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Hur reagerar vi på bristande etik i  
arbetslivet i Finland, Sverige och Norge?

De etiska frågeställningarna har fått en allt större upp-
märksamhet på arbetsplatserna och i offentligheten. De 
fall av missbruk och kriminell aktivitet som har skapat 
stora rubriker i media utgör närmast toppen av isberget. 
I arbetslivet är det många som råkar ut för situationer där 
det på grund av arbetsgivarens ekonomiska intressen, 
invanda mönster eller förmannens attityd är lättare att 
låta bli att reagera än att handla enligt sitt egna samvete. 
På Finsk-svenska handelskammarens evenemang presen-

terar vi resultaten från den första Nordic Business Ethics 
Survey-enkäten. Vi berättar hur de etiska värderingarna 
förverkligas på arbetsplatserna i Finland, Sverige och 
Norge. Skillnaderna mellan länderna är betydande och 
detsamma gäller för hur man reagerar i etiskt tvivelaktiga 
situationer. 
Enkäten har genomförts av Nordic Business Ethics 
Networks grundare Anna Romberg och Niina Ratsula 
med stöd från Forensic Risk Alliance.

“Reagerar vi på oetiskt beteende i arbetslivet eller förvän-
tar vi oss att det är någon annan som borde göra det?”
 - Niina Ratsula, Code Of Conduct Company



Om evenemanget 
Tid: Onsdag 3.4.2019 kl. 09:30–12:30.  
Morgonkaffe 09:00. Efter seminariet serveras lunch.
Plats: Sveriges ambassad, Norra Esplanaden 7A, Helsingfors.
Anmälan: Senast 28.3.2019 på www.finsve.com/etik
Ytterligare info: Ingen anmälningsavgift.  
Seminariet hålls på finska.

Hur reagerar vi på bristande etik i  
arbetslivet i Finland, Sverige och Norge?

SPONSORER:

Program
9.00  Kaffe och registrering
9.30  Välkomsthälsning 
 Kjell Skoglund, vd, FINSVE 
 Patrik Lindfors, komm. direktör, FINSVE
 Jenny Kanerva, ambassadråd, Sveriges ambassad
9.40  Presentation av undersökningsresultaten 
 Anna Romberg, Anchor Integrity Oy  
 Niina Ratsula, Code of Conduct Company Oy 
10.30  Paus
10.40  Paneldebatt
 Viivi Lajunen (FRA)
 Juuso Oilinki (OM)
 Kati Mattila (Konecranes)

11.30  Lunch

Anna Romberg
Anna Romberg är expert 
på anti-korruption, comp-
liance och god admi-
nistration och speciali-
serad på att förebygga, 
identifiera och utreda 
interna missförhållanden 
och compliance-brott. 

Hon har innehaft ledande positioner på Telia och 
Cargotec och hjälper idag internationella företag 
med att hantera etiska risker.

Niina Ratsula
Niina Ratsula har som 
mission att främja en etisk 
och ansvarsfull ledar-
skapskultur inom arbets-
livet samt att hjälpa orga-
nisationer att bygga upp 
fungerande rutiner för 
compliance och intern-

kontroll. Innan grundandet av Code of Conduct 
Company arbetade Niina i totalt 12 år på Nokia 
och Kemira, där hon bl.a. ansvarade för Kemiras 
Ethics & Compliance-program. Niinas blog finns 
att läsa på www.codeofconduct.fi.


