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Detta dokument ger en etisk kod – etiska 
reflexioner och riktlinjer – för personal
vetarnas arbete. Avsikten är att ge en 
grund läggande bestämning av etikens roll i 
personal arbetet. En etisk kod kan öka den 
etiska uppmärksamheten, ange en riktning 
i olika bedömningssituationer och stimulera 
det etiska samtalet bland personalvetare och 
i de organisationer där de arbetar.

Ambitionen att utveckla det etiska samtalet 
kommer inte minst till uttryck genom de 
reflexionsfrågor och problembeskrivningar 
som avslutar dokumentet. En etisk kod har 
i huvudsak en generell karaktär och får 
en mer konkret innebörd när den – genom 
reflexion och samtal – relateras till direkta 
problemsituationer och vägval.

Etik i personalarbetet
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Denna etiska kod avser personalarbete på olika 
beslutsnivåer och i olika typer av organisationer 
– företag, offentlig verksamhet och ideella organi
sationer. Personalarbete bedrivs av personer med 
olika utbildningsbakgrund och ställning i orga
nisationen. Många olika yrkesbeteckningar finns 
inom detta område, som till exempel personaldi
rektör, personalchef, personalansvarig, personal
utvecklare personalsekreterare, personalkonsult 
och personalspecialist. Dessutom bedrivs perso
nalarbete naturligtvis av chefer, av andra aktörer 
inom organisationen liksom av externa konsulter.

I början av 1980talet lanserades uttrycket 
Human Resource Management (HRM) och det 
förknippas med ett mer offensivt personalarbete 

med tilltro till medarbetarnas förmåga. Det har 
sedan blivit vanligt att använda tjänstebeteck
ningar som HRchef, HRspecialist, HRkonsult. 

Den utbildningstitel som blivit etablerad 
för dem som har en akademisk utbildning med 
inriktning mot personalarbete är personalveta
re. Benämningen används i dokumentet, även om 
inte alla som arbetar med personalfrågor har en 
sådan examen.

Uttrycket medarbetare används som ett sum
merande begrepp för alla som arbetar i en orga
nisation.

Inom många yrkesområden – av det slag som per
sonalarbetet utgör – har man insett vikten av en 
klarhet över de etiska problem man ställs inför 
och de etiska värden och normer som bör vara 
vägledande för arbetet. Det är en viktig faktor för 
att utveckla en professionell integritet och kan ge 
personalarbetet en tydligare identitet. En etisk 
kod har både en symbolisk och vägledande roll 
och erinrar om att en yrkesutövare också företrä
der sin profession.

Personalarbetet har stor betydelse för vitalite
ten och välbefinnandet på en arbetsplats. Yrkes
arbetet har kommit att få en allt större existen
siell mening och betydelse för vår personliga 
identitet. Det innebär att personalarbetet inte 
bara berör människors arbetsförhållanden, det 
påverkar i hög grad deras liv och identitet.

Personalarbetet har inslag av maktutövning. 
Det är viktigt att vara medveten om denna makt
ställning och att använda den på ett ansvarsfullt 
sätt. I personalarbetet ställs man inför svåra 
avgöranden som kan bestå av avvägningar mel
lan olika krav och intressen eller bedömningar av 
olika konsekvenser. Det kräver en etisk medve
tenhet och en förmåga att göra etiska ställnings
taganden som är välgrundade och kan redovisas 
öppet.

Ännu en regelsamling?
Personalarbetet är ett område med ett omfat
tande arbetsrättsligt regelverk. Risken finns att 
arbetet i för stor grad blir ett juridiskt präglat 
hantverk där det gäller att undvika regelbrott. 
En etisk kod har inte främst karaktär av regel
samling utan är en påminnelse om viktiga etiska 
värden och normer för arbetet och ett stöd för att 
identifiera etiska problem.

En etisk kod kan också aktualisera sådana 
teman som inte kan eller bör omfattas av ett 
regelverk, till exempel vilket bemötande och vil
ken grundinställning man bör ha inför medarbe
taren – människan i organisation. Dessutom kan 
koden beröra frågor om vilka etiska personegen
skaper som är önskvärda i en profession.

Etiska koder för olika professioner har också 
ett värde för den organisation man arbetar inom. 
Det ger en ökad tydlighet om uppdraget och kan 
leda till en förstärkt etisk observans inom orga
nisationen. 

Personalarbetets aktörer 

Varför en etisk kod?
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Denna etiska kod tar i första hand sikte på att 
klargöra etiska värden och normer som bör vara 
gemensamma för allt personalarbete. I huvud
sak har personalarbetet samma förutsättningar 
oberoende av huvudman och typ av verksam
het. Arbetsrättliga lagar och avtal är också i stor 
utsträckning likartade för området.

I vissa avseenden kan dock personalarbetet ha 
lite olika villkor beroende på inom vilken typ av 
huvudman det bedrivs (privat näringsliv, offent
lig sektor eller ideella organisationer). Dessut
om kan olika typer av verksamhet (till exempel 
produktion, försäljning, service, administration, 
myndighetsutövning, vård och undervisning) 
medföra delvis olika förutsättningar för personal
arbetet. Det rättsliga regelverket för olika typer 
av huvudmän och verksamheter har betydelse för 
personarbetets villkor.

Personalarbetet påverkas av den värderings
grund och den etiska policy som har officiell sta
tus för en organisation eller verksamhet. Den 
offentliga sektorns verksamheter har per defini
tion en allmännytta som sin grundidé, utgångs
punkten är ett uppdrag från medborgarna. Men 
även det privata näringslivet kan ta ett vidare 
ansvar än det som främst är gynnsamt för ägare  
eller kunder. En uppmärksammad ansats som 
ofta går under namnet Corporate Social Respon
sibility är uttryck för en sådan grundsyn, som 
beaktar verksamhetens samhällsnytta i bredare 
mening.

Ledningsfilosofi och personalarbete
Till en organisations värderingsgrund hör ofta 
en managementfilosofi med en uppfattning om 
hur arbetet bör ledas och hur medarbetarna bör 
behandlas. HRM är ett exempel på en inflytel
serik och mångfacetterad ledningsfilosofi av det 
slaget. Vissa uttolkare betonar det humanistiska 
draget i HRM, andra erinrar om att det också kan 
finnas personlighetsformande ambitioner som 
kan äventyra människors personliga integritet. 
Personalarbetet påverkas av olika slags lednings
filosofier och olika sätt att tillämpa dem.

De ekonomiska förutsättningarna för en orga
nisation har också betydelse för personalarbetets 
villkor liksom vilken storlek organisationen har. 
Det har också betydelse hur personalarbetet är 
organiserat (centraliserat eller decentraliserat) 
och vilken kultur som präglar organisationen.

I personalarbetet kan det finnas övergripande 
strategiska inslag, det kan också ha en konsulta
tiv/rådgivande karaktär liksom en mer operativ 
inriktning. Personalarbetet avser att bidra till 
organisationens framgång genom att attrahera, 
rekrytera, behålla, motivera och stödja medarbe
tare och bidra till deras professionella utveckling. 
Det innebär också krav på förändring och kan 
även leda till avveckling av medarbetare.

Personalarbetets villkor
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Personalvetarens yrke har sin grund i den social
politiska rörelse som uppstod i början av 1900
talet som en reaktion på industrialismens soci
ala effekter. Det var då i första hand fråga om 
ett socialt arbete bland fabriksarbetare – främst 
kvinnor och barn. Yrket har sedan förändrats till 
att handla om personaladministration och perso
nalutveckling. Numera är personalarbetet oftast 
integrerat i organisationens ledning.

Examenstiteln personalvetare innebär ett 
kunskapsanspråk – en hänvisning till vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Personalvetaren har 
en generell kunskap om vad som utmärker en 
konstruktiv och långsiktigt hållbar personalpoli
tik, även om kunskapsområdet har olika idérikt
ningar och kunskapstraditioner. Denna kunskap 
måste ständigt utvecklas och få betydelse inom 
organisationen. Personalvetarens profession bör 
ses som en självständig specialistfunktion med 
hög kompetens och integritet.

Människosyn och personalarbete  
Kunskap om personalarbetets inriktning är rela
terad till en människosyn med avseende på vad 
som motiverar människors arbetsinsats och vad 
som skapar mening i arbetet (och i livet). En 
grundsyn för personalarbetet är att människan 
har resurser för att vara lärande, aktiv och ska
pande, hon vill och bör ha inflytande och vara 
reellt delaktig i sitt sammanhang. Personalve
taren arbetar också för att organisationen ska 
rymma en mångfald av kunskaper, erfarenheter 
och perspektiv.

Personalvetarens kunskap och arbete avser 
att bidra till organisationens effektivitet och lön
samhet, men också till medarbetarnas utveckling 
och välbefinnande. Denna dubbla ambition kan 
innebära att personalvetaren ställs i konflikter 
mellan olika intressen. En viktig fråga för per
sonalvetarens yrkesroll är därför hur förpliktel
serna bör viktas i olika situationer i relation till 
ledning, ägare, medarbetare, kunder eller berörda 
medborgare.

Det har en avgörande betydelse för personal
vetarens arbete, vilka etiska värden och normer 
som uppfattas vara vägledande. Vilka etiska 
övertygelser är utgångspunkter för bedömningar 
och för det egna agerandet?

Yrkestradition och grundsyn

 Hur uppfattar 

vi människans  

 värde?   
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och betingas inte av hur nyttiga vi är, vilket anse
ende vi har eller hur stort vårt välbefinnande är. 
Människovärdesprincipen kan ses som ett slags 
kärleksförklaring till det mänskliga livet och ger 
oss en respekt och ett ansvar för vårt eget och 
andras liv.

Vad är rätt?
En andra grundfråga inom etiken handlar om 
vad som gör en handling, regel eller struktur rätt. 
I den diskussionen kan vi hänvisa till klassiska 
värden och normer som kan bilda utgångspunk
ter eller mål för handlandet. Vi kan erinra om 
vikten av att respektera varje människas vär
dighet–integritet liksom hennes frihet–självbe
stämmande. Värden som rättvisa och jämlikhet 
är också centrala för att bedöma handlingar och 
regler liksom principer om humanitet, solidaritet 
och mänskliga rättigheter.

Sådana värden och normer kan uppfattas som 
giltiga i sig själva, men de kan också uppfattas 
som angelägna därför att det ger goda konsekven
ser för människans liv och samhällets förhållan
den om vi tillämpar sådana normer.

När vi hänvisar till konsekvenser ställs vi 
inför följdfrågan vad vi avser med goda konse
kvenser för livet och för samhället i stort: Vad är 
livskvalitet och ett gott liv? Vi bör också fråga oss 
om vi har ett särskilt ansvar för vissa personer.

Vilket ansvar har jag och  
vilken slags person bör jag vara?
En tredje grundfråga inom etiken riktar upp
märksamheten på den person som handlar. Vi 
ställs då inför frågor om moraliskt ansvar och om 
etiska personegenskaper eller dygder.

Ansvarstanken förutsätter en vilje och hand
lingsfrihet. Ju större handlingsfrihet, desto större 
ansvar. Ansvarsidén aktualiserar också en fråga 
om våra avsikter och vår grundinställning till 
livet och till andra människor: Vilket slags perso
ner bör vi sträva efter att vara ur etisk synpunkt? 
Detta är en klassisk etikfråga som fått förnyad 
uppmärksamhet sedan de sista decennierna av 
1900talet.

Det finns olika frågeställningar och teman inom 
etiken. En indelning kan göras i tre grundfrågor.

Hur uppfattar vi människans värde?
En grundfråga är hur vi uppfattar människan 
och livets värde. Vi ställs då inför den etablerade 
position som utgörs av människovärdesprincipen 
som innebär att alla människor har ett högt och 
lika värde. Detta värde är en given del av vårt liv 

Etikens grundfrågor

 Vilket ansvar   
har jag och  
 vilken slags   
 person bör  
  jag vara?

Vad är rätt?
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Ett flertal värden och normer har betydelse för 
personalarbetet. Vi kan skilja mellan värden som 
har att göra med produktivitet, med den inre kul
turen och med ett samhällsansvar.

Produktivitet
En framgångsrik organisation inom arbetslivet 
kan karaktäriseras med vissa nyckelord. Det är 
värden som avser en produktivitet i vid mening 
och handlar om till exempel lönsamhet, expan
sion, effektivitet, kompetens, kreativitet, kvali
tetsmedvetenhet, energi, kundorientering och 
serviceanda.

Inre kultur
En annan kategori värden handlar om den inre 
kulturen i organisationen och avser hur organi
sationen förhåller sig till och handlar mot sina 
medarbetare. Det aktualiserar värden och nor
mer om sådant som respekt för medarbetares 

värdighet–integritet, utrymme för frihet–självbe
stämmande, delaktighet, lärande, rättvisa, jäm
likhet, jämställdhet, medkänsla, öppenhet och  
ärlighet/hederlighet. 

Till den inre kulturen hör också sådana värden 
som främst skapas i en kollektiv process, som till 
exempel samhörighet, lojalitet och arbetsglädje.

Samhällsansvar
En tredje kategori värden berör organisationens 
vidare medborgar och samhällsrelation. Det 
aktualiserar värden som till exempel lyhördhet, 
öppenhet, rättssäkerhet, socialt ansvar och sam
verkan med andra aktörer i samhället. Sådana 
värden kan summeras i uttrycket samhällsansvar.

Samtliga dessa värden är aktuella i personalar
betet. Värden som har att göra med produktivi
tet brukar dock inte uppfattas som direkta etiska 
värden. Men sådana värden har etisk relevans 
genom att de anger mål som har betydelse för 
personalarbetet. Det är till exempel önskvärt 
ur etisk synpunkt att hushålla effektivt med 
resurser som pengar, människors tid och ändliga 
naturtillgångar.

Etiska värden och normer
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Dessa värden för personalarbetet kan uppfattas 
som giltiga i sig själva. De kan också utgöra en 
del av större principer eller uppfattas som vik
tiga medel för att nå högre mål. Men vilka cen
trala etiska teorier eller principer har relevans 
för personalarbetet? En del av de värden som 
aktualiserades i förra avsnittet kan uppfattas 
som sådana etiska principer (och de återkommer 
i detta avsnitt), men det finns också andra viktiga 
etiska värden och normer som bör framhållas för 
personalvetarens arbete.

Nedanstående etiska principer kan relate
ras till varandra på flera sätt. En del har vissa 
gemensamma aspekter, de går så att säga om 
lott. Några principer kan utgöra argument för 
andra och har en mer grundläggande karaktär. 
Den mest grundläggande ståndpunkten är prin
cipen om alla människors lika och höga värde. En 
grundläggande karaktär har också principer som 
mänskliga rättigheter, humanitet och solidaritet. 
Hänvisningar till goda konsekvenser utgör också 
en grundläggande etisk princip. 

Människovärdesprincipen
Samtliga nedanstående etiska normer kan hän
visa till principen om människors lika och höga 
värde. Det är en grundläggande utgångspunkt för 
andra etiska värden och normer och för det etiska 
ansvaret överhuvudtaget. Denna princip inne
bär att varje människa bör ges respekt, omsorg 
och inflytande. Idén om det lika människovärdet 
kommer också till uttryck i den så kallade gyllene 
regeln: Allt vad ni vill att människorna ska göra 
för er, det ska ni också göra för dem. 

Mänskliga rättigheter
Ett principresonemang som både har etisk grund 
och juridisk relevans utgörs av medborgerliga och 
mänskliga rättigheter. Det är en serie livsvillkor 
och resurser som den enskilde har rätt till och 
det ställer främst anspråk på stater men i vissa 
avseenden också på organisationer och personer.

Humanitet
Ytterligare en central etisk princip handlar om 
humanitet. Det innebär en särskild observans 

och en medkänsla gentemot personer som är i en 
utsatt och svår livssituation. Med humanitet föl
jer också en inställning av förståelse och genero
sitet inför medarbetares tillkortakommande.

Solidaritet
Ordet solidaritet har i sammanhanget en likartad 
betydelse som humanitet, men solidaritet antyder 
också ett kamratskap eller en särskild samhörig
het med den som är eller kan komma i svårigheter.

Demokrati
Principer om demokrati knyter an till frihets och 
självbestämmandebegreppet (se nästa sida). En 
arbetsplats och en verksamhet kan naturligtvis 
inte styras utifrån en demokratiidé om att alla 
medarbetare har lika stort inflytande. Men inom 
varje organisation måste det finnas ett utrymme 
för demokrati och en reell delaktighet. Det är inte 
bara uttryck för en respekt för medarbetarens 
röst utan också för att få del av fler idéer och nå 
bättre beslut.  
  

Värdighet–integritet
En viktig etisk princip av relevans för personal
arbetet utgörs av värdighet–integritet. Den inne
bär bland annat att behandla andra med respekt 
och intresse, att ge andra ett utrymme för infly
tande och att värna om deras rätt till en privat 
sfär. Ett brott mot denna princip utgör en kränk
ning av en medarbetare.

Frihet–självbestämmande
En närliggande etisk princip utgörs av frihet–själv
bestämmande. Den innebär att vi respekterar och 
söker utveckla en persons förmåga till fria val och 
egna beslut. En sådan frihet måste finnas i alla 
organisationer, men den måste naturligtvis rela
teras till olika verksamheters regelverk och logik.

Rättvisa
Ytterligare ett avgörande kodord för en orga
nisations agerande är rättvisa. Det innebär att 
behandla lika fall lika och att agera i relation till 
en medarbetare på ett sätt som beaktar dennes 

Etiska principer av relevans
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villkor och prestation. Frågan om rättvisa har 
den komplikationen att det finns olika rättvise
begrepp med olika kriterier på rättvisa. Rättvisa 
inom arbetslivet kan uppfattas utifrån likhet 
(lika behandling för alla, utifrån regelverk och 
rättigheter), behov (uppmärksamhet på vad var 
och en särskilt behöver), prestation (belöning för 
skicklighet och produktivt arbete) och kompensa
tion (för uppoffringar och slitsamt arbete).

Jämlikhet
Med nyckelordet jämlikhet framhålls vikten av 
att det finns betydande inslag av en likhetsrätt
visa inom organisationen. Det gäller inte minst 
i fråga om bemötande. Ett jämlikt bemötandet 
uttrycker en respekt för varje människas lika och 
höga värde. 

Konsekvensetisk bedömning
Ovanstående etiska värden, normer och principer 
kan uppfattas som giltiga för att de leder till ett 
gott liv och ett gott samhälle. Dessa värden och 
normer – om rättigheter, humanitet, solidaritet, 
värdighet, frihet, rättvisa och jämlikhet – blir då 
främst bestämda råd om hur man bör handla för 
att nå så bra sammanlagda konsekvenser som 
möjligt i olika situationer.

I vissa situationer kan en del av de värden 
som nämnts stå i motsättning till varandra. Till 
exempel kan olika rättvisekriterier leda till olika 
bedömningar för hur vi bör handla. Det finns 
också situationer där det inte är klart vilka nor
mer vi bör följa. Då är en bedömning av sannolika 
konsekvenser nödvändig. Ibland är en sådan kon
sekvensbedömning kombinerad med en konflikt 
mellan olika parter och intressen som personal
vetaren måste handskas med.

Närhetsansvar
En konsekvensetisk bedömning bör kombineras 
med uppfattningen att vi har särskilda förpliktel
ser mot dem som står oss nära och som i någon 
mening är beroende av oss. Det innebär en prin
cip om ett närhetsansvar som är relevant för per
sonalvetare.

Personalarbetet utgör en ledningsfunktion i 
organisationen med formella befogenheter att 
påverka medarbetarnas situation. Det innebär 
bland annat att personalvetaren bör inom eller 

inför ledningsgruppen vara den som i synnerhet 
beaktar medarbetarnas villkor och långsiktiga 
utveckling. Det är en kärnuppgift för personal
vetaren i organisationen.

Det är inte ovanligt att personalansvaret är 
delegerat till de olika linjecheferna och integreras 
i den operativa ledningen. Personalvetaren kan 
då få en mer konsultativ roll inom organisatio
nen. Det särskilda personalarbetet har ändå i den 
situationen ett övergripande ansvar för medarbe
tarnas villkor.

Skademinimering
Närhetsansvaret bör kombineras med en skade
minimeringsprincip. Det är en princip som bör 
beaktas om det är uppenbart att en enskild med
arbetare eller en grupp behandlas nyckfullt och 
blir drabbade av en åtgärd organisationen avser 
att genomföra. Om man ska kunna hänvisa till en 
sådan skademinimeringsprincip förutsätter det 
också att det finns välgrundade bedömningar (till 
exempel av ekonomiskt slag) som visar att orga
nisationen kan handla på ett annat sätt.

Idén om ett närhetsansvar kombinerad med 
principen om skademinimering innebär att det 
kan uppkomma situationer då en personalvetare 
bör agera för en eller flera medarbetare i en rikt
ning som går emot rådande uppfattningar inom 
organisationen.

Det finns också en aspekt av skademinimering 
som direkt berör själva organisationen. I en organi
sation där vissa medarbetare behandlas illa – eller 
där vissa favoriseras på ett orimligt sätt – äventy
ras också lojaliteten och arbetsglädjen hos andra 
medarbetare. Det kan innebära att en organisation 
skadas på ett sätt som leder till betydande försäm
ringar för hela verksamhetens produktivitet. 

Professionell autonomi inom etiken
Personalvetaren har en primär lojalitet med sin 
organisation. Det innebär dock inte att organi
sationens önskemål med självklarhet utgör den 
starkaste förpliktelsen i alla situationer. En pro
fessionsetik kan inte enbart bestämmas av aktu
ell policy eller direktiv för den organisation man 
arbetar inom. För att man ska kunna tala om en 
professionsetisk identitet måste yrkesutövning
ens autonomi försvaras och kunna hävdas i en 
öppen prövning.
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Ett bra personalarbete förutsätter en kompe
tens med ett flertal personegenskaper. En del av 
dessa egenskaper har en direkt etisk karaktär 
och kan ingå i klassiska föreställningar om vad 
som utmärker en person med etisk medvetenhet 
och med en moralisk och personlig mognad.

Viktiga exempel på etiska personegenskaper 
för en personalvetare är integritet, kritisk själv
insikt, ödmjukhet, mod/civilkurage, tålamod, 
rättskänsla, ansvarstagande, klokhet, tolerans/
vidsynthet, demokratisk kompetens, uppriktig
het/ärlighet, lyhördhet, empati/medkänsla, en 
vänlig och jämlik grundhållning till andra.

En del av dessa egenskaper betecknar främst 
en inre hållning hos en person, andra egenskaper 
är direkt knutna till handlingar, inte minst till 
hur man bemöter andra.

Det finns också personegenskaper som inte 
främst har en etisk karaktär, men som kan ha en 
etisk dimension och knyta an till etiska karak
tärsdrag. Det är egenskaper som till exempel 
humor, kreativitet, noggrannhet, flexibilitet, sam
förståndsanda, självständighet.

Hur utvecklas etiska 
personegenskaper?
I alla professioner med ett socialt ansvar kan själ
va yrkesutövningen bidra till en etisk personlig 
utveckling. Men det sker inte med automatik. I 
sådana professioner finns det också en risk att 
förlora sin etiska integritet och professionella 
identitet i en torftig rutinmässighet eller till och 
med i en förkrympande cynism.

Ovanstående egenskaper utgör ett avancerat 
ideal, men de har inte utopins karaktär. Det är 
personlighetsdrag vi kan vara tilltalade av och 
sträva efter. Genom att vi erfar en attraktion i 
egenskaper av det slaget – och inser deras rele
vans för både livet och professionen – kan vi för
hoppningsvis också utvecklas på ett gynnsamt 
sätt.

Etiska karaktärs egenskaper
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Följande riktlinjer och råd avser naturligtvis inte 
att beakta alla etiska aspekter av personalarbe
tet. Men de anger viktiga moment för hur perso
nalarbetets etiska ansvar bör uppfattas och kan 
ses som en summering av detta dokument. 

Riktlinjerna avser också att bidra till den fort
satta etiska reflexionen, där ytterligare riktlinjer 
och råd kan framstå som angelägna.

Riktlinjerna avser inte att utgöra ett alter
nativ till en reflexion om konsekvenser. De visar 
snarare hur personalvetaren bör handla för att 
nå bäst konsekvenser för organisationen, medar
betarna och samhället i stort. 

Särskilt i situationer där dessa riktlinjer inte 
tycks ge något klart besked är det viktigt att 
fråga efter vilka kort och långsiktiga konsekven
ser som är sannolika utifrån olika handlingssätt. 
Då kan det också vara rimligt att beakta en ska
deminimeringsprincip.

Personalvetarens profession  
och personlighet
 • Personalvetaren ska i sitt arbete och i 

sin livsföring i övrigt respektera varje 
människas höga och lika värde.

 • Personalvetaren bör eftersträva etisk 
medvetenhet och moralisk mognad.

 • Personalvetaren bör sträva efter att 
upprätthålla och utveckla sin kunskap inom 
personalområdet samt tillämpa och hävda 
denna kunskap i sin organisation.

 • Personalvetaren bör söka bidra till yrkes
områdets utveckling och professionens 
anseende.

Personalvetaren  
och organisationen
 • Personalvetaren ska vara medveten 

om och solidarisk med organisationens 
grundläggande verksamhetsidé.

 • Personalvetaren ska sträva efter att 
organisationen utvecklas och når framgång 
i sin verksamhet. Det innebär inte minst 
att arbeta för en långsiktigt hållbar 
personalpolitik.

 • Personalvetaren bör i tal och handling söka 
upprätthålla lojalitet och nå samförstånd 
med ledningen för organisationen och med 
andra medarbetare.

 • Personalvetaren ska verka för att 
organisationens arbetsplatser är 
konstruktiva, respektfulla och vänligt 
sinnade sociala miljöer.

 • Personalvetaren ska initiera eller vidta 
åtgärder för att komma till rätta med 
påtagliga kränkningar och missförhållanden 
orsakade av organisationens arbetssätt 
eller av chefers eller andra medarbetares 
agerande. Denna skyldighet bryter andra 
krav på lojalitet.

Etiska riktlinjer och råd
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Personalvetaren  
och medarbetarna
 • Personalvetaren har ett särskilt ansvar för 

medarbetarnas villkor och utveckling. Till 
detta ansvar hör en särskild uppmärksamhet 
på personer och grupper som är eller kan 
hamna i en utsatt situation.

 • Personalvetaren ska ha en jämlik hållning 
och bemöta medarbetare med respekt, 
ärlighet, tillit och vänlighet.

 • Personalvetaren ska sträva efter att 
hanterakonflikter på ett konstruktivt sätt. 
I konfliktsituationer och vid genomförandet 
avsvåra beslut bör personalvetaren ha en 
hållning av saklighet och uppriktighet, 
menockså av empati, förståelse och tolerans. 

 • Personalvetaren ska handha känsliga 
uppgifter om medarbetare eller 
arbetssökande med stor varsamhet. Endast 
sådan kunskap bör efterfrågas eller föras 
vidare som är relevant för en persons 
lämplighet för det arbete det gäller.

Personalvetaren  
och samhället
 • Personalvetaren ska arbeta i enlighet med 

lagstiftningens intentioner och bestämmelser 
och följa god sed på arbetsmarknaden. 

 • Personalvetaren ska ge relevant och korrekt 
information till andra organisationer. Det 
kommer till exempel till uttryck i rollen 
som referent och i kontakt med berörda 
myndigheter.

 • Personalvetaren ska verka för att de 
som söker arbete i organisationen 
behandlas på ett respektfullt och icke
diskriminerande sätt. Det innebär till 
exempel att anställningsintervjuer görs med 
uppmärksamhet, saklighet och vänlighet 
samt att de som inte kommer i fråga för 
anställning snarast får besked om detta.

 • Personalvetaren ska agera så att förtroende 
skapas för organisationen och dess personal
politik.

 • Personalvetaren bör sträva efter att ett 
vidare samhällsansvar beaktas inom 
organisationen. Det kan till exempel 
innebära en öppenhet inför och vilja till 
samarbete med andra organisationer.
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Dessa frågor – liksom de följande fallbeskrivning
arna – är avsedda att användas för egen reflex
ion och för samtal om personalvetarnas etik med 
anknytning till detta dokument.

1.  Behövs det etiska riktlinjer för personal
vetare? Ta ställning till de argument som 
framförs i dokumentet. Finns det andra 
argument att beakta?

2.  Diskutera beskrivningen av personalarbetet 
i avsnittet Personalarbetets villkor.  
Motsvarar det din bild av yrkesområdet? 
Lägg gärna till kompletterande aspekter.

3.  Diskutera beskrivningen i avsnittet 
Personalvetarens yrkestraditioner och 
grundsyn. Hur skulle du vilja formulera 
en människosyn för personalarbetet? 
Hur kommenterar du frågan om hur 
personalvetaren bör vikta sina olika 
förpliktelser?

4.  Reflektera över de värden för personal
arbetet som summeras i tre kategorier med 
uttrycken produktivitet, inre kultur och 
samhällsansvar. Vilket eller vilka av dessa 
värden uppfattar du som särskilt viktiga?

5.  Ta ställning till var och en av de etiska 
principer som anges för personalarbetet. 
Vilket eller vilka rättvisekriterier är särskilt 
relevanta i arbetet? 

6.  Beskriv konkreta problemsituationer i 
personalarbetet (från egen erfarenhet 
eller med nedanstående exempel eller med 
exempel från Akademikerförbundet SSRs 
hemsida). Pröva vilka etiska principer som 
är relevanta för olika situationer. Är det 
främst en fråga om att bedöma sannolika 
konsekvenser av olika sätt att handla? 
Försök särskilt hitta fall som aktualiserar 
frågan om olika rättvisekriterier samt fall 
som aktualiserar frågor om närhetsansvar 
och skademinimering.

7.  Ta ställning till de olika etiska karaktärs
egenskaper som framhålls som viktiga för 
personalvetare. Vilka av dessa egenskaper 
uppfattar du som särskilt viktiga? Bör listan 
kompletteras, med vad i så fall? Hur kan 
man utvecklas mot en större etisk integritet 
och mognad?

8.  Finns det enligt din mening personliga egen
skaper som särskilt utvecklas respektive 
hämmas av arbetet som personal vetare? 
Vilka respektive egenskaper i så fall? 
Reflektera över motsvarande förhållanden 
för andra yrkesutövare som till exempel 
socionomer, sjuksköterskor, poliser, jurister 
och ekonomer.

9.  Ta ställning till var och en av de etiska 
riktlinjer och råd som anges i punktform 
under fyra rubriker. Har du förslag på 
ytterligare punkter?

10. Beskriv konkreta problemsituationer i 
personalarbetet (från egen erfarenhet 
eller med nedanstående exempel eller med 
exempel från Akademikerförbundet SSRs 
hemsida) och pröva vilka etiska riktlinjer 
och råd som aktualiseras av respektive fall.

Reflexions och samtalsfrågor
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Dessa beskrivningar av generella problemsitua
tioner och konkreta fall fångar naturligtvis bara 
en liten del av de problem som en personalve
tare ställs inför. Avsikten är att ge några exempel 
för fortsatt diskussion. Aktualisera gärna egna 
exempel – verkliga eller tänkbara. Ytterligare 
problembeskrivningar finns på Akademikerför
bundet SSRs hemsida www.akademssr.se

Generella problemsituationer

1. Bör man alltid söka efter den bäste 
medarbetaren till varje tjänst? Om inte – 
vilka andra typer av hänsyn bör man ta?

2. Bör utbildningsresurser i första hand 
satsas på de bästa medarbetarna eller på 
dem som är i störst behov av utbildning 
för att komma vidare i sitt yrkesliv? Vilka 
argument kan man använda i sådana 
avvägningar?

3. Vilka resurser bör vi satsa på att 
rehabilitera en medarbetare om det är 
lätt att snabbt få fram lika kompetenta 
personer? Vilka argument kan användas 
för att främst gå på ”rehabiliteringslinjen”? 
Spelar det till exempel någon roll hur länge 
medarbetaren varit anställd?

4. Om man blir ombedd att lämna referenser 
om en person, bör man då bara nämna de 
fördelaktiga sidorna och endast på direkta 
frågor ge besked om mindre tilltalande 
egenskaper hos den person det gäller? Om 
det gäller en medarbetare som man gärna 
vill behålla respektive helst vill bli av med 
– är det rimligt att det får påverka vad man 
säger om personen?

5. Finns det situationer där lönesättningen 
bör påverkas av kunskapen om att en 
medarbetare har en mycket ansträngd 
ekonomi, med stor försörjningsbörda? 

Spelar det någon roll om den ansträngda 
ekonomin kan ses som självförvållad eller 
om medarbetaren har drabbats av en serie 
olyckliga omständigheter?

6. Bör man vidta några åtgärder mot en 
medarbetare som sköter sitt arbete 
prickfritt, men håller sig med en jargong 
med ständiga skämt och nedsättande 
kommentarer om till exempel vissa 
invandrargrupper, kvinnliga chefer eller 
personer med homosexuell läggning? Vad 
bör man i så fall göra? Vilka etiska värden 
och normer kan aktualiseras i ett samtal 
med denne medarbetare?

7. Om man får information i förtroende av 
en medarbetare, måste den informationen 
under alla omständigheter hållas hemlig? 
Under vilka förhållanden skulle det kunna 
vara rimligt att föra sådan information 
vidare och vilket slags information bör det i 
så fall vara fråga om? 

8. Om en organisation måste säga upp 
medarbetare på grund av arbetsbrist, bör 
man då också försöka passa på att säga upp 
medarbetare som av många uppfattas som 
”svarta får”, ”lågpresterande” eller ”en svag 
länk”? Bör kanske en personalvetare ha en 
viss skepsis till olika utpekanden av svarta 
får och dylikt i organisationen?

9. Bör en personalvetare kritisera och försöka 
korrigera en chef som behandlar sina 
medarbetare godtyckligt och ibland är direkt 
nonchalant eller nedlåtande mot vissa 
medarbetare? Vad bör personalvetaren i så 
fall säga till chefen, vilka etiska värden och 
normer bör aktualiseras i samtalet?

Problembeskrivningar i yrkesrollen
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Drogtest av medarbetare
Ledningen för ett läkemedelsföretag beslutar 
sig för – utan att rådfråga personalavdelning
en – att vissa medarbetare ska drogtestas. Det 
gäller främst medarbetare som i sitt arbete har 
vissa möjligheter att komma över sådant som kan 
användas till att framställa droger. Om testet 
visar att en medarbetare nyligen använt droger 
leder det till uppsägning. Det blir personalavdel
ningens uppgift att motivera detta för medarbe
tarna och utforma villkoren för hur testet ska 
göras.

Hur bör en personalvetare förhålla sig i denna 
situation? Bör man gå med på att genomföra 
detta uppdrag? Kanske bör man verka för att 
alla medarbetare drogtestas, även personer på 
chefsnivå och personer som inte direkt har att 
göra med själva tillverkningen? Vilka argument 
kan användas för olika ståndpunkter i den här 
frågan? Blir bedömningen annorlunda om det i 
stället gäller till exempel ett flygbolag, ett buss
bolag eller en flyttfirma? Vilka etiska värden, nor
mer och principer bör du särskilt beakta i den här 
situationen? Vilka etiska riktlinjer och råd har 
relevans för bedömningen?

Ledarutveckling – en rättighet för alla?
Till den kommunala förvaltning där du har per
sonalansvar kommer det ett erbjudande från 
den regionala arbetsgivarorganisationen om att 
två personer från förvaltningen kan få plats på 
ett ledarutbildningsprogram för blivande chefer. 
Det finns ett 20tal medarbetare att välja på och 
det är två personer som ganska självklart fram
står som de mest lämpade för en framtida chefs
roll. En av dessa tackar omedelbart ja till denna 
utbildning, men den andra är helt ointresserad 
och avvisar erbjudandet. Då kommer en tredje 
person in till ditt tjänsterum och anmäler sitt 
intresse för kursen. Denna person uppfattar du 
dock som mindre lämplig för en chefsroll och inte 
heller någon annan av medarbetarna framstår 
som självklar för att gå denna kurs.

Hur gör du i den situationen? Bör bara en per
son skickas på kursen eller bör också den tredje 
personen få gå kursen? Bör du kanske informera 

alla om möjligheten och sedan lotta ut den andra 
platsen bland dem som anmält sitt intresse? 
Vilka bedömningar och argument tar du ställning 
till i den här frågan? Vilka etiska värden, normer 
och principer bör du särskilt beakta? Vilka etiska 
riktlinjer och råd har relevans för bedömningen?

Populära förmåner i strid mot lagen
Som personalansvarig för ett företag med skift
arbete upptäcker du en underlighet i arbetstids
uttaget. Det har blivit praxis att medarbetare i 
skiftarbete kan byta, köpa eller sälja sina skift, 
främst för att få längre ledighetsperioder.

Denna praxis har funnits sedan länge och 
innebär att arbetstidsjournalerna förs i strid mot 
lagens krav. Det innebär att den medarbetare 
som i realiteten utför ett pass får ”svart” betal
ning från den som formellt står för passet och 
kvitterar ut lön för det.

Det finns inga tecken på att detta inverkar 
negativt på produktionen och verksamhetens eko
nomi och de anställda är mycket nöjda med denna 
flexibilitet kring sitt eget arbete. Som personalan
svarig är du dock (del)ansvarig för arbetstidsrap
porteringen, för att arbetsrättsliga avtal följs och 
för kontrolluppgiften till skattemyndigheten.

 Bör du handla i denna situation? Vilka bedöm
ningar och argument bör du överväga? Vilka etis
ka värden, normer och principer bör du särskilt 
beakta? Vilka etiska riktlinjer och råd har rele
vans för bedömningen?

Avveckling – med  
individuella undantag?
Du arbetar med en omfattande personalavveck
ling som innebär att alla över 60 år erbjuds pen
sion. Möjligen måste även några andra medar
betare sägas upp – det beror på hur många som 
accepterar pensionslösningen. Bland medarbe
tarna finns en ensamstående kvinna på 62 år 
med låg utbildning. Hon har arbetat på företaget 
i många år och har gjort sitt arbete utan anmärk
ning. När hon ställs inför pensionsalternativet 
blir hon mycket sorgsen och berättar att arbe
tet och de hon träffar där är det enda sociala liv 
hon har. Till varje pris vill hon därför ha kvar sin 

Fallbeskrivningar
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anställning, hon menar att hon annars skulle bli 
mycket ensam.

Hur resonerar du i den situationen? Vilka 
andra omständigheter – som inte framkommer 
av beskrivningen – kan ha betydelse för ditt age
rande? Vilka etiska värden, normer och princi
per bör du särskilt beakta i den här situationen? 
Vilka etiska riktlinjer och råd har relevans för 
bedömningen?

Lunchsamtal med  
ny information?
Du arbetar med personalfrågor på ett företag och 
hamnar vid ett lunchbord med två medarbetare 
som du känner sedan länge och har en mycket 
god relation till. De är upprörda över uppgifter i 
lokalpressen om att den unga nyanställda verk
ställande direktören på företaget har en mycket 
hög lön och dessutom en särskild bonus på företa
gets resultat. Dina bordskamrater vill ha besked 
av dig om dessa uppgifter stämmer. Du vet att 
tidningens uppgifter är korrekta och känner 
dessutom till att direktören har andra betydande 
förmåner, som inte tidningen fått reda på. Din 
egen uppfattning är att direktörens lön och för
måner är mycket anmärkningsvärda och äventy
rar hennes anseende i företaget och även företa
gets legitimitet på de platser där det är verksamt.

Vad säger du vid lunchbordet i den situatio
nen? Hur resonerar du när du tar ställning i den 
frågan? Vilka etiska riktlinjer och råd har rele
vans för bedömningen?

Anställa en ”festprisse”?
Du arbetar med rekrytering till en tjänst som 
mellanchef och får efter en intervju stort för
troende för en av de sökande, en välklädd man 
med goda vitsord som verkar mycket avspänd 
och säker i intervjusituationen. Innan du hunnit 
kontakta honom om anställningen ser du dock 
honom starkt berusad en sen lördagskväll. Till
sammans med några andra män raglar han fram 
på en gågata och det sista du ser av honom är att 
han kräks i en papperskorg.

Blir det någon anställning för den mannen? 
Om inte – kommer du att berätta för honom om 

orsaken till att han inte fick jobbet? Hur resonerar 
du när du bedömer problemet? Vilka etiska vär
den, normer och principer bör du särskilt beakta?

En ohederlig handling  
– omedelbar uppsägning?
Du arbetar med personalfrågor på en stormark
nad. Av en tillfällighet får du reda på att en av 
medarbetarna på lagret har sålt en storbildsTV 
från lagret via annons i dagspressen. TVn hade 
fått skrapmärken vid transporten och skulle 
egentligen kasseras. Du känner till att medar
betare ibland kan få en skadad apparat för eget 
bruk efter godkännande av varuhuschefen eller 
avdelningschefen, men någon sådant godkännan
de har inte skett i det här fallet.

Så vitt du vet är det bara du på företaget som 
känner till denna försäljning (det var en bekant 
till dig som köpte TVn) och när du tar upp detta 
i ett samtal med medarbetaren på lagret erkän
ner han direkt att han gjort denna försäljning och 
inser att det var fel. Han förklarar sin handling 
med att han själv har ont om pengar och är frus
trerad över att han inte kan ge sina två tonårs
barn de julklappar de önskar. Han är änkeman 
sedan något år och vädjar om att du ska glömma 
denna incident samtidigt som han försäkrar att 
något liknande inte kommer att hända igen.

Hur bör du agera i den här situationen? Bör 
du ta upp frågan med avdelningschefen? Om du 
känner till att avdelningschefen knappast skulle 
ha någon förståelse för medarbetarens agerande 
– påverkar det din bedömning av om du ska föra 
saken vidare? Vilka etiska värden, normer och 
principer bör du särskilt beakta? Vilka etiska 
riktlinjer och råd har relevans för bedömningen?

Kameraövervakning eller visitering  
för att minska svinnet?
Ett varuhus har stora problem med att dyra varor 
försvinner och ledningen gör bedömningen att det 
främst är medarbetare som orsakar detta svinn – 
de flesta varorna verkar försvinna från lagret och 
inte från butiken. Av det skälet vill man sätta upp 
övervakningskameror på hela lagret och även vid 
ingången till den lokal där medarbetarna byter 
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om till butikskläder. I själva omklädningsrummet 
ska det dock inte sättas upp några kameror. Allt 
spelas in och kommer att sparas under 2 år.

Facket har inga synpunkter mot detta förfaran
de men flera medarbetare känner sig illa till mods 
av en övervakning och menar att detta uttrycker 
en obehaglig misstänksamhet från ledningens 
sida. Några menar att det känns kränkande i 
största allmänhet att bli filmade på jobbet.

Någon i ledningen menar då att det vore bättre 
att ha visitering av anställda när de lämnar job
bet. Denna visitering skulle då göras av väktare 
från ett annat företag och genomföras slumpmäs
sigt då och då. Medarbetarna skulle naturligtvis 
också informeras om att de när som helst kan bli 
visiterade när de går hem.

Hur resonerar du inför detta problem med 
varuhusets svinn? Om vi tänker oss att det inne

bär en betydande ekonomisk förlust och att det 
dessutom framstår som mycket sannolikt att 
det främst är bland medarbetarna som proble
met skapas – hur påverkar det din bedömning? 
Kameraövervakning eller visitering eller ingen 
kontroll alls?  Vilka etiska värden, normer och 
principer bör du särskilt beakta i den situatio
nen? Vilka etiska riktlinjer och råd har relevans 
för bedömningen?

En del av problembeskrivningarna har hämtats från 
annan litteratur. Det är från Etik och personalutveckling, 
SPFs skriftserie 1988, Stockholm. Företagsetik i prakti-
ken. En handledning, Svenska Arbetsgivareföreningen 
1989, Stockholm och Knutson, Christer 2000: Etik i prak-
tiken. Etik och moral i det vardagliga ledarskapet, Stu-
dentlitteratur, Lund.

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR är det största fack
liga yrkesförbundet för personalvetare. Vi arbe
tar för bättre löne och anställningsvillkor och för 
att stärka personavetarna i deras professionella 
utveckling. 

Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till 
kompetensutveckling. Medlemskapet ger också  
tillgång till pensions och försäkringsrådgivning  
och en rad förmånliga försäkringar. I medlemska
pet ingår också en inkomstförsäkring. 

Förutom förbundstidningen Akademikern får 
förbundets personalvetare också Chefstidningen 
– HR- och ledarskapsmagasin för akademiker 
kostnadsfritt.

Som medlem i förbundet har du tillgång till 
kvalificerad facklig och juridisk hjälp. Dina fack
liga förtroendemän, förbundets ombudsmän och 
jurister bevakar dina intressen och rättigheter. 

Svensk Chefsförening är förbundets chefs
verksamhet. Som medlem får du professionellt 

och juridiskt stöd konfidentiellt  – direkt från våra 
experter på kansliet i Stockholm . Förbundet har 
också en särskild Egenföretagarservice som ger 
individuell yrkesrelaterad rådgivning. 

Mer information och kontakt
På www.akademssr.se kan du läsa mer om förbun
det, medlemskapet och våra medlemsförmåner.

Frågor som rör din yrkesutövning som perso
nalvetare besvaras av Thomas Goldberg, thomas.
goldberg@akademssr.se, telefon 08617 44 62. Gäl
ler dina frågor anställningsvillkor besvaras de av 
LarsErik Ekbäck Eriksson, telefon 08617 44 44, 
larserik.ekbackeriksson@akademssr.se

SSRDirekt svarar på frågor om anställning och 
arbetsrätt, 08617 44 71, ssrdirekt @akademssr .se . 
Medlems registret besvarar frågor om medlem
skap, avgifter med mera, 08617 44 70, medlem@
akademssr.se. 

Växeln har telefon 08617 44 00.
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Akademikerförbundet SSR
Box 12800, 112 96 Stockholm

tel 08-617 44 00, fax 08-617 44 01
kansli@akademssr.se
www.akademssr.se
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