påverkas av varandra genom 
värderingar, normer och övriga uppfattningar, menar Cassell et al. (1997). Det betyder 
att oavsett vad de formella reglerna egentligen säger, kommer de formella reglerna 
påverkas av situationer och uppfattningar.  

Vissa situationer och händelser som intervjupersonerna delade med sig handlade inte 
om att medvetet bryta koderna, utan snarare att situationen så krävde, vilket en 
intervjuperson illustrerar: ibland måste man dricka tre-fyra shots med borgmästare 
för att han ska bli på bra humör, vilket kan likna vid att tänja på gränserna berättar 
intervjupersonen. Sedan är det många som tänker att de får göra som de vill, i tro att 
ingen ser dem och resonerar då att de kan dricka obegränsat, berättar 
intervjupersonen och menar att det finns ögon överallt.  En annan intervjuperson 
delar med sig en händelse och berättar att innan sin anställning på MSB, hände det en 
gång att hen hade druckit och sedan varit tvungen att köra bil tillbaka till campen 
eftersom inga taxibilar fanns i området. Samtidigt berättar personen att samvetet tog 
över och nämnde det sen för sin chef och fick ett lugnade svar tillbaka att situation 
krävde så.  
 
Intervjuperson 1 förklarar att vissa situationer lätt skulle kunna hända, till exempel 
att ge ”någon vid en checkpoint lite pengar för att komma förbi, vilket inte är okej...” 
men förklarar att situation ännu inte dykt upp. Intervjuperson 7 berättar att det ”finns 
konstiga avgifter ibland, som man inte alltid vet vad man betalar för”. Samtidigt 
menar intervjupersonen att det går rykten om mutor, men aldrig själv upplevt det. En 
annan intervjuperson berättar att det för några år sedan förekommit mutor och var då 
den enda vägen att ta och menar att det med all säkerhet även inträffar idag om 
situationen så kräver.   
 
Somers (2001) pekar på att i samhällen ska vissa etiska regler följas, och på samma 
sätt följer organisationer uppförandekoder där ibland oetiskt beteende ses mellan 
fingrarna. Att uppmärksamma oetiskt beteende och anmäla en kollega kan kopplas till 
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kamratskap, det vill säga att anmäla en arbetskamrat kan det leda till ansträngd 
relation. Organisationens rykte kan dock stå på spel om inte oetiskt beteende 
uppmärksammas. Det är därför enligt Laufer och Robertson (1997) mer lönsamt att 
följa uppförandekoderna. En intervjuperson berättar att hen är kollega, team leader 
men också vän. Som team leader är uppförandekoderna en hjälp vid beslut, men 
samtidigt är du vän med kollegorna. Vissa situationer har gjort det svårt att agera och 
då måste du bestämma om det är professionalismen som får gå före vänskapen, 
berättar intervjupersonen. De flesta följer ändå koderna.  
 
Det är inte helt ovanligt att kärlek uppstår och en intervjuperson menar att det skulle 
vara svårt att gå emellan om två kollegor blev kära. Intervjuperson 4 resonera på 
liknande sätt och menar att ”blir man kär så blir man kär” och det kan bli en svår 
situation. När kärlek uppstår mellan insatspersonal och en lokal person kan det 
försvåra situationen och äventyra säkerheten för personalen genom att förhållandet 
kanske strider mot seder och bruk. Det kommer förmodligen hända i framtiden också, 
menar intervjupersonen. Det är svårt att styra över folks känslor. 

4.2.1	  Sunt	  förnuft 
Det som är självklart för en person, är inte lika självklart för den andra. Adam och 
Rachman-Moore (2004) påpekar att när uppförandekoder är korrekt implementerade 
visas de värderingar organisationens står för i arbetet som utförs av arbetstagarna. 
Arbetstagarna kan då till en viss del ta till sig uppförandekoderna som sina egna. 
Några av intervjupersonerna resonerar att uppförandekoderna kan tyckas självklara i 
den meningen att de anses vara sunt förnuft. Kodernas innehåll blir en självklarhet 
och intervjupersonerna menar att de inte behöver läsa igenom dem så fort en situation 
dyker upp, utan snarare att det är sunt förnuft. ”Jag följer det som är rätt för mig. Jag 
skulle ju inte göra någonting som inte jag liksom etiskt och moraliskt känner att jag 
kan stå för.” berättar intervjuperson 6. Intervjuperson 3 poängterar dock att det sunda 
förnuftet är subjektivt och att det handlar om en omdömesfråga: 

Jag förlitar mig inte på mitt ”common sense” för den är inte så 
”common” alls, och om jag tror att mitt eget sunda förnuft är det 
enda rätta, då är jag väldigt respektlös tycker jag. (...) Det handlar 
nog främst om att man inte tar vissa beteenden eller det ”sunda 
förnuftet” för givet.  

Uppförandekoderna ses som sunt förnuft, men alla har inte samma sunda förnuft och 
det är också därför koderna existerar, menar intervjupersonen. Det vissa anser sunt 
förnuft, kanske andra inte alls ser som sunt förnuft. En annan intervjuperson håller 
med och menar att det är många som tycker att koderna är fåniga och de anser att det 
i grund och botten handlar om sunt förnuft. Koderna är inte bara ett ”piece of paper”, 
menar intervjuperson 1.  

En förklaring på hur värderingar skiljer sig åt ger Adam och Rachman- Moore (2004) 
och menar att varje individ ha egna moraliska värderingar och det är dessa 
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värderingar som är avgörande för beteendet. Individer använder sin egen moral som 
en guide för sitt beteende, vilket kan skilja sig från organisationens moraliska 
värderingar. Det kan då bilda en spricka mellan de båda parterna och organisationen 
kan få en känsla av misslyckande med det etiska arbetet. Arbetstagare vars moraliska 
värderingar är lika med organisationen kommer då inte bryta mot koderna och tar till 
sig dem som sina egna, medan de vars värderingar lämnat en spricka tar till sina egna 
värderingar.  

4.3	  Kulturella	  skillnader	  
I det här avsnittet kommer insatspersonalens upplevelse av kulturella skillnaderna att 
framföras. Insatspersonalen beskriver deras upplevelser och erfarenheter i mötet med 
kulturer, samt hur uppförandekodernas gränser kan förskjutas. I den sista delen 
presenteras seder och bruk, som beskriver insatspersonalens upplevelser och tankar 
kring olika kulturella skillnader.  
  

4.3.1	  Upplevelser 
Samtliga intervjupersoner har olika upplevelser och erfarenheter av kulturella möten 
och intervjuperson 7 menar att det finns ”kulturella skillnader som är galet stora i 
olika länder” och berättar att i vissa länder syns det tydligt att kvinnor knappast inte 
får vistas utomhus vilket kan försvåra arbetet. Exempelvis om uppdraget handlar om 
att få fram vatten till kvinnor, men inte hittar några. Det kan komplicera uppdraget en 
del men det gäller att hitta andra vägar, menar intervjupersonen. 
 
Intervjuperson 2 vill sig mena att det är viktigt att en medvetenhet finns kring 
maktpositionen gentemot lokalbefolkningen: ”dom globala maktförhållandena syns 
väldigt tydligt, även ute på insatserna också, det var till exempel att vi internationella 
hade andra säkerhetsregler än de nationella arbetarna...” Exempelvis kunde det 
handla om ett skarpt läge och evakuering skedde, då fick de nationella arbetarna 
stanna kvar. Det är därför viktigt att utjämna skillnaderna i största möjliga mån. 
Intervjuperson 3 menar att arbeta med humanitära insatser handlar om att ”hjälpa 
människor och stater i kris, och då gäller det dels att man inte orsakar fler problem...” 
Därför är det viktigt att det är som Navran (1994) menar, att koderna ska guida 
anställda till etiskt ansvar. Somers (2001) fyller i med att koderna ska stärka de 
anställdas engagemang vilket ska hindra oetiskt beteende.  
 
Erfarenhet kring kulturer och länder kan vara av vikt vid insats, då mötet med ny 
kultur kan vara mer eller mindre påtaglig. En intervjuperson har rest runt ganska 
mycket och haft andra uppdrag utanför MSB och menar att man måste vara öppen 
som person vid internationella insatser. En annan intervjuperson menar att de 
personer som har lättast att anpassa sig till nya kulturer är de personer med mer än en 
nationalitet, men dock ingen förutsättning för att etiskt beteende ska förekomma. Det 
finns alltid en period där man behöver anpassa sig vid ny kulturell miljö, menar 
intervjupersonen. Hofstede och Hofstede (2008) pratar om att en kulturchock kan 
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inträffa vi mötet av en ny kulturell miljö och eftersom människor har egna värderingar 
måste en person alltid försöka lära sig den nya kulturens värderingar, symboler och 
ritualer för att sedan kunna anpassa sig.   
 
Uppförandekoderna följer svensk lag, men insatspersonal kommer förmodligen i 
framtiden alltid stöta på kulturella dilemman. Att ta seden dit du kommer, kan vara en 
svårighet då talesättet bottnar i att gästen ska anpassa till landets värdegrund. 
Eftersom alla länder skiljer sig åt kommer också människors värdegrund också skilja 
sig då det är som Hofstede och Hofstede (2008) pekar på alla individer har egna 
värderingar liggandes naturligt i medvetandet. Navran (1994) menar samtidigt att 
uppförandekoderna ska vägleda personalen mot ett mer etiskt ansvar. Därför är det av 
vikt att MSB förstår att insatspersonalen uppfattar koderna olika. Cassell et al. (1997) 
pekar på att människor uppfattar etiska problem olika vilket beror på personliga 
egenskaper och erfarenheter bland annat. Dessa egenskaper kan påverka hur 
människor uppfattar koderna. Det kan därför vara av betydande karaktär att MSB 
förstår vilka skillnaderna är i beteenden mellan insatspersonalen.  
 
En intervjuperson menar att det kan finnas situationer som är obehagliga ibland men 
påpekar att de problem som uppstått inte berott på landets kultur. Intervjupersoner vill 
sig mena att det istället kan bero på landets situation på grund av att insatspersonalen 
befinner sig i en krigs- eller konfliktzon och att säkerheten inte går att garantera.   
 
Det skiljer sig även mellan de nordiska länderna menar en intervjuperson, och det går 
att skönja stora skillnader i länders hierarki. Intervjupersonen pekar på att i Sverige är 
det inte lika hierarkiskt som i till exempelvis Tyskland, men ändå att de länder som 
samarbetar med varandra försöker sträva mot en och samma uppförandekod. 
Intervjupersonen fortsätter och berättar att det ibland kan bli problematiskt eftersom 
inte svenska lag gäller i exempelvis Danmark, där det bland annat är lagligt att köpa 
sex.  

4.3.2	  Uppförandekodernas	  gränser	  förskjuts	  
Kulturella skillnader kan göra att uppförandekoderna på insats påverkar arbetet på det 
sättet att koderna behöver tänjas. Skillnaden mot att arbeta i Sverige och 
internationellt på insats är att ute på insats kan uppdragen exempelvis handla om att 
skicka ut förnödenheter i utsatta områden, installera vattenrening, bistå utsatta 
kvinnor och barn eller bistå med humanitär hjälp under pågående krig och efter en 
jordbävning.  
 
Samtliga intervjupersoner är eniga om att det skiljer sig mellan olika länder och dess 
kultur vilket ibland kan vara mer eller mindre påtaglig, beroende på hur uppdraget ser 
ut och i vilket land de befinner sig. Eftersom samtliga intervjupersoner har olika 
erfarenheter skiljer sig också situationerna de berättar om åt. Intervjuperson 6 delar 
med sig av sin erfarenhet och menar att arbetet måste utföras oavsett:  
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Nej, jag tycker ju att det är så här man ska bete sig [utifrån 
uppförandekoderna] men samtidigt när man är iväg någonstans är det 
inte alltid... jag menar världen ser inte ut som i Sverige. Det kan ju 
vara så att man inte får igenom vissa saker utan en muta. (...) Men det 
hindrar ju en inte från att göra sitt jobb för det. För oavsett så måste 
det göras.  

 
Laufer och Robertson (1997) menar att vissa anställda måste kompromissa med 
organisationens etiska ståndpunkter och stå tillbaka med sina egna etiska värderingar 
för att nå organisationens uppsatta mål (ibid). Insatspersonalens arbete i länder som 
kan skiljer sig från Sverige, vilket kan göra att vissa av uppförandekodernas punkter 
behöver tänjas för att till exempelvis förnödenheter ska komma fram till de drabbade. 
En intervjuperson förklarar att även om man är medveten om att kanske någon 
procent förvinner på vägen måste ändå arbetet fortsätta. Hofstede och Hofstede 
(2008) menar att det kan genom olika länders värderingar, språk, lagar och regler 
skapa skillnader mellan människor vilket kan leda till oavsiktliga konflikter trots god 
intention. Intervjuperson 7 vill sig mena att misstag ibland sker:  
 

Det krävs att man tänker efter om vad man pysslar med och hur 
man uppträder och hur man bär sig åt och har man inte det med 
sig i sin verktygslåda så kan det vara svårt. Naturligtvis kan 
man göra fel saker utan att man veta om att man gör fel saker. 
(...) Man kanske inte följer seder och bruk hundra procent, dels 
för att man inte har kunskap och dels är det bråttom. 
 

Arbetet stöter ibland på hinder vid insats, men oavsett måste arbetet fortsätta. Andra 
situationer kan vara som i citatet, att det är brist på kunskap som kan orsaka 
konflikter länder och människor emellan. Oavsiktliga konflikter är ett vanligt 
fenomen som kan uppstå vid nya kulturella miljöer, menar Hofstede och Hofstede 
(2008). Intervjuperson 6 beskrivning om hur arbetet måste genomföras trots vissa 
hinder och att världen ser olika ut och att ibland krävs en muta för att få fortsätt 
arbetet, är en förklaring på det som Hofstede och Hofstede (2008) menar med 
oavsiktliga konflikter.  
 
Cassell et al. (1997) menar att organisationens kontext och kultur spelar en stor roll i 
samband med koderna, då det är där individens beteenden utspelar sig.  
Insatspersonalens arbetssituation är inte som vanliga kontorsarbeten och måste i 
större grad visa respekt till landets kultur och samtidigt måste insatspersonalen följa 
MSB:s reglemente, vilka ibland står i konflikt med landet de befinner sig i. För att 
kunna få fram viktiga förnödenheter till drabbade krävs ibland att koderna tänjs. 
Alternativet är annars att de drabbade inte får mat, medicin eller andra 
livsnödvändigheter för att överleva. ”Jag tror att varje situation måste behandlas 
unikt dels för att människor är olika, har olika förutsättningar... jag menar kontexten 
som man är i är annorlunda.” berättar intervjuperson 6 och menar också att koderna 
skulle kunna vara mer anpassningsbara gentemot landet de befinner sig i. I vissa 
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länder där mycket problem av en viss karaktär finns skulle koderna kunna vara mer 
kontextberoende och kanske ”MSB anser att jag handlat olagligt fast det gör man ju 
inte, det är ju situationen därnere.” Samma person menar också att 
uppförandekoderna är liknande en ”nollvision”, det vill säga att så långt det är 
möjligt ska man bete sig som koderna säger och ”så långt det är möjligt utifrån 
kontexten man befinner sig i”. Medan en annan intervjuperson menar att de inte alls 
borde vara anpassningsbara. Uppförandekoderna är som en guide och stöd i arbetet 
för intervjupersonerna. Intervjupersonerna är dock ganska eniga med att de som 
väljer att arbeta med insatser är oftast intresserad av olika kulturer och länder.  

4.3.3	  Seder	  och	  bruk	  
Nästan samtliga intervjupersonerna har upplevt kulturella skillnader och menar att 
vara öppen och anpassningsbar som person är viktigt i arbetet. 
 
Kulturen är den största skillnaden i de olika uppdragen och vilket land de befinner sig 
i och en intervjuperson menar att man ibland får läsa på vad som är okej och inte. En 
annan intervjuperson berättar om ett uppdrag där de befann sig i ett land där 
intervjupersonen fick speciella förhållningsregler och instruktioner över vilka kläder 
som fick användas. Överdelen på kläderna var tvungen att ha en viss längd och 
förhållningsreglerna kunde exempelvis vara att inte skaka hand med varken män eller 
kvinnor.  
 
Intervjuperson 3 berättar vikten av att vara öppen inför att ”anpassa sig till olika 
personers moral och levnadssätt” som intervjupersonen själv uttrycker det. Med det 
menar intervjupersonen att det är viktigt att prata med lokala kollegor om landet och 
kulturen och att de ska säga till när fel eller när konstigheter görs så att det blir ”rätt” 
till nästa gång. Respekt för landet och människorna visas genom att intressera sig och 
fråga, menar samma intervjuperson. Hofstede och Hofstede (2008) pekar på att en 
person kan lära sig ett lands olika kulturella uttryck men de kommer förmodligen inte 
lära sig uttryckens grundläggande värderingar, dels för att människor har egna 
uppsättningar av värderingar som är naturliga för medvetandet och det omedvetna. 
Intervjuperson 1 menar på att det är både spännande och roligt att kunna anpassa sig 
på bästa möjliga sätt och berättar; ”det är inte jobbigt att anpassa sig, jag tycker 
snarare det som är tjusningen” och menar samtidigt också att hen är flexibel i 
situationer som dyker upp. Intervjuperson 4 pratar om liknande saker och menar att 
”det är inte svart eller vitt utan saker och ting har olika betydelse utomlands. Man 
måste vara ganska open minded.” 
 
En annan signifikant händelse för det kulturella mötet är alkoholmentaliteten i vissa 
länder. Intervjuperson 4 berättar om hur uppförandekoderna, speciellt punkten om 
alkohol och hur den såg ut för några år sedan. Koderna var mer strikta och ingen fick 
under mission dricka alkohol, vilket komplicerade möten ibland genom att 
exempelvis insatspersonen bröt mot landets sed att ta en drink till maten. 
Intervjupersonen menar samtidigt att man måste ta seden dit du kommer, för om du 
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tackar nej till exempelvis en välkomstdrink med stadens borgmästare kan han ta illa 
upp. ”Det vart en liten dilemma. Här bryter man code of conduct direkt men samtidigt 
måste jag göra mitt jobb” berättar intervjupersonen. Samma intervjuperson fortsätter 
med att berätta en liknande händelse vid ett annat möte, men i ett annat land. 
Intervjupersonen vid ett möte tackar nej till en fördrink och berättar att ”det tog väl 
bara fem sekunder så försvann alla glas från alla bord och alla var sura och tittade på 
mig. För det var ju liksom deras höjdpunkt...” Intervjupersonen försöka slingra sig till 
att tacka nej, vilket inte gick något vidare och beslutade sig för att i alla fall ta en lite 
öl och ”då vart ju alla glada”. Intervjupersonen menar att ibland är det viktigt att den 
sociala delen av arbetet fungerar och att det inte handlar om att bli berusad. 
Intervjuperson 7 uttrycker sig på liknande sätt som intervjuperson 4 och menar att 
”man måste följa med lite i deras sätt och deras seder och kultur” och håller med att 
det inte handlar om att bli berusad och ”däremot är det skillnad på att smutta en skvätt 
för att seden så kräver på ett möte...” men säger samtidigt att alkohol och bilkörning 
oavsett, inte är okej och tackar nej om intervjupersonen själv kör bilen. Det är precis 
vad Minkes et al. (1999) menar med att ta seden dit du kommer. Det är inte alltid en 
självklarhet när situationen väl inträffar vilket kan orsaka problem. Här hamnar 
företagets, då MSB, värdegrund i strid vilket då blir en konflikt mellan MSB:s 
värdegrund och annan kulturell värdegrund. Minkes et al (1999) fortsätter och menar 
att moraliska dilemman är oundvikligt.  

 

4.4	  MSB:	  s	  hantering	  av	  oetiskt	  beteende	  
Följande avsnitt presenterar insatspersonalens upplevelse kring hur MSB hanterar 
oetiskt beteende. 
 
De personer som anses agera på ett oetiskt sätt ska meddelas tillbaka till MSB i 
Sverige. Det är då MSB gör bedömningen om vilka sanktioner som anses lämpliga. 
Det har funnits situationer där insatspersonalen fått avbryta sitt uppdrag och sedan 
avaktiveras i MSB personalpool. Intervjupersonerna har olika upplevelser kring hur 
MSB hanterat situationer.  
 
Erwin (2011) pekar på att uppförandekoderna har en positiv inverkan på arbetstagare 
och fler beter sig etiskt. Koderna är dock inget villkor för att etiska beteende uppstår, 
utan det räcker med att koderna existerar oberoende vad innehållet säger. Erwin 
(2011) fortsätter och menar att den positiva effekten dock inte varar förevigt, 
speciellt om inte personer som beter sig oetiskt får konsekvenser. Navran (1994) 
menar också beroende på hur en organisation hanterar oetiska beteenden kan det 
inverka negativt på organisationen. Intervjuperson 4 berättar om en incident under ett 
uppdraget där en kollega agerade mor koderna och intervjupersonen ringde då hem 
till Sverige och MSB, som tog tag i ärendet direkt. Det slutade med att personen i 
fråga inte längre fick åka på insats efter det samtalet. Intervjupersonen tycker att 
MSB hanterade situationen på ett kompetent tillvägagångsätt; ”MSB tar tag i det där 
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och ser ganska allvarligt på det där eftersom vi representerar Sverige när vi åker ut”. 
Intervjuperson 5 håller med om att det är bra att MSB tar oetiskt beteende på allvar 
och ”att det inte är för syns skull”. Det är viktigt att MSB visar att det får 
konsekvenser vid oetiskt uppträdande och menar på att ingen insatspersonal vill ha 
kollegor som beter sig inkorrekt.   
 
Intervjuperson 1 berättar om en situation där denne anmälde en kollega till MSB för 
oetiskt uppträdande vid insats. Intervjupersonen förklara att det verkade oklart ett år 
efter att anmälan gjordes om fallet faktiskt var behandlat, ”och då undrar jag vad som 
hänt under den tiden?” frågar sig intervjupersonen och funderar kring om personen i 
fråga varit aktiv i poolen under året som gått. Två personer säger olika saker där en 
menar att personen är avstängd och en annan säger att ärendet inte är beslutat. 
Intervjupersonen ställer sig frågande till MSB:s hantering av ärendet, men förklara 
samtidigt att MSB har för mycket att göra och att tiden inte finns till. Intervjuperson 
3 har motsatt erfarenhet angående hanteringen av oetiskt beteende där MSB agerande 
utifrån hänsyn för intervjupersonen. MSB tog upp det med personen i fråga efter att 
intervjupersonen lämnat uppdraget, vilket också uppskattades av intervjuperson. 
”MSB är mycket bra på det sättet att det tar upp enskilda fall med personen i fråga, 
och behandlar det som ”sekretess” om man kallar det så” berättar intervjupersonen.  
 
Att gå igenom uppförandekoderna inför varje mission för att vara säker på att 
insatspersonalen förstått dem, menar en intervjuperson är något som MSB borde ha 
som regel vid inför varje uppdrag. Intervjupersonen menar att hen är dålig på att läsa 
igenom pappret och skriver på ren rutin efter alla gånger och tror sig veta vad som 
står i koderna. Ytterligare en intervjuperson är inne på samma spår och menar att hen 
vet i stora drag vad koderna handlar och berättar också att koderna skrivits på otaliga 
gånger. En HR-handläggare på MSB spekulerar i de personer som beter sig oetiskt är 
sannolikt de personer också som inte läser igenom uppförandekoderna ordentligt. 
Hen menar samtidigt att ofta är det kulturellt och alkohol som påverkar.  

 

4.5	  Hur	  koderna	  kan	  förbättras	  	  
Det här avsnittet presenterar intervjupersonernas olika erfarenheter och upplevelser 
kring koderna, vilket resulterar i olika uppfattningar kring hur koderna uppfattas och 
hur dem kan utvecklas. Avslutningsvis presenteras hur MSB följer upp 
intervjupersonerna efter insats.  
 
Intervjuperson 5 anser att en A4:a sida är lagom att ta till sig, men menar samtidigt 
att det är svårt ibland att veta vad de konkret innebär. Vissa av koderna behöver 
diskuteras mer ingående för att förstå dem då de är svårtolkade. Ett exempel på 
vilken kod som kan verka oklar är: ”Jag använder inte datorer eller annan teknisk 
utrustning till att titta på, lagra eller sprida pornografiskt material” (se bilaga 1, kod 
nr 6). Intervjupersonen vill sig då mena att det går att tolka koden som om att det är 



	   36	  

okej att titta och sprida pornografiskt material via pappersform. En annan 
intervjuperson påpekar att en av koderna som handlar om att inte ta emot mutor (se 
bilaga 1, kod nr 5) menar då att de går att tolka koden som om det är okej att ge 
mutor, då den endast nämner ta emot mutor. Vissa av koderna är svårtolkade och 
behöver diskuteras för att få större förståelse för dem, men menar samtidigt att få 
ändringar inte kommer att förändra något. Koderna står ändå för något positiv. 
Lämsä (1999) förklarar att en oklarhet kring vad som är rätt och fel inom 
organisationer kan vara ett av problemen. Minkes et al. (1999) fortsätter och menar 
att när etiska problem uppstår kan svaret vara självklart, men inte lika uppenbart i 
slutändan. Vissa personer som agerar oetiskt kanske inte uppfattar situationen oetisk, 
medan kollegan ser situationen som oetisk. Det är därför viktigt att förstå att 
människor uppfattar olika. Giacalone och Jurkiewicz (2003) fyller i och pekar på att 
det kan skilja sig i uppfattningen om vad som är lagligt eller ej. Anställda borde dock 
förstå vilka regler som gäller och kan inte skylla på okunskap.  
 
Kodernas tolkningsbarhet har flera av intervjupersonerna uppmärksammat och en 
intervjuperson berättar om en situation som kan bekräfta att några av koderna är 
svårtolkade. En insatspersonal låg på gränsen hela tiden, menar intervjupersonen och 
det var svårt att avgöra om personen ifråga verkligen bröt mot koderna. Det handlade 
om att personen i fråga inledde förhållanden väldigt ofta med anställda som inte var 
från landet. Detta inträffade under flera olika tillfällen. Intervjupersonen blev då 
ombedd av MSB att rapportera personen i fråga, men eftersom intervjupersonen själv 
inte sett något var det därför svårt att berätta något konkret.  
 
Ett annat problem finns i risken med att fylla samma papper vid varje insats, vilket 
således gör koderna blasé. En form av ”Code of conduct- training” menar 
intervjuperson 1 skulle kunna vara en idé och menar att via internet och ett program 
kan varje insatspersonal uppdatera sin ”training” innan insats. På det viset kan MSB 
se att insatspersonalen är uppdaterad och införstådd med vad som gäller. Det kan då 
handla om att besvara olika frågor och exempel som är kopplat till kodernas innehåll.   
Koderna skulle kunna vara mer kontextberoende, det vill säga mer anpassningsbara 
efter land och region med tanke på att vissa problem är större i vissa länder. Mer 
anpassade efter verkligheten: ”det är en pappersprodukt... anpassat för våra svenska 
förhållanden” påpekar en intervjuperson och vill sig mena att borde vara mer 
anpassade efter kontext och land.  
 
Intervjuperson 4 påpekar ytterligheterna i kodernas utformning och menar att det blir 
för hårda gränser. Ett exempel som intervjupersonen tar upp är köp av kläder, grejer 
eller kopierade DVD-skivor på lokala marknader vilket kan upplevas draget till 
ytterlighet. Vissa koder borde lättas upp och andra koder borde dras hårdare, menar 
intervjupersonen. Intervjupersonen hävdar samtidigt att koderna har utvecklats till det 
bättre och att MSB är på rätt väg. Det viktigaste är att lägga fokus på kärnpunkterna 
och inte på vilka souvenirer som inhandlas från lokal marknad.  
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Några av intervjupersonerna uttrycker att uppföljning vid hemkomst måste förbättras 
och en liknande diskussion, som intervjun, borde föras efter varje insats. Det gäller 
främst efter traumatiska situationer, menar en intervjupersonen. En heldag att prata 
och diskuterar situationer samt belysa de koder som under insatsen varit svår att tolka. 
Det är viktigt att höra allas olika synpunkter på koderna för att i framtiden utveckla 
dem på bästa möjliga sätt och intervjuperson 7 menar att: ”all reflektion när man 
kommer hem om allt möjligt är bra.” Viktigt att få möjligheten att reflektera och 
diskutera i grupp eller ensam, beroende på om man åkt som team eller sekonderad, för 
att ta upp specifika situationer och vad som kan förbättras. Laufer and Robertson 
(1997) menar att det handlar om organisationens gemensamma värderingar som alla 
anställda bidrar till att ta fram.  

 

4.6	  Sammanfattning	  av	  resultat	  och	  analys	  
För att kort sammanfatta resultat och analys kan det konstateras att 
uppförandekoderna är ett användbart redskap i MSB:s arbete för att stävja oetiskt 
beteende ute på insats. Betydelsen koderna har på insatspersonalen är att de är ett stöd 
i svåra situationer där beslut måste fattas. Det kan handla om att skicka hem en 
insatspersonal eller faktiskt be personen sluta upp med sitt beteende. Varje 
insatspersonal ska ha genomgått en utbildning på MSB innan insats som bland annat 
behandlar uppförandekoderna. Utbildning är därför av vikt innan insats, där koderna 
förmedlas och presenteras för insatspersonalen. Innan insats förpliktigas all 
insatspersonal skriva under på att följa uppförandekoderna och skulle insatspersonal 
bryta mot koderna kan åtgärder vidtas. Det kan exempelvis handla om för mycket 
alkoholkonsumtion eller sexköp. Uppförandekoderna ses som en självklarhet att följa, 
menar intervjupersonerna och koderna likställs ibland med det sunda förnuftet. Det 
sunda förnuftet är dock olika för alla individer, genom att alla människor har olika 
moraliskt uppsättningar.  

De kulturella skillnaderna kan vara mer eller mindre påtagliga beroende på land och 
uppdrag. Koderna kan behöva tänjas, genom att exempelvis muta någon för att få 
igenom transport med förnödenheter, det kan också handla om att ta en välkomstdrink 
med stadens borgmästare eller att de internationella arbetarna prioriteras före de 
nationella vid evakuering. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att vara öppen 
inför nya möten och länder samt att intresset för kulturer finns. Vid oetiska problem 
hanterar MSB personen i fråga diskret och direkt, anser intervjupersonerna. Det finns 
dock motsatt erfarenhet från intervjupersonerna av MSB hantering av oetiska 
problem.  

Uppförandekoderna kan alltid förbättras och intervjupersonerna menar att en bättre 
tydlighet i koderna måste införas samt bättre uppföljning av MSB vid hemkomst 
borde vara av större betydelse.  
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5.	  Sammanfattande	  diskussion	  	  
I avslutande kapitel kommer slutsatser och diskussion framföras. Det är under 
slutsatser som syftet med undersökningen kommer att diskuteras samt vad studiens 
resultat visar på. Under avlutande diskussion kommer studien som helhet att 
diskuteras och avslutas med framtida forskning.   

	  

5.1	  Slutsatser	  
De slutsatser som undersökningen kommit fram till ligger till grund för att besvara 
syfte och frågeställningarna. Varje frågeställning delas in i underrubriker för att sedan 
avsluta med syftet. Syftet med studien är att undersöka hur MSB:s insatspersonal 
upplever uppförandekoderna under insats. Frågeställningarna lyder som följande: Hur 
upplever insatspersonalen det är att ha uppförandekoderna att förhålla sig till? 
Upplevs koderna som stöd eller belastning i arbetet? Hur upplever insatspersonalen 
att MSB hanterar situationer där någon bryter mot koderna? Har insatspersonalen 
ställts inför situationer där uppförandekoderna gett vägledning för agerandet? Hur kan 
koderna förbättras? 

5.1.1	  Uppförandekoderna,	  en	  självklarhet	  
Det här avsnittet besvarar frågeställningen om hur insatspersonalen upplever det är att 
ha uppförandekoderna att förhålla sig till. Samtliga intervjupersoner menar att 
innehållet i uppförandekoderna är en självklarhet att följa och är därför också enkla att 
förhålla sig till. Intervjupersonerna anser inte att det är ett problem att följa koderna, 
utan att de är lätta att följa då koderna i mång och mycket handlar om sunt förnuft. 
Det sunda förnuftet ska dock inte tas förgivet, eftersom alla människor är olika och 
tänker olika. Därför måste det sunda förnuftet också se olika ut, menar 
intervjupersonerna. Intervjupersonerna har inget behov av att läsa igenom koderna 
inför varje situation som dyker upp, utan de vet och känner vad som är rätt och fel 
genom att se till sina egna moraliska värderingar. Samtidigt som intervjupersonerna 
hävdar att de inte behöver läsa igenom koderna inför varje situation, kan jag i 
materialet tyda att intervjupersonerna saknar mer påtryckningar från MSB, det vill 
säga genom exempelvis en genomgång av koderna inför insatserna.  

Innehållet i koderna påverkar inte intervjupersonerna negativt när de är ute på insats, 
utan koderna är en självklarhet att följa och intervjupersonerna har inte heller hamnat 
i situationer som varit tvivelaktiga. Däremot har intervjupersonerna upplevt kollegor 
handla oetiskt och intervjupersonerna har då fått tagit ställning till över vad som gäller 
med koderna.  

Intervjupersonerna uttrycker att de är stolta över att arbeta för MSB och känner därför 
också ett ansvar över att representera MSB och Sverige. Det är därför viktigt för 
intervjupersonerna att följa uppförandekoderna då de agerar ambassadörer för MSB 
runt om i världen. Skulle intervjupersonerna missköta sig reflekteras det tillbaka på de 
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själva, på MSB och Sverige.  

Inför varje insats ska insatspersonalen genomgå utbildning, vilket bland annat 
behandlar uppförandekoder. Utbildningen ska öka insatspersonalens förståelse för 
kodernas betydelse och hur de kan tolkas. Olika scenarion och situationer som skulle 
kunna hända ute på insats sätts upp av MSB på utbildningen och i samband med 
övningarna diskutera kodernas betydelser.  

5.1.2	  Uppförandekoderna	  ett	  stöd	  i	  insatsarbetet	  
Frågeställningen som handlar om uppförandekoderna upplevs som ett stöd eller 
belastning i arbetet resoneras i detta avsnitt. 

Jag kan konstatera efter att analyserat materialet att uppförandekoderna är mer ett stöd 
vid beslut än belastning. Stödet kan handla om att någon av intervjupersonerna måste 
ta ett beslut som är avgörande för om en annan insatspersonal ska anmälas tillbaka till 
MSB eller inte. Det kan också handla om att en team leader ute på insats måste skicka 
hem en insatspersonal som agerat oetiskt enlig kodernas. Genomgående menar 
intervjupersonerna att koderna är ett viktigt stöd, när kollegor bryter mot reglerna. 
Koderna funderar då som ett underlag som kan läggas fram vid argument när någon 
oetiskt person hävdar motsatsen, vilket kan exempelvis handla om att insatspersonal 
har arbetskläder med loggor på och dricker för mycket alkohol. Intervjupersonerna 
kan då lägga fram koderna och argumentera för att personen i frågas beteende är 
felaktigt och regler måste följas.  

Det är viktigt att intervjupersonerna tar sitt etiska ansvar som anställd på MSB, 
eftersom de har MSB:s förtroende och ska representera MSB och Sverige. Det är 
därför av vikt att bete sig etiskt gentemot medarbetare, andra samarbetsorganisationer, 
mot lokalbefolkningen och andra civila i nöd.  

5.1.3	  MSB:s	  hantering	  
Här presentas slutsatserna gällande frågeställningen om hur insatspersonalen upplever 
att MSB hanterar situationer där någon bryter mot koderna. 

Intervjupersonerna har olika upplevelser kring hur MSB hanterar oetiskt beteende. 
Någon menar att det fanns en oklarhet i om MSB hade hanterat ett ärende, det vill 
säga om det var beslutat eller inte. MSB hade skickat otydliga signaler till 
intervjupersonen och intervjupersonen uppfattade ärendets status oklart. Övriga 
intervjupersoner konstaterar att MSB hanterar situationer diskret och tar allvarligt på 
att insatspersonal bryter mot uppförandekoderna.  

5.1.4	  Uppförandekoderna	  vägleder	  
Det här avsnittet bejakar frågeställningen om insatspersonalen ställts inför situationer 
där uppförandekoderna gett vägledning för agerandet. 

Även om det råder delade meningar om koderna är vägledande eller inte, tycker jag 
mig ändå se ett mönster i svaren de angett och slutsatsen är att de som hamnat i 
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situation har ändå haft hjälp av koderna. Koderna finns i bakgrunden hos 
intervjupersonerna och när situationer uppstår kan koderna vägleda insatspersonalen 
till att ta etiska beslut. Även om intervjupersonernas anser att koderna är etiskt 
självklara, kan det finnas kollegor och annan insatspersonal som inte agerar etiskt. 
Det är då som koderna kan vägleda intervjupersonerna till att agera och meddela MSB 
att insatspersonal beter sig oetiskt. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att koderna 
är vägledande, även om det inte är intervjupersonen som agerat oetisk, utan en 
kollega.  

5.1.5	  Hur	  kan	  uppförandekoderna	  förbättras	  
Hur kan uppförandekoderna förbättras, lyder en frågeställning vilket jag tycker mig 
besvara nedan. 

Intervjupersonerna trycker på att kodernas tydlighet borde förbättras. Det finns en 
oklarhet i tolkningen och vissa av uppförandekoderna kan tolkas olika beroende på 
hur man läser dem, menar intervjupersonerna. Några av koderna går att tolka på olika 
sätt, och ett exempel är att insatspersonal inte får sprida pornografiskt material via 
teknisk utrustning. Enligt kodernas utformning kan det dock tolkas som om det är 
okej via pappersform, menar intervjuperson. Intervjupersonerna ger olika exempel på 
hur koderna kan vara svårtolkad och menar de borde utvecklas för att bli mer 
förståeliga. Min slutsats är att vissa koder kan indirekt innebära att en bestämmelses 
utformning blir fel.  

Något som efterfrågas av intervjupersonerna är bättre uppföljning vid hemkomst. Det 
vill säga att MSB samtalar med insatspersonalen efter insats om koderna och 
situationer insatspersonalen ställts inför. Det kan handla om att reflektera över saker 
och ting som hände under insats, och vad som kan förbättras till nästa insats och så 
vidare. Min slutsats är att ju mer samtal MSB har med insatspersonalen, kan en också 
bättre dialog föras över kodernas tolkningar och vilka situationer under insats som är 
mer svårtolkade än andra.  

5.1.6	  Uppnås	  syftet	  med	  undersökningen	  	  
Undersökningen kan möjligen besvara syftet genom att insatspersonalens upplevelser 
kring uppförandekoderna besvarar frågeställningarna. Intervjupersonerna har delat 
med sig av sina tankar och erfarenheter om koderna. Slutsatsen som kan dras är att 
insatspersonalen ser positivt på koderna. Det positiva som går att tyda ut materialet är 
att intervjupersonerna känner stolthet över att få bära MSB logga, därför respekterar 
de också uppförandekoderna. Etiskt beteende och MSB är något som går hand i hand, 
och att arbeta för MSB innebär ett ansvar att agera lite bättre än alla andra 
organisationer.  
 
Koderna finns som stöd för insatspersonalen vid beslut där oetiskt beteende 
förekommit. De menar dock på att koderna upplevs svårtolkade i vissa avseenden och 
bättre uppföljning efter hemkomst skulle leda till att koderna kan utvecklas.  
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att uppförandekoderna är viktiga för 
insatspersonalen och deras arbete, vilket också i slutändan visar sig i insatspersonalen 
beteenden. Insatspersonal som anser att koderna är viktiga respekterar koderna också 
under insats och i arbetet som utför.  

	  

5.2	  Diskussion	  
Undersökningen visar på att uppförandekoderna inom MSB bygger på etiska och 
moraliska värderingar och MSB:s roll i världen baseras på insatspersonalen insatser. 
Uppförandekoderna bygger på att visa respekt och ödmjukhet inför andra människor 
och skulle koderna inte tas på allvar av MSB eller deras personal skulle 
uppförandekoderna förlora sin effekt, vilket uttryckt i oetiskt beteende. En styrka i 
MSB:s uppförandekoder är att de förklarar vikten av dem genom utbildningar samt att 
all insatspersonal måste skriva under deras papper med koder. De har inte upprättat 
koderna bara för att, som Adam och Rachman-Moore (2004) menar att vissa 
organisationer gör. Författarna fortsätter och resonerar att koderna endast finns i vissa 
organisationer för att det ska se bra ut. Sedan om de fyller en funktion eller inte har 
ingen betydelse, vilket inte alls stämmer in på MSB.  
 
Koderna är för MSB ett viktigt verktyg när insatspersonalen väljer att agera utanför 
ramarna. Koderna är också viktiga för insatspersonalen då det är ett tryggt stöd när 
situationer dyker upp eller när beslut ska genomföras. Även om vissa av koderna är 
svårtolkade fyller de ändå en funktion. Erwin (2011) pekar på det räcker med att 
koderna finns.  
 
Jag anser att det är bra att MSB diskutera med insatspersonalen för att se hur koderna 
kan utvecklas och förbättras. Utbildningen fyller därför en viktig funktion där 
insatspersonalen får ta del av koderna genom fiktiva situationer som exempel, där de 
får resonera och diskutera kodernas funktion. Det är genom utbildningarna också som 
insatspersonalen förstår vikten av koderna eftersom MSB trycker på att alla ska förstå 
koderna.  
 
Uppförandekoderna bygger på etiska riktlinjer och anses av intervjupersonerna en 
självklarhet följa. Det finns ett problem dock, vilket är att det alltid finns insatsperson 
som beter sig oetiskt. Konsekvensen blir då att kollegor förlorar sitt förtroende, men 
framför allt att MSB:s rykte ifrågasätts. Det är svårt att styra individer till ett visst 
beteende, eftersom det etiska måste finnas där från början. Arbetstagarens beteende 
måste gå i linje med MSB annars kommer de i framtiden oavsett hur bra de utför 
arbetet, bryta mot koderna. Det är av vikt att poängtera att alla människor, i enlighet 
med Cassell et al. (1997) uppfattar och tolkar världen olika. Därför kommer också 
alltid insatspersonal tolka och uppfatta koderna olika, men det behöver inte betyda att 
ska få göra som de vill, vilket också MSB visar på genom att vidta åtgärder. Det kan 
också handla om att en yttre påverkan från andra kollegor med oetiskt beteende, vilka 
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kan påverka till att handla oetiskt. Slutsatsen är ändå att MSB inte kan styra över all 
personal och deras beteenden. De som bryter kommer sannolikt bryta oavsett arbete 
eller situation., men MSB kan förebygga oetiskt beteende genom att visa 
insatspersonalen att koderna är viktiga. En fråga som går att spekulera i är om fler 
personer skulle agera oetiskt om koderna inte existerat alls.  
 
Oetiska beteenden behöver inte alltid bero på individen, det kan också handla om 
landets kultur och seder. Ett visst lands seder och bruk kan verka självklara för landets 
invånare men mindre självklara för besökaren (Hofstede och Hofstede 1998). Ta 
seden dit du kommer, fungerar inte alltid när kulturer krockar, vilket kan för 
insatspersonalen vara mer eller mindre påtaglig. Det kan då göra att vissa av koderna 
krockar med landets seder och kulturer, men det är viktigt att insatspersonalen visar 
respekt för landet och folket. Erfarenhet av olika kulturer och länder, tror jag är en 
viktig aspekt att bejaka när det kommer till att arbeta humanitärt. Det handlar inte 
bara om att ha två nationaliteter, utan snarare om att insatspersonalen är öppen och 
mottaglig för nya kulturer och människor i kris. Öppen och erfaren är två viktig 
komponenterna för att lyckas i nya kulturella miljöer, anser jag utifrån 
intervjupersonernas tankar. Ibland sker det saker ändå och MSB kan ha i åtanke när 
oetiskt beteende sker att bristande erfarenhet i nya kulturer kan vara en del av 
problemet. Men i slutändan måste alla ta ett eget ansvar och får vid beslut väga för- 
och nackdelar. Vilka kommer att påverkas? I grund och botten handlar det om hur 
människor hanterar etiska beteenden. Bygger etiska beslut på vad White och Taft 
(2004) menar, det vill säga att individen handlar utifrån konsekvensernas utfall eller 
bygger det på Kants filosofi att det är handlingarna som ska dömas rätt eller fel, inte 
konsekvenserna. 
 
Sunt förnuft kan verka självklart, men faktum är att sunt förnuft är subjektivt på 
samma sätt som att insatspersonalen uppfattar och tolkar koderna olika. Något som är 
sunt förnuft för en person, behöver inte vara sunt förnuft för den andre. Dilemmat 
med koderna ligger i att alla människor tänker och uppfattar olika. Situationer som 
uppstår vid insats är på pappret oetiskt, exempelvis mutor, men samtidigt kanske inte 
billasten med förnödenheter ta sig fram till ett område om inte en muta ges. Dilemmat 
ligger då i att det sunda förnuftet säger att insatspersonalen inte får muta för det säger 
reglerna, men samtidigt säger det sunda förnuftet att mutas inte vakten kommer 
kanske tusentals människor drabbas negativt. Frågan är då vad som blir etiskt korrekt. 
Insatspersonalens arbetsplats består inte av ett kontorslandskap i trygga Sverige, det 
kan bestå av ett ökenlandskap med extrema förhållanden i ett krigsdrabbat land 
exempelvis. Koderna kan därför ibland vara svåra att följa eftersom situationen kräver 
så, vilket kan kopplas till konsekvensetiken (White & Taft 2004), som bygger på att 
allt handlande ska dömas utifrån hur stora hjälp eller skada som åstadkommit.  
 
Kodernas problem ligger inte endast i hur insatspersonalen hamnar i dilemman, utan 
faktiskt att insatspersonalen inte agera etiskt. Jag tänker främst på insatspersonal som 
inte respekterar andra människor genom att utnyttja, kränka eller köpa sex av 
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lokalbefolkningen, men också att alkohol är ett stort problem. När dessa regler inte 
efterföljs drabbas även medarbetarna under insats genom att de förlorar en viktig 
person i sitt team. Dricker insatspersonal för mycket alkohol under en kväll i MSB-
kläder eller om en insatspersonal köper sex, kan det sluta med att medarbetare och 
andra organisationer förlorar förtroendet för MSB samt att MSB:s rykte står på spel. 
Oetiska beteenden som baseras på bristande respekt för sina medarbetare och 
arbetsgivare är också sådana beteenden som gör att uppförandekoderna existerar 
överhuvudtaget. Jag tycker därför att det är av vikt att MSB hanterar insatspersoner 
som utgör en fara för andra på mer allvar, än insatspersonal som mutar en vakt för att 
få igenom en lastbil med förnödenheter som kan rädda flera hundra människor.  
 
Uppförandekoderna MSB använder sig av för att stävja oetiska beteenden har visat 
sig ha en effekt på insatspersonalen. Det visas genom att intervjupersonerna känner 
stolthet och ansvar när de arbetar för MSB. Stolthet och ansvar visar på att 
uppförandekoderna respekteras och bidrar till ett engagemang. De flesta sköter sig, 
vilket också borde betyda att koderna har någon form av inverkan? Giacalone och 
Jurkiewicz (2003) pekar på att en känsla av syfte skapas av arbeten som är 
meningsfulla och de arbetstagare som agerar etiskt har samma etiska uppfattning som 
organisationen.  
 
För att kort summera diskussionen kan det konstateras att det ligger en styrka i hur 
MSB uppfört koderna genom att de faktiskt har en effekt på insatspersonalen. MSB 
har inte upprättat koderna för att det ser snyggt utåt, utan det finns en mening i 
innehållet som bygger moraliska och etiska värderingar. Vissa av koderna anses 
svårtolkade, men koderna fyller fortfarande en funktion, det vill säga stävja oetiskt 
beteende. Det är viktigt att MSB fortsätter att trycka på koderna genom utbildningen 
till exempel. Det visar på att MSB anser att koderna är ett viktigt verktyg. Det 
kommer dock alltid finnas insatspersonal som bryter mot koderna, och MSB kan inte 
styra alla men de kan förebygga oetiskt beteende genom att visa insatspersonalen att 
de är viktiga. Kulturella skillnader kan vara en faktor till varför oetiskt beteende 
förekommer och jag tror att erfarenhet och öppenhet inför nya kulturella möten är en 
viktig del i det etiska beteendet. Det sunda förnuftet för en person, behöver inte se 
likadant ut för den andra vilket kan vara ett problem om alla hänvisar till lyssna på det 
sunda förnuftet.  När en insatspersonal agerar oetiskt handlar det ofta om bristande 
respekt för andra människor och deras arbete. Det är därför viktigt att MSB tar itu 
med dem snarare än insatspersonal som måste muta en vakt för att få igenom 
förnödenheter som kan rädda hundratals liv.  
 

5.2.1	  Styrkor	  och	  svagheter	  
Styrkorna i studien är att det empiriska materialet i mångt och mycket svarar upp de 
teorier jag behandlat. Det går att se en positiv effekt av koderna och det syns att MSB 
lägger vikt vid dem, genom exempelvis utbildningar.  
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Studiens svaghet är å andra sidan att materialet bygger på intervjupersonernas 
upplevelser, vilket gör att alla upplevelser är subjektiva och berättas utifrån ett 
perspektiv. Fler intervjupersoner hade gett en än bredare bild, men jag tror samtidigt 
att resultatet inte sett mer annorlunda ut. Det baserar jag på att de jag intervjuat har 
gett liknande svar och tänker i samma banor när det kommer till etik och moral.  

	  

5.3	  Framtida	  forskning	  	  
I framtida forskning skulle det vara av intresse att undersöka om vissa av 
insatspersonalen tenderar att bryta mot uppförandekoderna av anledning att de är 
utanför Sveriges gränser. De personer som bryter mot uppförandekoderna vid insats, 
bryter de även ”koderna” hemma i Sverige? Det skulle också vara av intresse att titta 
på de internationella arbetstagarna i MSB:s personalpool och deras upplevelse av 
uppförandekoderna. Ett annat perspektiv skulle kunna vara att titta på de kulturella 
aspekterna mer ingående och försöka förklara mer ingående hur de moraliska och 
etiska värderingarna påverkas.  
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Uppförandekodex för internationella insatser 
1. Jag är medveten om att jag har en maktposition i förhållande till lokalbefolkningen, 
och jag utnyttjar inte min ställning på ett otillbörligt sätt. Jag använder inte min position till 
att ge någon människa fördelar som hon annars inte skulle ha haft, och agerar inte så att 
det kan uppfattas som att jag förväntar mig någon som helst gentjänst. Jag förstår att 
personer ur lokalbefolkningen kan vara, är eller upplever sig vara i beroendeställning till 
mig. Jag förstår också att det är personerna i fråga som äger tolkningsföreträde i denna 
fråga, och inte jag själv. 
2. Jag använder inte nedsättande uttryck om någon människa eller grupp av 
människor som jag har kommit till landet för att hjälpa eller arbeta tillsammans med. Jag 
diskriminerar inte heller någon människa, oavsett kön, hudfärg, etniskt ursprung, ålder, 
religion, politiskt åskådning, sexuell läggning och funktionshinder. 
3. Jag köper eller förmedlar inga sexuella tjänster. Jag inleder inte något förhållande 
eller sexuell relation med en person ur lokalbefolkningen eller annan person i 
beroendeställning till mig. Jag förstår att detta skulle riskera att sätta henne/honom i en 
situation, med negativa konsekvenser såväl under som efter relationen.  
4. Jag är medveten om att organiserad brottslighet kan vara inblandad i många typer 
av verksamheter. Jag undviker kontakt med den i alla situationer, t ex när jag växlar 
pengar, väljer restaurang eller bostad. Jag förstår att samröre med den organiserade 
brottsligheten kan leda till att jag indirekt stödjer människohandel. 
5. Jag befattar mig inte med handel av varor eller tjänster för privat vinning och tar 
inte emot mutor. 
6. Jag använder inte datorer eller annan teknisk utrustning till att titta på, lagra eller 
sprida pornografiskt material.  
7. Jag trakasserar inte någon människa på grund av kön. Jag förstår att detta omfattar 
ovälkommet uppträdande av sexuell natur såväl som annat ovälkommet uppträdande 
grundat på kön.  
8. Jag dricker inte alkohol i tjänsten. Under den tid som styrkechefen anger som 
"fritid" är jag mycket restriktiv med alkoholkonsumtion. Jag kör aldrig bil med alkohol i 
kroppen. ¨ 
9. Jag befattar mig inte med någon form av narkotikaklassade preparat, såvida detta 
inte ingår i mitt uppdrag som legitimerad sjukvårdspersonal.  
10. Jag är medveten om att jag har ett ansvar för hur miljöfrågan hanteras under 
insats. Jag bidrar aktivt till att minimera negativ miljöpåverkan under insats och arbetar för 
en hållbar utveckling. 
11. Jag har tagit del av, och åtar mig att följa Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps uppförandekodex. Jag är införstådd med att brott mot kodexen kan leda till att 
min tjänstgöring avbryts och jag stryks ur personalpoolen. Jag döljer inte medvetet att 
någon annan bryter mot kodexen. 
 
	  
	  
	  
________________________________________________________________________	  
Datum	  	   	   Underskrift	  	   	   	   Namnförtydligande	  
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Intervjuguide för HR- handläggaren 
 

1. Kan du berätta lite om MSB:s verksamhet och arbetet som utförs? 
 

2. Vill du berätta bakgrunden till koderna? När upprättade ni dem? Varför har ni 
dem? På vilket sätt kom de till? Vart kommer koderna ifrån?  

 
3. Hur fungerade det innan koderna existerade? Skillnad från förr?  

 
4. Vad innebär koderna för insatspersonalen? Hur har de fungerat? Förstår 

personalen vad de innebär? Får ni någonsin kritik/beröm från insatspersonalen 
pga koderna? Får ni feedback från personalen? 
 

5. På vilket sätt har koderna varit användbara i ert arbete? Hur är de tänkta att 
fungera? 

 
6. Hur gör ni för att insatspersonalen ska följa koderna? Vill du ge exempel? Ger 

ni uppmuntran och beröm till personalen när de följer koderna?  
 

7. Kan du ge exempel på när personalen väljer att bryta mot koderna? Vilka 
konsekvenser får det på uppdraget, medarbetar osv när någon brutit mot 
koderna? Vill du ge exempel?  

 
8. Hur många personer har brutit mot koderna? Vilka är det som bryter? Vilka 

koder är vanligast att bryta mot?  
 

9. Vilka anmäler överträdelserna? Vill du ge exempel på hur personal blivit 
upptäckta? 

 
10. Koderna håller på att revideras nu. Kan du berätta lite mer om det? Vill du ge 

exempel på vad som ska ändras? Vill du berätta varför de ändras? Är det pga 
situationer som uppstått, eller kritik?  
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Intervjuguide för insatspersonalen  
 
 
1.Vill du börja med att berätta lite om dig själv?  
 
2. Vilken insatserfarenhet har du? Hur många uppdrag eller år har du varit ute på? 
Vill du ge exempel på vilka länder du arbetat i för MSB?  
 
3. Vill du berätta mer om vilka olika uppdrag du varit på? Vill du ge exempel 
katastrofer?  
 
4. Kan du beskriva upplevda skillnader mellan olika länder? Exempel på när det 
kommer till medarbetare, hjälpinsats, utsatta och så vidare...  
 
5. Är det svårt att anpassa sig till de olika ländernas kultur?  
 
6. Innan ni åker på insats får ni skriva under ett papper med olika etiska koder. Vet du 
vad de innebär? Vill du förklara närmare? Om inte, vad beror det på?  
 
7. Hur upplever du att det är att förhålla sig till koderna? Om ja, vill du förklara?  Om 
svårt, varför? Vill du ge exempel på vad du fundera på över koderna? Vad tänker du 
på då?   
 
8. Anser du att de är som ett stöd eller belastning? Vill du berätta i vilka situationer de 
är ett stöd och på vilket sätt? Vill du berätta i vilka situationer de är en belastning och 
på vilket sätt? 
 
9.  Har du någonsin ställts inför situationer där koderna varit till vägledning för ditt 
agerande? Vill du ge exempel och berätta hur och på vilket sätt?  
 
9. Har du någonsin ställt inför situationer där det varit svårt att veta hur du ska agera 
på grund av koderna? Vill du ge ett exempel på situationer där du haft svårt med 
koderna? Vad gjorde du istället för att följa koderna och vad blev resultatet av det?  
 
10. Händer det att du eller någon kollega tänjt på koderna för att kunna genomföra 
arbetet? Att kodernas gränser förskjuts pga kulturen/landet.  
 
11. Hur tror du att MSB kan göra annorlunda/bättre för att uppförandekoderna ska 
vara som ett stöd i svåra situationer? Kan du ge exempel?  
 
12. Har du någonsin upplevt att en kollega brutit mot dessa koder? Vill du berätta kort 
vad som hände och i vilken situation var det? Vad var din upplevelse av situationen? 
Vill du berätta mer om hur du hanterade och upplevde situationen? Hur agerade du 
då? 
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13. Hur upplevde du att MSB hanterade situationen/erna? Om ja, kan du berätta vad 
som var bra? Om inte, vad kunde MSB gjort annorlunda?  
 
14. Tycker du att koderna fyller någon funktion? Vill du ge exempel på vilket sätt de 
fyller en funktion? Om nej, exempel på varför de inte fungerar? Vad i så fall kan göra 
dem bättre? Kan något förbättras? Vill du ge exempel?  
 
15. Vad tycker du skulle behövas andras/föras in i koderna?  
 
16. Har du något du vill tilläga om koderna?  
	  
	  
	  
	  


